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IIOOFSTUK I 

INLEIDING EN VERANTWOORDING 

I.I NOOr>SAAKLIKIIEID EN r>OEL VAN r>IE NA VORSING 

In hierdie ondersoek word Brink as biografiese/konkrete/werklike skrywcr - die mens 

self wat fisiek boeke skryf - binne die raamwerk van die sisteembenadering bclig. Die 

saamvoeg van die werklike skrywer en die sisteembenadering hou duidelike tyd

ruimtelike implikasies in by die lees en interpreteer van die skrywer se werk (Van 

Coller, 1990/6: 49). Dit is dus belangrik dat Brink se werke, uitsprake en die 

reaksies daarop binne die konteks van die relevante tydperk en samelewingsisteem 

beskryf sal word. Hierdie ondersoek wil in die eerste instansie erkenning gee aan 

Brink as prominente skrywer wat mecr dikwels in die buitcland as in sy eie land vir 

sy werke en uitsprake vereer is; iemand wat sy tyd nie net ver vooruit was nie, maar 

'wat ook etlike jare reeds 'n leidende rol op vele terreine van die Suid-Afrikaanse 

samelewing en die letterkunde gespeel het. Die politieke, maatskaplike en literere 

veranderings wat in die afgelope jare plaasgevind het en wat nou nog besig is om 

plaas le vind, maak Brink se uitsprake van die afgelope twintig jaar steeds uiters 

relevant. Die doel van hierdie ondersoek is uiteraard nie om 'n omvattende sintese 

van alle aspekte van Brink se aktiwiteite te verteenwoordig nie, maar om die 

afgebakende terrein soos dit in hierdie hoofstuk uiteengesit word le bestudeer en le 

omskryf. 

Omdat die sisteem- en die literatuursosiologiese benadering die ondersoek onderle, 

kom veranderings ten opsigte van die literatuurbeskouings van verskillende segmente 

van die Su id-A frikaande gemeenskap dienooreenkomstig aan bod ten einde die konnik 

tussen die verskillende sisteme te verklaar. Omdat literatuur as deel van 'n 

kommmunikasickelling beskou word, bring hierdie ondersoek ook uiteenlopende 

perspektiewe en menings oor Brink byeen. In die proses lewer die ondersoek 'n 

bydrae tot litercre historiografie (literatuur- geskiedskrywing) en plaas dit baie van 

Brink se uitsprake, sowel as reaksies op sy werke en beskouings, in perspektief. Vir 

hierdie ondersoek is dit baie belangrik 0111 te weet binne watter sosio-politieke konteks 



Brink gewerk het om vas tc stel in hoe 'n mate sy werkc "nuut" en "anders", selfs 

epogmakend, was. 

B<ennis v11n die 111111d (1973a) is ccn van die min werke in Afrikaans wat geskiedenis 

gemaak het as gevolg van, ondcr andere, die verbod wat daarop geplaas is en die 

verwikkelde rcscpsiegeskiedenis wat met die verbod gepaard gegaan het. In hierdie 

ondersoek word bepaalde kritiese norme wat vir daardie tydperk gegeld het, belig. 

Die interaksie tussen die politieke, religieuse, sosiale en litererc sisteme - waar 

Afrikaans as sistecmgrens dien en die media as deel van die kommunikasieketting 

beskou word - geniet deurgaans aandag. Hierdie invalshoek staan lynreg teenoor C. E. 

Ungerer (1969: 17) se stelling in haar verhandeling oor Brink se prosawerkc: "Nou, 

niemand is in die minste gei'nteresseerd in Brink se religieuse, politicke of wat ook 

al se omkerings nie - al wat wel ter sake is, is dat hy as gevolg hiervan wel op 'n 

ander manier as voorheen geskrywe het..." N. P. van Wyk Louw het in sy werk 

Sw1111r1e- en lii:p1mte (1958) die skrywer as persoon ook as irrelevant vir die 

bestudering van die letterkunde bestempel. Die hele boek getuig van Louw se 

oortuiging dat die toespitsing op die teks die enigste teoretiese uitgangspunt is wat 

aanvaarbaar is. In die eerste dekacles na sy uitsprake in Swa11r1e- en ligpunte is min 

onclersoeke gedocn wat wyer as die teks self bcweeg het. Hicrdie teksgerigte 

ondersoeke het daartoe aanleiding gegec dat die geskiedkundige aspekte van die 

ontwikkcling van die Afrikaanse litcratuur in haie Departemente Afrikaans en 

Afrikaans-Nederlands afgcskeep is ten gunste van strukturcle teksanalises wat op die 

tcksinterne aspekte gekonscntrccr het. Vandag beskou 'n letterkundige soos Cloete 

en andere ( 1992: 263) literaluurgeskiedskrywing in die eerste instansie as 

lcsergeskiedenis. 

1.2 NA VORSINGSONTWERP 

Die uitgangspunte vir hierdie studie sluit by die voorafgaande doelstellings aan. Brink 

se werke en uitsprakc hct bygedra tot die polarisering in die Afrikaansc literere 

sisteem, media, kerk en die samelewing, wat weer aanleicling gegce hct tot die 

uitbreiding van die Afrikaansc literere sisteem. Die veronderstelling word gcmaak dat 

Brink sc kontroversicle politieke en anclcr uitsprakc mechelp om sy litererc beskouings 
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en die invloed daarvan op die Suid-Afrikaanse samelewing te begryp. Daar word ook 

van die veronderstelling uitgegaan dat daar 'n verband bcstaan tussen die publiek se 

reaksies en Brink se optrede. Sy polemiese ingestelclheid lok heftige reaksies uit. Die 

geweldig uiteenlopencle reaksies van clese en gene binne die sosio-politieke milieu van 

1960 tot 1990 word in hierdie ondersoek betrek. 'n Groot cleel van die literatuur van 

hierdie tyd was normdeurbrckend en het nie meer 'n sisteembevestigende rol gespeel 

nie. Nog 'n veronderstelling is dat die Suid-Afrikaanse sosio-politieke milieu in 'n 

groot mate 'n uitvloeisel van eksterne en interne kolonisering is. Kolonisering 

bei"nvloed aspekte soos die literere sisteem, die media, die kerk en die politiek. Die 

houdings wat uit kolonisering vloei, het bepaal hoe Brink se werke ontvang is. In die 

laaste instansie word daar aangeneem dat Brink se teenstryclige uitsprake verband hou 

met sy voortdurencle soeke na "waarheid" en 'n ontwikkeling in sy clenkwyse. 

In die soeke na antwoorde in hierdie onclersoek impliseer bogenoemde 

vcronderstellings 'n komplekse verweefdheid van verskillende sisteme in samehang 

met ondcr andere tyd- en ruimteaspekte. 

1.3 AtCEMENE WERKSWYSE 

'n Vertrekpunt onderliggend aan hierdie ondersoek is dat elke navorser hom/haar deur 

sy/haar lewens- en wereldbeskouing laat lei. Daar word in hierdie studie dus aanvaar 

dat die navorser vanuit sy/haar eie verwysingsraamwerk reageer. Hierdie 

uitgangspunt sluit dan ook aan by Brink se mening: "Niemand kan ooit, selfs in die 

mees revolusionere situasie, 'nuut' of 'ongekondisioneer' begin nie" (Brink, 1989c: 

103). 

In hierdie ondersoek kom nuwe literatuursicnings wat na 1960 in Suid-Afrika inslag 

gevind het aan die orde, naamlik die poststrukturalistiese denke en die 

sisteemhenadering. In 'n studie soos hierdie sou verskillende eietydse metodologiese 

benaderings gevolg kon word, byvoorbeeld ideologiekritiek, semiotiek, resepsie

estetika, die sisteembenadering en/of literatuursosiologie. Praktiese oorwegings 

rakende die omvang van die ondersoek dwing my om slegs op twee hiervan te fokus, 

naamlik op die twee wat die nouste aansluit by die tema van die studie. Uiteraard is 
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die sisteembenadering (vgl. 1.4.2 1.4.4), met aanvullend daarby die 

literatuursosiologie (vgl. 1.4.5), die twee bruikbaarste metodes waarmee Brink se pick 

binne die Afrikaanse litercre sisteem ondersoek kan word. Hoewel resepsieverslae 

ook in die ondersoek ontleed word, regverdig dit myns insiens nie die bybring van die 

resepsie-estetiese metode in sy voile konsekwensies nie. 

Die fenomenologiese socke na die betekenis van die teks word ondergeskik gestel aan 

die rcaliteit, die konteks en die leser - kortom die litercre praktyk. Hierdie ondersock 

le horn dus toe op die konteks rondom Brink se werke - die "spore en bane voor en 

buite die teks" (Senekal, 1987: 41). Hierdie "spore" en "bane" loop deur die 

samelewing met sy talle subsisteme sodat onder andere die lewe van die skrywer, die 

periode waarin sy/haar werke verskyn en teksgeskiedenis betrek word by 

literatuurstudies. 

Daar word van die veronderstelling uitgegaan dat die samelewing met sy sosiale en 

kulturele instellings beter verstaan kan word wanneer dit beskryf word as 'n stel 

subsisteme (histories, polities, religieus, wetlik, ens.) wat voortdurend in interaksie 

verkeer. Hierdie subsisteme is dinamies en dus onderworpe aan verandering. Die 

sisteemdenkwyse is nie versocnbaar met outonomistiese sienings wat die teks isoleer 

nie. Die uitgangspunt hier is dat geen teks in 'n vakuum geskryf of geresepteer word 

nie - elke teks is deel van 'n wye netwerk van institusionele tekste. 

In aansluiting hierhy is die leser se resepsie geknoop aan sekere historiese en 

sosio-kulturele raamwerke. Hierdie omringende konteks waarin die leser hom/haar 

bevind, kleur sy/haar interpretasie van 'n teks. So kleur ideologie, wat intrinsiek deel 

van 'n persoon of 'n groep persone se literatuuropvatting is, sy/haar rcaksie op 'n 

teks. Met die term "ideologie" word daar aangesluit by Eagleton (1985: 116): 

"ideology, we might tentatively claim, is a set of discourses which wrestle over 

interests which are in some way relevant to the maintenance or interrogation of power 

structures central to a whole form of social and historical life". Met ideologie word 

hier 'n stel idees bedoel waardeur politieke en ander sisteme gerig word met die oog 

op mag en oorheersing. Mabel Rossouw (1991: 4) onderskei in haar proefskrif vier 

vlakke ten opsigte van ideologie: die epistemologiese vlak wat 'n mens se 
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wereldbeskouing betrek; die vlak van politiek en ekonomie; die religieuse vlak en die 

sosiologiese vlak. Apartheid, liberale humanisme en sosialisme is voorbeelde van 

ideologiee (Thompson, 1984: 4). 

Brink se literatuurhandelinge en openbare optrede word binne die konteks van die 

tydperk 1960-1990 ondersoek en daar word spesifiek aandag geskenk aan: 

* 

* 

* 

* 

Brink se omstrede werke en openbare uitsprake, asook die hewige openbare 

reaksie van die Afrikanerestablishment; 

die verhouding tussen sy omstrede uitsprake en die reaksie daarop vanuit die 

politieke sisteem; 

die intra- en interaksie binne en tussen die religieuse en die literere sisteem; 

die rol van die joernalistieke sisteem en die aard van Afrikaans as 

sisteemgrens. 

Daar sal verbande getrek word tussen politieke onderstrominge binne 

Afrikanergeledere en hoe dit reaksies op Brink bepaal het. Verklarings sal in die 

hieropvolgendc hoofstukke gesoek word vir die teenstrydige reaksies wat Brink vanuit 

Suid-Afrikaanse geledere ontlok het. 

Hoofstuk 2 handel oor die verbod op Kennis van die aand en die sensuurbedeling 

soos dit in 1974 daar uitgesien het. Die kontroversie wat Kennis van die aand ontlok 

het, word belig. Met Brink as sentrale tiguur word die funksies en bedrywighede van 

die Afrikaanse Skrywersgilde wat na die verbod op Kennis gestig is, blootgele. Die 

Gilde het as verhoog vir Brink se uitsprake gedien. Binne die raamwerk van hierdie 

ontwikkelings in die literere sisteem, word daar in hoofstuk 2 aan die volgende aandag 

gegee: 

* 

* 
.. 

'n Uiteensetting van die geregtelike raamwerk waarhinne sensuur in 

Suid-Afrika toegepas is. 

Die Wet op Publikasies, Artikel 47(2) van 1974. 

Korrespondensie met die Publikasieraad om Kennis van die Aand verbied te 

kry. 
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Die beriggewing in 'n buitengewone Staatskoerant dat Kennis van die Aand 

verbied is. 

Die reaksie van die joernalisticke, religieuse, politieke, en samelewingsisteem. 

Hoofstuk 3 handel oor sensuur na 1974 en die ontbanning van Kennis van die 1111nd. 

Die redes vir die ophefling van die verbod soos verstrek deur die Ap~lraad op 

Publikasies, kom onder die soeklig. Die rol van die Afrikaanse Skrywersgilde en die 

deelname van verskillende subsisteme aan die gesprek oor Kennis van die aand kry 

aandag. 

Die idee van kolonisering word in hoofstuk 4 onder die loep geneem. Die Suid

Afrikaanse samelewing word beskryf as 'n samelewing wat gebou is op eksterne en 

interne kolonisering. Hierdie beskouing verklaar talle subsisteme se reaksies op Brink 

en sy werk, en verskaf ook agtergrond vir die maatskaplike wantoestande waarteen 

Brink hom verset het. Die sluier word gelig oor die reaksie en die verdeeldheid 

binne kerkgeledere, regeringsowerhcde en skrywers ten opsigte van literere en 

maatskaplike aangcleenthede. 

Hoofstuk 5 bekyk Afrikaans as sisteemgrens van hierdie ondersoek. Brink en die 

Gilde se uitsprake oor die Afrikaanse taal word binne hierdie konteks belig. Daar 

word gekyk hoe die grense van Afrikaans vanaf die jare sestig tot negentig uitgeskuif 

het na gelang daar veranderings in die verskillende Suid-Afrikaanse sisteme 

plaasgevind het. Hierdie verskuiwing van die grense van Afrikaans word weerspieel 

in 'n wyerkringende aanvaarding van die verskillende tongvalle en nuanses van 

Afrikaans se sprekers. Die verwydering tussen Brink en sy Afrikaanse medeskrywers 

in hoofstuk 6 bekyk. Hierdie polarise.ring in die literere sisteem word belig binne die 

sosio-politieke konteks van die jare tagtig en die situasie waarin die Suid-Mrikaanse 

skrywer hom/haar bevind. Daar word vir oulaas gekyk na die rol van die Afrikaanse 

Skrywersgilde in die laaste jare van sy bestaan. 

Hoofstuk 7 hied 'n samevatting van die vorige ses hoofstukke. Brink se rol in die 

A frikaanse literere sistecm en die ancler sisteme, sowel as die reaksies vanuit die 

verskillcnde sisteme op Brink en sy werke, word in verband gebring met die koloniale 
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verlede van Suid-Afrika asook met sommige van die helangrike veranclerings wat in 

die Suid-Afrikaanse samelewing plaasgevind het. 

1.4 NAVORSINGSONTWERP 

1.4.1 lnleiding 

Gedurende die afgelope jare is diegene wat betrokke is en was by literatuur (as 

onderdeel van Geestesweremkap), onder druk geplaas om die wetenskaplike aard van 

hul vakgebied uit te spel. Tersclfdertyd het die ganse intellektuele wereld - ook 

natuurwetenskaplikes - teoriee egter al hoe meer as relatief en verwarrend begin 

beleef. Die benaderings wat die literatuurstudie ten grondslag le, word bevraagteken 

deur teoretici vanuit verskillcnde teoretiese benaderings: dekonstruktiwiste, feministe, 

Marx iste, psigoanalitici, resepsie-estetici, strukturaliste, poststrukturaliste, ensovoorts. 

In sy bespreking van teoriee wat veronderstel is om sosiale verandering le onderle, 

se Boudon (1986: 22) dat dit van anomalice wemcl: 

Many 11( Ill<' trends appan'lllly discovered sam nor ro be co11firmed by rhe 

:fac/.1", and many 11( rhe condiriona/ Jaws proposed seem w be co111radic1ed, as 

ii were. by subs1•q11e111 research. A case sr,.uly may lead 10 rhe sw1em1•111 "if 

A, rhen B";fimher research mi>:hl Sll>!>!l'.l"f "!/'A, Fhen no1 - 8". 

Dit blyk verder uit Du Plooy en Viljoen (1992: 26) se ondersoeke dat verswee 

ideologiese vooronderstellings teoriee onclcrle. 

Uit die polemiek rondom die gebruik al dan nie van teoriee by literatuurondersoeke, 

blyk dit dat geen teorie op sigself 'n meesterteorie is nie - veral nie teoriee oor 

multidissiplinere aangelcenthcdc nic: Kreiswirth en Cheetham (1990: 6) wys daarop 

dat teorie dikwels van "name-dropping" gebruik maak, terwyl Readings ( 1990: 77) 

sy kommer uitspreek oor die feit dat artikels bloot op grond van die teorctiese inhoud 

gemeet word. Talle werke op die trant van die van Olsen, wat ondubbelsinnig The 

end of literary theory ( 1987) betitel is, sien die lig. 
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Uit werke wa;irin die gebruik van teoriee voorgestaan word, blyk dit dat teorie tog 

sekere voordele inhou. Een d;iarvan is dat dit die studieterrein wat ondersoek word, 

afuaken. Sake kan sodoencle ter tafel gele word waaruit 'n wetenskaplik-rasionele 

diskussie kan volg. 'n Wetenskaplike benadering hou ook die voordeel in dat 'n 

metataal fer sprake kom sodat konsepte omskryf kan word en as htilpmiddel kan dien 

in die bespreking van vrae. Hiermee word 'n stelsel van vooronderstellings ten 

opsigte van die objek in 'n groot mate blootgele. 

Die docl is om met behulp van teoriee deel te wees van 'n gesprek en nie om die 

laaste woord oor teoriee, Andre P. Brink of sisteme te probeer spreek nie. Sover 

moontlik is die idee hier om weg te beweeg van beperkende diskoerse. 

Teoriee wat hier gehruik word, word nie as "die groot waarheid" aangevoer nie. Die 

uitgangspunt wat in hierdie ondersoek geld, is dat teoriee dinamies is en voortdurend 

in 'n evolusieproses verkeer. 

Hierdie ondersoek wil ook nie 'n bydrae tot teorievorming lewer nie. Daar word 

gesteun op reeds uitgewerkte teoriec. In hierdie studie word daar veral aangesluit by 

algemene en literere sisteemteoriee, sowel as die literatuursosiologie. Die teoriee vul 

mekaar aan en staan, soos hulle hier gesien en aangewend word, binne 'n 

poststrukturalistiese raamwerk. 

Die benaderings wat hier gevolg word, gaan van die standpunt uit dat die literere teks 

nie outonoom is nie, maar dat dit binne sekere kontekste geskryf, gepubliseer, 

ontvang, gelees en gei"nterpreteer word. ln hierdie ondersoek gaan dit om sosiaal· 

teoretiese sisteme. Omdat dekonstruksie hierdie literatuurdiskoerse wil omkeer en dus 

juis nie 'n sosiaal-teoretiese sistematiek hied nie, sal dekonstruksie as sodanig nie hier 

betrek word nie, hoewel dit deel uitmaak van die poststrukturalisme. Die Marxistiese 

benadering wat aktivisme, oftewel 'n politieke praxis vereis en veral op 'n 

vergelykende studie toegespits is, sal ook nie in hierdie ondersoek betrek word nie, 

alhoewel dit tog raakp11nte met 'n studie soos hierdie kan he. 
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Die poststrukturalisme val saarn rnet die sogenaamde dekolonisering van die Weste 

(Kreiswirth, 1990: 240). Die wereld van die literatu11rstudie het as gevolg van hierdie 

nuwe benadering groot veranderinge ondcrgaan. Die konteks en die lescr word nou 

by literatuurstudies betrek, terwyl strukturalisrne literatuurstuclics tot tcksi111111anente 

metodes beperk het. Kuns ter willc van die kuns word deur die strukturaliste bedryf, 

met dikwels groot verskillc in menslike oordeel ten opsigte van die dele wat tot 'n 

geheel moet sluit en ander waarde-oordele. Uit die werke van Jacques Derrida ( 1976, 

1978), leiersfiguur op die gebicd van die poststrukturalisrne, Paul de Man (1979) en 

Harold Bloom ( 1979) word dit duidelik dat poststrukturalisrne juis verskille wil uitwys 

- dit wil dissemincer en universele waardes relativeer. Hiervolgens word 

literatuurwetenskap as 'n sosiaal-wetcnskaplike handelingsistecm en 'n interdissiplinere 

aangeleentheid beskou. 

Poststrukturalisme kom kortliks daarop neer dat: 

* 
.. 

* 

.. 

literatuur deel van die allcdaagse praktyk is; 

elitisme ten opsigte van die literatuur besig is om af te necm; 

genres en literatuurvorme se grense vervaag, hoofsaaklik weens die 

wcdcrsydse bei"nvloeding van suhsisteme social verskillende vorme 

deureenvloei; 

die leser die onderwerp van die studie word; 

tekste nie as outonoom gesien word nie, maar as dig verweef met hulle 

kontekste; en 

die resente tcgnologiese ontwikkeling as deel van litcratuur aanvaar word . 

Literatu11r is hiervolgens die prod11k van 'n sistee1nsamehang. Die belangrikste 

invloed van die poststrukturaliste le daarin dat dit vrae oor betekenis en 

betekenisgewing vra. Nog 'n vernuwing wat met poststrukturalisme saamgaan, is dat 

dit ook populere literatuur by navorsing betrek. Navorsers verskil van mekaar oor 

die kollektiewe begrip "literatuur". 'n Stelling waarmce ek my vereenselwig, is die 

volgende: "Literatuur is geen ding, dat men aantreft, literatuur is een naam die men, 

gemotiveerd, aan bepaalde cultuurproducten gecft" (Van Luxernhurg e.a., 1985: 135). 

Met die term "litcratuur' waar Afrikaans as sisteemgrens dien, word in hierdie 
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ondersock bedocl al die literatuur wat in Afrikaans geproduseer, versprci, ontvang en 

verwerk word as deel van die hele Afrikaanse literere sistecm. 

1.4.2 Die sisleemhenadrring 

Keuning (197): 54) val die helc sisteemidee mooi saam as hy na 'n sisteem verwys 

as: "A way of thinking". Hy nocm hier dat Churchman die begrip sisteem as 'n 

abstrakte stuk gerecdskap sien wat die ondersocker help om konseptucle en konkrete 

of abstrakte vcrskynsels na le vors. Die sisteembenadering is met ander woorde 'n 

benaderingswysc tot die wcrklikhcid. Daarom het dit hcuristiese waarde. Die 

sisteemteorie hct sy oorsprong in die kibcrnetika waarna dil dcur ander wclcnskaplike 

terrcine oorgcneem is. Die Switscrse taalkundige. De Saussure, (1857-191J) het die 

sisteemidce reeds op 21-jarigc oudcrdom in die taalkunde ingevoer. Hy het 'n sistcem 

beskou as "'n geordende gehccl waarin alles met alles saamhang" (Van der Merwe, 

1969: 25). Die Russicsc Formalistc. soos onder andere Mukarovsky, se idee van 

vervrcemding - norme waarvan daar afgewyk word - dien as agtcrgrond van die 

literere sistecmteorie. Die Russiese Formaliste beskryf die literere sisteem deur die 

teks se komposisionele en stilistiese eienskappe in oenskou te neem. 

Ooreenstemmende eienskappe is 'n aanduiding dat sekere teksle tot sekere sisteme 

behoorl. 

Tynjanov (1927) word as die grondlegger van die literere sisteem gesien met sy 

siening oor onder andere die rol van relasies en literere funksies binne die sisteem. 

Hy stel voor dat literatuur bestudeer moet word·in terme van rclasies en nie essensies 

nie. Hiervolgens word 'n sisteem gekenmerk deur 'n versameling relasies. 'n Relasie 

dui op die wyse waarop twee entiteite (as voor-die-hand-liggende gegewens) met 

mekaar verband hou. Waar relasies konstant is, is daar vergelykbare sisteme. 

Wanneer objekte en entiteite in 'n relasie tot mekaar staan, word dit as 'n sisteem 

beskou (Kramer en De Smit, 1977: 14, 16). Die posisie van die verskillende entiteite 

- in elke sisteem is daar een of mcer dominante entiteit(e) - binne die sisteem en die 

afmetings tussen die entiteite (soos tyd en ruimte waarby teksgeskiedenis ingesluit is), 

is verdere aspekte wat die sisteem kenmerk (Vodicka, 1976: 36). Oil kom daarop 

neer dat cntitcite so gerangskik is dat daar relasies bestaan lussen al die entiteite. 
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Volgens Vodicka is die skrywer en die lescr sulkc enliteitc hinnc die sisteem. 

Verskillendc sisteme kan in botsing 111et mekaar kom, wal tot 'n moonllike 

verandering in 'n sisteem kan lei (Tyn_janov, 1927). 'n Sistee111 kan ook verander as 

die dorninante entiteile afslyt of deur 111inder do111inanle enliteite vervang word. 

Vodicka bou voort op Tynjanov sc werk 111ct sy uitgcbreide bcskrywing van relasies. 

Niklas Luhmann is 'n Duitse sosioloog wic se sistee111teorie 'n aanhang in Duitsland 

en nou ook in- Nederland geniet. Sy teorie konsentreer op die verlaging (reduksie) van 

kompleksiteite deur die uitoefening van keuses: "Sociale systemen scheiden sich van 

de ornringende wereld af door samenhangende selecties die bepalen wat uit de 

complexe overvloed van belevcnis - en.handelingsmogelijkheden geselecteerd wordt" 

(De Berg, 1992: 115). 

Volgens Luhmann (De Berg, 1992: 115-117) se benadering maak siste111e die bestaan 

van komple_ksiteite moontlik en andersom. Hoe meer die kompleksiteite gereduseer 

word deur middel van verwerking binne die sistee111, hoe ingewikkelder word die 

sisteem. Binne elke sisteem is daar strukture wat saa111hang met verwagtinge, 

Luhmann se sosiale analise het nie individue as vertrekpunl nie, maar wel die vloei 

van ko111munikasie lussen die individue binne die sisteem. Hierdie komrnunikasie hang 

saam met die verwagtings van lecle van die sisteem. 

Volgens De Berg ( 1992: 117) beskou Luhmann sisteme as geslote orndat die sisteem 

se ontwikkeling nie deur ander sisteme bepaal kan word nie. Sisteme is hiervolgens 

hoofsaaklik aangewese op entiteite binne die sisteem wat die omgewing meet aan 

kriteria van die eic sisteem. Kornmunikasie is ook nie 'n sender-ontvangersituasie nie. 

Uitinge word volgcns hierdie siening gckleur deur die konteks sodat 'n uiting veel 

rneer kan betckcn as wat in woorde gese word. Die literere sisteem word as deel van 

die kunssisteem beskou saam met onder meer die beeldende kuns. Hierdie 

kunssisteem is ook outonoorn en geslote en die gemeenskap kan net deur taal 'n 

invlocd op die sisteem uitocfen. 

Die belangrikste werk oor literatuur as sisteem kom van Even-Zohar wat die literere 

sisteem as 'n polisisteem beskou omdat dit 'n oop en dinamiese sisteem is. Hy le 
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klem op inter- en intrasistemiese wisselwerking en wys verder op die monitering van 

intersistcmiese verhoudinge binne die polisisteem met behulp van funksionele 

meganismes. Hy mcen dat verhoudings belangriker is as essensies. Volgens hom is 

'n sisteem 'n geslote netwerk van rclasies en elcmente wat hulle waarde ontleen aan 

hicrdie onderlinge relasies (Even-Zohar, 1979: 291). 

Die polisisteemteorie vcrklaar die gedrag van 'n organisme op grond van "oop" en 

"geslote" sisteme. Volgens hierdic tcorie is 'n "geslote" sisteem statics en intcraksie 

met ander sisteme onthreek, terwyl "oop" sisteme in kompetisie met mekaar is en 

sodoende dinamies en aanpashaar is. Die vervreemdingsidee speel ook by die 

polisisteem 'n helangrike rol. Fokkema en lbsch (1992: 102) wys op die onduidelike 

onderskeid wat Evcn-Zohar tref lussen oop en geslote sistemc, en lewer kritiek op die 

feit dat hy nie kan uitwys watter elemenle en aktiwiteite almal tot die litercre sisteem 

behoort nie. 

Even-Zohar ( 1990: 15) beskou dit wat betrokke is by die kanoniseringsproses as 

daardie literere norme en werke "which are accepted as legitimate by the dominant 

circles within a culture and whose conspicious products are preserved by the 

community to hecome part of its historical heritage". Hiervolgens kan 'n kanon 

beskou word as literaluur wat deur sekere instellings aanbeveel word op grond van die 

mate waarin dit die belange van die heersende groep verskans. Die 

kanoniseringproses is 'n sosiale aangeleenlheid waarby verskillende instansies in die 

literere sisteem 'n rol speel. Resensies in tydskriftc en koerante dra ook by tot die 

opname van werke in die kanon. As Rnpport se resenscnt het Brink self lank hierin 

'n groot rol gespeel. 

'n Ondersoek wat Brink binne die konteks van die ontvangs van sy werke en die 

politieke en maatskaplike atmosfeer van die tyd plaas, is van groot bclang. In 'n 

gesprek tussen Koos Human (1984: 60) en Etienne Leroux, se Human : "Jy was 

gclukkig: Die 'establishment' het jou nodig gehad om teen Andre le monster en 

daarom het hulle jou werk met oorgawe bestudecr." 'n Mens kan hier egtcr nie uit 

die oog vcrloor dat, anders as by Leroux. die lilercre gehaltc van etlike romans van 

Brink dcur krilici bcvraagtckcn is nie. 
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Hierdie ondersock hct nie die lilerere 1eks1e self as besprekingspunt nic, maar fokus 

op intersislemiese verhoudings, op Brink en op die Afrikaanse Skrywersgilde wat hy 

tot 1987 as verhoog gebruik hel om onder andere die sensuurslelscl te beveg. Hierdie 

ondersock word derhalwe 'n sislccmondersoek veral in die lig van Even-Zohar (1990) 

se heskrywing van die sisteem as 'n sameslelling van verskillende subsisteme, waar 

subsisteme verskillende doelwitte naslreef. Sodoende kom innoverende aksies te staan 

teen gci'nstitusionaliseerde inslansies se meer "behoudende" karakler. Hicrdie 

bchoudendheid gaan hand aan hand met die vorming en instandhouding van 'n literere 

kanon. Die Afrikaanse Skrywersgilde word as 'n subsisteem van die Afrikaanse 

lilerere sisleem beskou, laasgenocmde word weer as deel van die groter Suid

Afrikaanse literere sistecm gesien. Die Suid-Afrikaanse literere sisleem is op sy beurt 

deel van die a!omvaltende Suid-Afrikaanse samelewingsisteem. Daar is raak- en 

snypunte 1ussen verskillende sis1e111e hinne die Suid-Afrikaanse samelewingsisteem, 

byvoorbecld tussen die religicuse, politieke, joernalis1ieke en literere sisleme. In 

hierdie ondersoek word met oop sisleme gewerk. In al hierdie sisteme is al die lede 

deel van die gehecl waar sekcre prosesse vcrbande tussen die lede (enlileilc) neerle 

sodat daar verhoudinge (relasics) tussen die onderskeie lede (wat op 'n sekere manier 

"ge-rang-skik" is) bestaan. Die verskillende enlileile binne 'n literere sisteem sal 

ondcr andcre die skrywer, die teks en die leser insluit. 

Degenaar se menings oor die samelewing wat hy by die Somerskool van seslig gclug 

het, is relevant ten opsigte van die sisleembenadering: 

'11 M1•11J kl/11 nl/aJ '11 gi•ogrqfieJe 1•11 k11/t11rd1! 1iperi11g ook '11 organi.wwrie.1·e 

1iperi11g van '11 Jllllll'lewi11g gee. Dallr is 11ie 111'1 'n plura/i1ei1 van Jl/1111'/ewings 

e11 'n pl11ra/i1ei1 l'{//1 M<'lll<'l'11Jk11pp<' in 'n .l'llllll'll'wing nit•, maar ook '11 

p/11ra/i1ci1 w111 orga11i.1·11sil's en i11.wi111sies, hv. .1·111m, kerk, universifl'it, 

eko11omil'.W' orga11i.wsies, k11mver1'11i11gi11gl', em. I'll.I'. Ll'I we/: a/hoewc/ die 

.1·111llt die reNs van sal1111/1'1VI' 111•1•r/i1 1•11 die ml w111 skeidsregf<'r spi•e/ in di<' 

M<'Vll/ Vl/11 geski/11', iI dii! .l'lllllf maar een organi.wsie hinne die Jllmelewing. 

Wil 11 '11 111ak/ike 1ipcri11g van 1111aliwri.1m1' hi'? flier is dit: 'n 101•.wand wat 

onstaan Wllnneer die .waar ,lie .w111e/ewing ill a/le sake monopolise,•r en dus in 

a/le sake priori1ei1 01wis 1.0. v. kll'inere sa111e/ewings, gemeenskapp<' 1•11 al di<' 



antler nrw111isasirs in die• .wmelrwinM. Doanrrnoor kan 'n samr/rwinR nnp 

R<'nol'm word indic•n die• vryh<'id van kleiner<' .Wml'lrwing~ en M<'mel'nskappr 

R<'Wnar/mrM word en dir 0111ono111ie van ander <lrf?anisnsil's naos di<' .wam 

hinn<' di<' samelC'winM erkl'n word. (Degenaar, 1973: 154) 

'n Oop (literatuur)sisteem loon die volgende eienskappc: 

Die geheel is belangriker as die dele. Die dele is interafhanklik. 

Sisteme en subsisteme is hierargies van aard, sodat sekere sisteme 

gekanoniseer raak. 

Dit is selfregulerend en doelgerig. 

Dit verkeer in interaksie met sy omgewing. 

Dit is aanpasbaar. 

Dit bereik sy doel op verskillende maniere. (Fauconnier, 1981: 100) 

Uit hierdie uiteensetting blyk dit dat 'n oop literere sisteem nie net uit tekste, lesers 

en skrywers bestaan nie. Resepsie en produksie, met ander woorde die literere 

praktyk, is hiervolgens literer betekenisvol. Brink sien oop sisteme as 'n ontmoetplek 

vir die voile sosiale spcktrum en as 'n kommunikasieproses waarby die ganse 

menslikheid van enkeling en gemeenskap op die spel staan. In so 'n situasie is 

avonture volgens horn moontlik (Brink, 1991b: 9). 

Die waarde van die sisteembenadering le daarin dat dit ruimte laat vir die feit dat 'n 

kunswerk 'n inter- en intrakulturele identiteit het. Die feit dat 'n werk ook oor 

kultuurgrense heen kan kommunikeer, verklaar hoekom werke verskillend 

gdnterpreteer word in verskillende lye en in verskillende k11lt11re. "Die grootste 

voordeel van die sisteembenadering is dat dit die sintese van uiteenlopende literere 

gegewcns moontlik maak (Viljoen, 1992: 497)." Met behulp van die 

sistcembenadering kan byvoorbeeld die historiese betekenis op 'n bepaalde tydstip vir 

'n bepaalde groep lesers redelik presies vasgestel word. Die sisteembenadering erken 

die pluralistiese aard van kontemporere kulture, wat op sy beurt die uiteenlopende 

interprctasics van 'n teks vcrklaar. Werke word verskillcnd verstaan deur verskillende 

groepe, sonder dat die intcrpretasies noodwendig "verkeerd" hoef te wees. 
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Die belang van die sisteembenadering le daarin dat die klc111 verskuif hct van "het 

oeverloos interpreteren van individucle teksten naar de studie van literatuur als 

systcem" {Lefevere, 1981: 946). 

1.4.3 Sisfcemgrense 

Volgens Kramer en De Smit { 1977: 31) kan grense van sisteme soos volg afgebaken 

word: 

* Deur 'n bepaling van relasies in die omgewing - daar waar relasies minder 

gekonsentreerd is, is die grens. 

Deur sekere vereistes te stel waaraan die relasies moet voldoen. 

Litercre sisteme het natuurlike grense, soos byvoorbeeld taalgrense. Geografiese 

faktore kan ewe maklik as sisteemgrense dien. 

Die li1er<lf11urg1•skiedeni.1· gaan byna a/1yd van die vemnders11•/ling uil dal die 

korpus li1era111ur wm in 'n b1·paa/d1• wal ,•n land geskryf is, 'n nrganiese 

gd1cel vorm, waard,•ur di1 0111/erskd is van die li1en11uur van am/er raft• en 

<mda /mule. Daar wort/ 11i1gegaan van die s1a111/p11111 dat daar it•1s is .mos 'n 

Enge/se, 'n Neder/a11d.1·e, 1 11 D11i1se, 'n Fran.1·,, li1era11111r, it·1s soos 'n 

nasionale litcrat1111r. (Cloete, 1992: 333) 

Afrikaans speel 'n belangrike rol in hierdie ondersoek omdat Afrikaans in sy 

vcstigingsperiode so nou aan Afrikanernasionalisme gekoppel is en sodoende 

gestigmatiseer is as die taal van die onderdrukker. Afrikaans is deur sekere skrywers, 

waaronder Brink self, vanaf die laatsestigerjare as koloniserend belccf en die 

lctterkunde daarvan is as ivoortoringagtig bestempel (vgl. hfst. 2, 2.2). Die Sestigers 

wou op hul beurt radikaal probccr brcck met die nasionalistiesc ide;ile in die 

Afrikaanse letterkundc. Omdat Afrikaans as sisteemgrcns dicn en omdat Brink hom 

telkens oor vcrskillcnde aspekte van Afrikaans uitgelaat het, sal Afrikaans in hierdie 

ondersoek 'n groot rol speel. Hiermee word die litercre sistcem in hierdie ondersoek 
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dan afgebaken tot die Afrikaansc litercre sistcem. Die taalgekoppelde diskoers word 

nogtans as 'n onderdeel van die groter Suid-Afrikaanse literere sisteem gesien. Omdat 

die Afrikaanse literere sisteem 'n relatief oop sisteem is, sal die interaksie met ander 

litercre sisteme ook tcr sprake kom. Brink se litcratuurhandelinge in Afrikaans kan 

nie gei"soleer word nie, veral vanwee die feit dat meer as 'n miljoen vertaalde kopiee 

van Brink se werke in die buiteland versprei is. Toekomstige ondersoeke behoort 

egter al hoe meer in die breer Suid-Afrikaanse kontcks geplaas te word. 

Behalwe vir hierdie interkulturele kommunikasie, soos die oor norme en konseptuele 

raamwerke van literere sisteme, vind daar ook intrakommunikasie binne die 

A frikaanse literere sisteem (lussen produsente, tekste, skrywers, lesers) plaas. Binne 

enige literere sisteem kry 'n mens met gei"nstitusionaliseerde instansies soos skole, 

kerke, uitgewers, media, sensuur, die skrywerskorps, ensovoorts te doen. Hierdie 

instansies verteenwoordig nie noodwendig eenheid binne die literere sisteem nie. Uit 

Even-Zohar se artikel, "Polysystem studies" ( 1990), blyk dit dat terwyl een groep met 

innoverende aksies bcsig is, die ander groepe (instansies) sterk 

eslablishment-georienteer kan wees. Hierdie stelling herinner 'n mens dadelik aan die 

Sestigers wat in Suid-A frika taboe-temas in hut werke aangeraak het sodat hulle sekere 

aanvaarde norme met hul skryfwerk deurbrcek het. Even-Zohar (1990: 39), wat die 

literere sisteem as 'n samestelling van verskillende subsisteme sien, verklaar hierdie 

verskynsel (wat algemeen voorkom) so: "When the system is 'young', its repertoire 

may be limited, which renders it more disposed lo using other available systems (for 

instance, other languages, cultures, literatures)" en: "All literatures started as 'young', 

and hence had to cope with conditions already alien to their mere established 

contemporaries" (Even-Zohar, 1990: 56). 

Uit Vodicka ( 1976) se werk blyk dit deurgaans dat dit kenmerkend is van literere 

sisteme dat die nuwe werke van sommige skrywers van ou norme verskil. 

lnnoverende aksies spruit voorl uit nuwe behoefles na aanlciding van die gevoel dat 

die " ... norms governing the system are no longer effective and therefore must be 

replaced" (Even-Zohar, 1990: 69). 
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Dit gebeur so111s dat innoverende denke deur gci"nstitusionalisccrdc instansies soos 'n 

sensuurbestel aan bande gelc kan word. Hier in Suid-Afrika het die sensuurliggaam 

Afrikaanse skrywers se werk byvoorbeeld vanaf die sewentigerjare onder die 

vergrootglas geplaas. Die rccle wat vir hierdie slap aangevoer is, is dat daar ter 

beskerming van die leser se bclange opgetree is. 

In Brink se geval het die innoverende denke interkommunikasie in die vorm van skerp 

reaksies vanuit die politieke, religieuse, joernalistieke en die samelewingsisteem 

ontlok. 'n Sisteemondersoek bied die geleentheid om die interaksie tussen hierdie 

sisteme le beskryf. Die sisteme het vir die doe! ·van hicrdie studie 'n verdere grens, 

naamlik 'n perilxlegrens van 1960-1990. Gedurende die tagtigerjare hct daar 

byvoorbeeld groot veranderinge ten opsigte van sensuur ingetree - in ooreenstemming 

met die aard van oop sisteme. Hierdie veranderinge vind volgcns Tynjanov (1927: 

433-461) plaas weens die dominante entiteite wat verswak as gevolg van die feit dat 

dit so lank reeds in gebruik is. Die verswakte entiteite word mettertyd deur ander 

entiteite vervang. "Dit is vandag duidelik dat die grense van litcrcre sisteme so getrek 

moet word dat dit die teks, sy produsent en resipient insluit, plus ook die norme, 

postulate of konseptuele raamwerke waarbinne produksie en resepsie plaasvind" 

(Viljoen, 1992: 497). Hierdie scmanties-semiotiese strukture wat buite die teks staan, 

vind ook neerslag in die teks self - soos dit duidelik uit Brink se werke blyk. 

1.4.4 Die omgcwing van 1 11 sistcem 

Daar word onderskei tussen 'n relevante omgewing wat in interaksie met die sisteem 

verkeer en 'n totale omgewing wat alles wat niks met die sisteem le doen het nie, 

insluil (Viljoen, 1985: 8-9). 

Die relevante omgewing van die Afrikaanse litercre sisteem sal hoofsaaklik die 

Suid-Afrikaanse samelewing wees. In gevalle waar Brink se vertalings en sy uitsprake 

in die buiteland ter sprake is en waar vreemde invloede in sy werk geld wat reaksies 

by die Suid-Afrikaanse publiek ontlok het, sal die invlocde van ander kulture bctrek 

word. Volgcns die teoriee wat in hicrdie ondersock geld, moel die kontekste van 

bcide die skrywcr en die leser se kommunikasieruimte verrekcn word. Transkulturele 
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invloede kan nie buite rekening. gelaat word nie, veral in die lig van die feit dat die 

wereld na die Tweede Wereldoorlog 'n kennisontploffing beleef het. Hierdie stroom 

van nuwe kennis het veroorsaak dat mense dwarsoor die wcreld aan nuwe denkpatrone 

blootgestel is (Roherts, 1987: 18). Die hele proses van produksie, sensuur, 

verspreiding en reaksies in die pers kom hier ter sprake. 

Verdere subsisteme wat binne die Afrikaanse literere subsisteem onderskei kan word, 

is onder andere vroueliteratuur, kinderliteraluur en lileratuur van swart skrywers. Die 

Afrikaanse literere sisteem dek dus 'n wye veld; slegs dit wat vir hierdie ondersoek 

funksioneel is, sal beskryf word. 

1.4.5 Lilerahmrsosiologie en die Suid-Afrikaanse samelewing 

Vanheste ( 1981: 4) definieer literatuursosiologie as: "de wetenschap die de 

wisselwerking tussen literatuur en die overige maatschappelijke verschijnselen 

bestudeert". Hiervolgens is literatuur 'n sosiale fenomeen, 'n onderdeel van die 

gemeenskap en deel van 'n sosiaal-historiese proses. Literaluur is ook deel van 'n 

kommunikasieproses waarhy die skrywer, die literere kanaal en die leser gemoeid is. 

Vrae wat nou onlstaan is: In watter mate is protesliteratuur 'n produk van die 

gemeenskap? Baie skrywers was/is in opstand teen die heersende sosiale struktuur. 

Is hierdie sosiale klimaat waarteen Brink "gerebelleer" het nie dalk reeds tweede 

natuur by horn nie? Hoe bei'nvloed lileratuur die gemeenskap? 

Die literatuursosiologie is nog nie in formele strukture georganiseer nie, maar sluit by 

die sisteemteorie aan omdat dit ook die oortuiging deel dat literatuur 'n sosiale 

verskynsel is soda! dit die hele litercre sisteem - die skrywer, leser, sensor, uitgewer, 

boekwinkel, kritikus, onderriginstansie, biblioteek, ensovoorts - as besprekingspunt 

het en nie blool n6g 'n esoteriese bemeestering van 'n ingewyde verteenwoordig nie. 

Glicksherg ( 1972) wys uit dat literatuur nie in 'n vakuum gcskryf en gelees word nie. 

Om le skryf is reeds 'n sosiale handeling wal die vrug is van die sosiale omgewing. 

Literatuur word hiervolgens die besle verstaan as dil teen die aglergrond van die 

sosialc en politieke klimaal beskryf word. Die litcratuursosiologie erken verder die 
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feit dat betekenis nie net in die leks le nie, maar ook geproduseer word deur 

persoonlike, hisloriesc en sosiale faktore. Wellek en Warren (1954) se kritiek op 

hierdie rigting was dal dil 'n ekstrinsieke benadering is wat die literatuur wil 

wegredeneer. Hein Viljoen (Cloete, 1992: 279) meen die kritiek spruit voort uit 'n 

onkunde weens die vaagheid van die begip "teks". 

Daar is twee hoofslrome in die lileratuursosiologie, naamlik die Marxistiese 

literahmrsosiologie en die Empiriese literahmrsosiologie - laasgenoemde is gebaseer 

op Max Weber se positivistiese opvalling van 'n waardevrye wetenskap. Hierdie twee 

strominge toon ooreenkomste, maar ook wesenlike verskille. 

Literatuursosiologie het sy oorsprong in die Marxisme, maar Marx het nooit 'n teorie 

oor die verband tussen literatuur en die samelewing uitgewerk nie. Die Marxistiese 

literatuursosiologie fokus veel meer op die onlmaskering van ideologiesc kodes en 

dwing die literatuur soms in hisloriese raamwerke in. Eksponente hiervan spits hulle 

verder toe op maleriele faktore, soos byvoorbeeld hoe die ekonomiesc raamwerk van 

die samelewing die literatuur bei"nvloed (Viljoen, 1992: 276). Ampie Coetzee (1988: 

I) meen dat die hele Afrikaanse letterkunde 'n "politieke diskoers" verteenwoordig, 

maar voeg dan ook by: "Dit wil hoegenaamd nie se dal elke leks in die lellerkunde 

politiek praal nie ... " Die Empiriese literatuursosinlogie waarvan Hall in sy boek, 

The sociology of literature (1979), 'n bree uiteensetting gee, spits hom meer toe op 

die samelewing sc reaksie op die literaluur soda! sekere temas, genres, norme en 

groeperings groter aanvaarbaarheid geniet as ander. Die Empiriese denkrigting sien 

die skrywer as die beginpunt van 'n ondersoek wat die maatskaplike konteks ook in 

berekening bring. Navorsers wat die empiriese metode gevolg het, het soms vasgeval 

in losstaande detailondersocke wal 'n gebrek aan sinvolle integrasie getoon het (vgl. 

Vanheste, 198 I: 11 ). 

In hierdie studie word daar by Vanheste ( 1981: 191) se siening van literatuursosiologie 

aangesluit, naamlik: " ... bij een sociologische benadering gaat het uiteindelijk om de 

sociale functie van literatuur". Die skrywer sc status in die sa111elewing, sy/haar 

beroep en sy/haar ras is sake wat ook aandag genie!. Daar word gekyk na die posisie 

wat die skrywer in establish111en1-ins1ellings beklee. Die s11bsistee111 (kinderliteratuur, 

19 



betrokke literatuur, ens.) waarvan die skrywer gebruik maak, kan ondersoek word. 

Uit so 'n ondersock kan daar clan afleidings gcmaak word oor hoe 

samelewingstcndcnse vir 'n tcks verantwoordelik is en dit kan die reaksies van die 

publick op die tcks van die skrywcr ontlecd. 'n Mens kan die Scstigerkuns 

byvoorbccld nic losdink van die ckonomiese hoogbloei van die sestigerjare nie. 

Hoc die uitgewersbedryf funksioneer ten opsigte van die publisering van die tcks speel 

'n deurslaggewende rol by die litcratuursosiologie. Die uitgewer is in die eerste 

instansie die bepalende faktor of 'n manuskrip as publikasie die lig gaan sien of nie. 

Presensuur het by Brink sc werkc byvoorbeeld 'n bcpalende rot gespeel wat uitgeloop 

het op die stigting van die "alternatiewe" uitgewery, Taurus (vgl. hfst. 3, 3.7). 

Presensuur hou verband met ekonomiese aspekte: 'n boek wat moontlik verbied kan 

word of 'n boek wat nie goed verkoop nie, kan ernstige finansiele implikasies vir 'n 

uitgewery inhou. Die rol van die kritikus geniet ook die aandag by 'n 

literatuursosiologiese ondersoek. Uit so 'n ondersock kan die voor- en afkeure van 

die kritikus ten opsigte van literatuursoorte byvoorbeeld duidelik word. Watter boeke 

voorgeskryf word by onderriginstansies maak decl uit van die literere subsisteme wat 

besluit wat studente behoort te lees en waardecr. 

Vol gens Daniel Hugo ( 1992: 167) kan die interaksie tussen samclewing en literatuur 

uit verskillende hoeke bekyk word. Eerstens kan dit 'n studie van die skrywer se 

sosiale status wees (Brink het bv. top literere posisies bcklcc). Tweedens kan 'n 

studie oor samelewing en literatuur teksintern gerig wees sodat die teks se sosiale 

strekking ontlced word. Derdens kan die navorsing oor samelewing en literatuur die 

gehoor sc reaksie betrek. Sensors, kritici, uitgcwcrs en die kcrk sc byclraes word clan 

hicrby ingesluit. 

Die doel van hierdie ondcrsoek is nie om 'n sosiologiese studic van die /\frikaanse 

litererc sistccm te maak nie, maar om die interaksie tussen verskillende subsisteme en 

sisteme uit te wys. In hicrdie geval gaan dit ook om die interaksie tussen die literere 

sistcem en die omvattcnde sisteem. die samelcwing. Die beskrywing van 'n 

samelewing as 'n sisteem met sekere subsisteme verklaar hoekom 'n gcmeenskap 

sekerc vcrwagtings van sy skrywers en hulle werkc het. Die praktyke van die tydperk 
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1960 tot 1990 word belig en sluit die volgende in: die media, sowel as morele, 

politieke, religieuse en algemeen kulturele subsisteme. Binne die raamwerk word 

daar gekyk na Brink en sy werk en die reaksies wat hy ontlok het. In hierdie 

onclersoek gaan dit dus om semantiese en pragmatiese elemente. 

1.4.6 Samcvatling 

Om te verstaan hoc 'n litercre sisteem funksioneer, moet dit binne 'n spesifieke 

kultuursisteem beskryf word. Die hele kwessie van hierargie (111.a. w. wat is hoog 

aangeskryf en watter werke word nie hoog aangeskryf nie), word in 'n baie groot 

mate verklaar deur die waardesisteme wat op 'n sekere tydstip in die gemeenskap 

geld. So kan cen kultuur estetiese tekste bo etiese tekste verkies, terwyl 'n ander 

kultuur dit anderso1n wil he (Senekal, 1987: 73). Die samelewing met sy sosiale en 

kulturele instellings kan op sy beurt weer bcter verstaan en beskryf word wanneer dit 

as sisteme en subsisteme wat voorldurend in intcraksie verkeer, beskryf word. 

F.A. van Jaarsveld ( 1981: 3) beskryf die Afrikaanse situasie van die dertiger- en 

veertigerjare as 'n tydperk waarin volkseenheid nagestreef is. Gedurende hierdie 

tydperk het die nasionale bewussyn, waarin Afrikaans as aansporing gedien het, 'n 

groot rol in die Afrikaanse letterkunde gespeel. Hierdie letterkunde het die 

koloniseerder se gesigspunt weerspieel (Coetzee, 1990: 13). Oat die halfnaakte 

etniese vrou nog al die jare nie onder die sensors se skcr deurgeloop het nie, is 

volgens Hansie Pienaar ( 1984: 6) 'n uitvloeisel van kolonialisme waarin die witmens 

die swartmens as gesigloos beleef. 

Van der Merwe som die Suid-Afrikaanse situasie en die rol van sensuur in 1983 

byvoorbeeld (p. 167) s6 op: 

S11id-Afrika pm/Jeer die hl'eld l1111u/haqf wm 'n .wahiell' po/i1iekl' dl'mokrasie 

wat juis as .wdanig van /111ite hedreig wort/. In feite vorm hy nie al/een 'n 

.werk plumli.l'tiese maaf.l'kappy waarhinne sterk 11iteenlopendl' smiall', rasse-, 

taal-, k/eur-, en k11/1urele he/ange 'n ml .l'fll'<'I nie, maar hevind hy horn ook 

mil/de-in '11 kon./lihiruasie van 'n l'voluerl'nde po/iriekl' .we/set, indcrdaad 

21 



R<'knmpli.1·1•cr dl'ur wfr1•ldidcol0Ri<'i' war hulle daarhy van huire wil fa{I( R<'ld. 

Wannl'er di<' .I·e11.wrs hil'rhinnc h1•sli.uingf vcl, heml'p hull,• hut ni'nskynlik in 

'n pnRinR om poliril'k-hepaaldl' mnrivcringf I<' verhlnl'/11, pa R<'l<'<'nlhcid op 

lirerfre kwalireir. 

Vir Foulkes ( l 983: l 06) is die interaksie tussen die literatuur en samclewingstrukture 

ook van kernbelang by literatuurstudies: 

n,<' modl'J of percl'plion which rexrs may produce, qtfim, or .mhverr must he 

under.wood as spec/fie inrer11rerarive sy.wemsfordealinR wirh realiry, economic 

relarinnships, .wcialfom101im1.f, human hehaviour, polirical imrirutiom and so 

on. Slllle conrmllers r!f lirerarure, wherher rhey acr 10 censor rexrs or rn 

promore arrain rypes 1!( ll'XI, have always a.uumed rhis relmiomhip herween 

li1cra111rl' and 1/{e. 

Foucault het in studies aangetoon hoe ideologie betekenistoekenning deur die 

gemeenskap kan beheer (Foucault, 1978). Ook Derrida sien die samelcwing as 'n 

sisteem wat uit relasies saamgestel is en waarop politiek 'n dominante invloed het. 

Hy vcroordeel rassisme byvoorbecld as "a system of marks [that] outlines space in 

order to close off borders. It docs not discern, it discriminates" (Jones, 1990: 218). 

Die verhouding tusscn literatuur en gemccnskap is baie ingewikkeld. Polet (1972: 14) 

skryf hierdie kompleksitcit toe aan die feit dat daar meer as een werklikheid bestaan. 

Naas die konkrete werklikheid, stet hy die werklikheid van die mens se 

gcdagtewereld, die bewussyn sowel ·as sy/haar verbeelding. Hierdic verskillende 

ervarings van die werklikheid vind weer neerslag in die literatuur. Erlich (1955: 177) 

roep in hierdie verband die Russiesc Formaliste se standpunt op: " ... what may seem 

on the surface to be a manifestation of reality may at closer range turn out to be an 

esthetic formula; superimposed on this reality". 

Die vcrtrekpunt van hierdie ondersoek ten opsigte van subsisteme binne die 

Suid-Afrikaanse samelewing, is dat dit 'n uitvloeisel van kolonialisme is. Viljoen 

(1985: 88) se ondersoek dui duidelik aan dat litcrere sisleme in Suid-Afrika op hut 
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beurt die uitvloeisel van taal, politieke en religieuse siste111c is. Al hierdie litcrere 

sisteme hct 'n gcmeenskaplike geskiedcnis, naamlik die emansipasie uit voogdyskap. 

Hierdie proses hetrek aspckte soos sensuur en aanstellings, bcvordcring, bcfondsing, 

ensovoorts binne akademiese instellings. Volgens hom is daar twee sosiale ervarings 

wat alle Suid-Afrikaners gcmeen het en dit is kolonisering en die oorgang van 'n 

landelike na 'n industriele en stedelike samelewing wat tans nog aan die gebeur is 

(Viljoen, 1992: 279). 

Dit was binne hierdie opset wat Brink hom teen die samelewingsisteem gedurende die 

tydperk tussen 1960 - 1990 uitgespreek het. Sy werke teken aspekte van die Suid

Afrikaanse geskicclenis op waarin sckere persone en gebeurde geeicn kan word. Hy 

hct dit onder anclere gehacl teen die feit dat daar nie werklik vryheid van spraak was 

nie wat op sy beurt claarvoor verantwoordelik was dat misdrywe nie aan die lig 

gcbring is nic. Daar word in die volgende hoofstuk onder andere gekrk na wat ten 

grondslag van hierclie samelewingsisteem le. 
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IIOOFSTUK 2 

19741: DillE VlERlBOD OP IKIENNilS VAN DillE AAND 

2.1 INLEIDENO 

Andre P. Brink skryf as kind reeds romans. Hy was 'n begaafde leerling wat 

akademies goed presteer het. Ook het hy geskilder en goed klavier en tennis gespeel. 

Brink is 'n gebore Vrystater wie se ouers aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

behoort. Sy jeugjare het hy op die platteland deurgebring en daarna het hy aan die 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys gestudeer. As student 

aan die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, was hy aanvanklik kampvegter vir 

Christelik-Nasionale onderwys (Van Wyk, 1986: 38-55). Jaap Boekkooi (The Daily 

News, 4/2/1974: 10) beskryf hierdie stadium in Brink se lewe as een wat reeds 

gekenmerk is deur dwarstrckkerigheid: "Back in Calvinist Potchefstroom as a student 

he was known as 'stroomop Brink'. He's still as contrary." Dit is interessant dat 

Brink se werk lnteendeel (On the contrary) juis die eienskap vooropstel in 1993! 

Hierdie eienskap speel ook 'n rol by Kennis vnn die nand (1973a). Hierdie boek 

maak geskiedenis in 1974 as die eerste Afrikaanse roman wat onder die 1963-

sensuurwetgewing in Suid-Afrika ongewens bevind is. Hewige en verwikkelde 

reaksies volg hierna op die boek en op sensuur as sodanig. Die kontroversie wat met 

die verbod gepaard gegaan het, moet binne die konteks van die polities-maatskaplike 

konteks en die aard van die literere sisteem van daardie jare gesien word. 

2.2 OORSIG VAN DIE LUTlERl!RE, POLITIEKE EN 

SAMELEWINGSISTEME VANAf 1960 TOT 1979 

In hierdie oorsig word net na sekere hoogtepunte of prominente gebeurde verwys. 

Daar word nie get rag om 'n volledige beeld van die jare sestig tot einde sewentig weer 

te gee nie. Hierdie tydperk sal uiteraard nie volledig behandel word nie, want die 

doel van die studie is slegs om 'n agtergrond le skets waarteen Brink sy dikwels 

kontroversicle uitsprake gemaak en sy boeke geskryf het. Enkele opmerkings oor 

ontwikkelings vanaf die sestigerjare asook die aanloop tot die sestigerjare is egter 
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onontbeerlik omdat dit so nou met die sensuurbedcling en met Brink se aktiwiteite 

saamhang. Een van die faktore wat cleurgaans in gedagte gehou moel word, is dat die 

gegewens wat beskikbaar is oor sake soos ondcr andere die samelewing, kerk, 

literatuur en politiek uit verskillende vakwetenskaplike paradigmas kom. 

Die doel met 'n literere en 'n polities-maatskaplike oorsig random Brink en sensuur, 

is om die lcmas dadelik in •i1 konteks te plaas. Uit die aard van die saak sal hier talle 

veralgemenings gemaak word om sekere tendense aan te toon. 

Die ontwikkeling van die Afrikaanse literatuur in sy ontstaansjare het die opkoms van 

Afrikanernasionalisme en die vestiging van Afrikaans weerspieel en het plaaslik groot 

erkenning geniet. Steenberg (1975: I) wys op die stagnering in die Afrikaanse 

lctlerkunde teen die helfte van hierdie eeu, voor die sestigerjare: "In die vyftigerjare 

was daar haas geen literatuur wat hom nie uitgespreek het oor die feit 'dat daar 'n 

stilstand in ons prosa gekom het' nie." Stories was "vaartbelyn" en die "mooi woord" 

het oorheers. Van Wyk Lauw ( 1986a: 5-11) beskryf in 1936 hierdie skryfstyl as 

"gemoedelike, lokale realisme" met 'n plaas- of dorpsalmosfeer. In 1958 verwys hy 

in 'n radiopraaljie na 'n "rustige lokale realisme" (1986b: 127) wat vir 25 jaar al die 

botoon voer. Hicrdie slagnasie was vir hom 'n saak van groot kommer, veral omdat 

skrywers so op die plaaslike, bekende werklikheid gekonsentreer het. Sy mening was 

dat die tendens die Afrikaanse skryfwerk laat stagneer. Hy het voorgestel dat die 

skrywer sake moct aanraak oor die wereld " ... waarvoor jy desnoods brandstapel toe 

sou gaan" (1986b: 171). Steenberg (1972: 5) wys egter op die onrypheid van die 

skrywcr voor Sestig en gevolglik die onrypheid van die leser, wat 'n lang aanpassing 

geverg het om aan nuwe tendense in die literatuur gewoond te raak. Sedert Sestig sou 

lesers hulle ingeburgerde opvallings moes heroorweeg en hulle kennis verbreed om 

die intertekstuele verhande in die nuwe werke te kon snap. 

Brink (1987b: 229) wys op 'n ander scenario in die Suid-Afrikaande letlerkunde, 

naamlik die tydperk van vyflig tot vroeg sestig toe 'n hele generasie swart skrywers 

deur 'n "pennestreep van die wetgewer" vir hulle tydgenote en nakomelinge 

ontoeganklik gemaak is, sodat 'n gaping ontslaan het tussen skrywers wat uitgewyk 

het en ander wat in die land bly skryf het. Volgens Oliphant (1992: 520) is talle 
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swart skrywcrs se werke wat protes aanteken teen sosio-politieke verdrukking, in 

hierdie tyd saam met van die skrywers van hierdie werke verban. 

Gedurende die sestigerjare voel die Afrikaner oor die algemeen veilig as die regerende 

grocp. Na 1948 het Suid-Afrika 'n ongekende ekonomiese groei onder D.F. Malan 

beleef, wat onder J.G. Strijdom (1954 - 1958) en H.F. Verwoerd (1958 - 1966) 

voortgeduur het (Kannemeyer, 198'.\: 219). Daar bestaan min behoefte om aan nuwe 

invloede blootgestel le word. Ten spyte van kritiek op die regeringsbeleid en gevalle 

van binnelandse onluste, leef die meeste Afrikaners in die Verwoerd-era in 'n soort 

euforie as gevolg van die magsposisie waarin hulle as regerende groep verkeer, die 

ekonomiese welva;irt wat die witmense in die land ervaar en die waan dat alle 

politieke probleme deur 'n wa1erdig1e stelsel onderskep sou word (Kannemeyer, 198'.\: 

220). Verwoerd het deur skeiding orde probeer skep vir 'n "blanke" Suid-Afrika. 

Tydens die Verwoerd-era word nasionalisme gesistematiseer. Verwoerd het die 

voortou geneem in die ontwikkeling van apartheidsdenke tot 'n koherente ideologiese 

sisteem. Die swart state wat Verwoerd en sy opvolgers geskep het, het sekere 

gebreke getoon. Daar was te min grond beskikbaar in die tuislande en daar is 

nagelaat om 'n snelgroeiende induslriele ontwikkeling gevestig le kry. "Verwoerd's 

prohibition of investment by while entrepreneurs in the homelands constituted a severe 

blow to growth" (Giliomee & Schlemmer, 1990: 101). Die verarming van die swart 

state teenoor die welvarende Suid-Afrika was 'n noodwendige gevolg. Die Algemene 

Vergadering van die VVO het in 1971 die tuislandbeleid van Suid-Afrika veroordcel 

omdat dit ideologies onaanvaarbaar was. Maori's en Japannese in sporlspanne is deur 

Verwoerd verbied 0111 in Suid-Afrika deel le neem (Muller, 1989: 10). Sharpeville, 

21 Maart 1960. waar sowat sewenlig swart Su id-Afrikaners (ook kinders) tydens 'n 

protes doodgeskiet is en sowat 180 gewond is, kleur in 'n baie groot mate die 

politieke gcbeurde van die sestigerjare. 

Sharpeville was die groot keerpunt in Brink se lewe en verteenwoordig die beginpunt 

van sy kontroversiele loopbaan. Sowat sewentig swart demonstreerders is in di~ jaar 

tydens 'n voorval by Sharpeville deur die polisie doodgeskie1. Brink hoor hierdie 

nuus tydens 'n verblyf in Parys, waar hy vir die eersle keer die "skok" ervaar het om 

saam met swartes aM tafel te sit (0111.c Wcreld, November 1985: 24). Dit was vanaf 
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die Sharpevillc-gebeurde, en na sy hesef in Parys clat swartes ook "mcnse" is, dat 

Brink hom bewustelik begin bemoei het met 'n wereld wat volgens hom voorheen 

onbekend aan hom was weens sy bcskerrnde lewe as blanke en plattclander (Onze 

Wercld, November 1985: 24). 

Brink se skryfloopbaan het na Sharpeville 'n verwikkeling getoon wat hom allerwee 

een van die bekendste Suid-Afrikaanse skrywers gemaak het. Met Lobola vir die lewe 

( 1962), wat hy tydens sy verblyf in Parys geskryf het, maak hy nie net sy deurbraak 

nie, maar verbreed hy ook die Afrikaanse prosa tematies (Kannemeyer, 1983: 386). 

Hiermee saam het werke verskyn soos Jan Rabie se 21 ( 1956), wat J.P. Smuts ( 1993: 

104), Steenberg (1972: 18) en Brink (1974: 11) as die belangrikste werk in die 

aanloop na Sestig beskou. Ook met Peter Blum, vir wie Ampie Coetzee (1990: 33) 

die voorloper van Sestig noem, betree die Afrikaanse literatuur 'n nuwe era, en word 

die tydvak van die Sestigers ingelui. Brink bly vol gens Steenberg ( 1972: 12) 

deurgaans een van die hooffigure in hierdie Sestiger- "beweging". Die Sestigers word 

gekenmcrk deur hulle verset teen heersende plaaslike opvattinge op literere sowel as 

maatskaplike gebied. As Sestiger het Brink reeds opslae gemaak met sy literere werke 

sowel as sy openbare uitsprake. 

Die Sh_arpeville-gebeurde het veral ook in die buiteland baie aandag getrek. In 1960 

word Suid-Afrika in die Algemene Vergadering van die VVO op grond van die 

Sharpeville-voorval verdoem en die Veiligheidsraad bevind dat die Suid-Afrikaanse 

binnelandse belcid wereldvrede bedreig. Hierna volg nog wegblyaksies en situasies 

waar passe in die openhaar verbrand is. In 1961 gaan die ANC ondergronds nadat 

dit verbied is. Die jaar 1960 word 'n jaar waarin die kloof van apartheid nog dieper 

deur Suid-Afrika loop .. Terwyl bordjies by sportterreine, swembaddens, bibliotek_e, 

openhare vermaak en gericwe swart Suid-Afrikancrs uithou, begin hulle hul al hoe 

meer gegrief vocl oor hier<lie stand van sake. Fatima Meer (1988: 119) beskryf hoe 

die blanke maghebbcr nie 'n duim toegegce het nie, maar eerder vervolging van 

an_dersdenkencles op die spits gedryf het. Sy vertel dat al hoe meer wette uitgevaardig 

is totdat die swart Suid-Afrikaner feitlik geen regte meer gehad het nie. Es'kia 

Mphahlele (1992: 53) se hieroor: "After Sharpeville, anti-black legislation piled up. 

Political protest was all but mufned. In addition lo the laws that drove several blacks 
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into exile, censorship has been cracking its whip since 1963." Hierdie grociende 

inperking van die swartmense vincl in 'n stadium plaas wanneer die Sestigers (en die 

buitewereld) hulle juis vi~ nuwe invloccfe oopstel (Galloway, 1987b: 75). 

Volgens Galloway (1987b: 82) kan 'n mens nie anders nie as om die Sestigers se 

letterkundige werke en invloed binne die konteks van die politieke gebeurde van 

daardie era te sien. So kom claar byvoorbeeld tydens die Verwoerd-era botsings 

tusscn politici en skrywers voor. 

Afrikanrrnasionalismr h1•1 in 1966 'n hooghlori hrlrrf. .. In dirsr(fdr jaar was 

daar '11 horsi11R 111ss1•n die fW<'<' i11vloedryh1r Afrikanrrnasionalisre van hu/ ryd: 

Van Wyk touwen die El'rs11• Minisra, dr. fl.F. Vrnvorrd. (Steyn, 1992: 262) 

Die woorcl "Sestiger" het vir menige 'n vlockwoorcl geword, wat volgens Bartho Smit 

(1964) en Brink (1964a) se artikels in Srstiger se Fchruarie-uitgawe in 'n groot mate 

ook toe le skryf was aan Abel Coctzee se eensydige uitbeelcling van die 

Sestigerskrywer in die inleicfingsartikel van Sesligrr se eerste nommer. Die tydperk 

van die sterk en meeslcurencfc Sestigerheweging wat die Suicf-i\frikaanse literere 

toneel geheel en al oorhcers het, was betekenisvol vanwee die vervrecmding wat daar 

tussen skrywer en die samelewingsisteem, en skrywer en die politieke sisteem, oftewel 

Afrikaner en Afrikaner, ingetrce het. Die Afrikaanse literere sistcem wat deur die 

Sestigers in nuwe bane gestuur is, word in hierdie tydperk deel van 

sensasieberiggewing. Tog wys Steyn in Rockewcreld ( 1992: 237-261) daarop dat die 

Sestigers se werk gunstig deur i\frikaanse kocrante soos Die Vaderland, Daghreek 

en Sondagmms en Oie Volkshlad ontvang is. Met die veranderinge wat in die 

sestigerjare in die A frikaanse literere sisteem ingetree het, kan twee sake waarin Brink 

die hoofrol gespeel het, nie uit die oog vcrloor word nie, naamlik die Somerskool van 

Scstig en die Afrikaanse Skrywcrsgilde. 

Dit was veral Brink en Jan Rabie wat in hierdie tydperk nuwe perspektiewe in 

Afrikaans open en krake in die litercre establishment veroorsaak. Die Sestigers is 

dikwels as vyande van die gemeenskap ervaar; mense wat die waardes van die 

gemeenskap ondcrmyn. Brink sc in 'n terugblik op die vorige dekade by die 
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Gildeberaad van 1978 dat die Sesligers die anlwoord op Yan Wyk Louw sc 

aankondiging was: "En die enkele insidenl wat die keerpunt gcdefinicer het, was 

natuurlik die openharende boIsing tussen Verwoerd en Van Wyk Louw reeds in die 

middel van die jare seslig" (Brink, I985b: 59). As Sesligcr beskryf Rabie sy 

persoonlike ervaring van die gaping wal lussen Afrikaners in die scsIigerjare ingetree 

het: 

Dii• handhmvcrs van apanheid het my .wra.ffelno.1· uit!,ie.1·kel in die open/1(/ar. 

"Volksvyand! Jy is /.iel'n Afrikaner nie!" en dies nwer. Polish• her ans huiJ 

dop!,iehou, onsfiwn is /Jel11i.wer en roe '11.foro van my .vaam mer 'n Maleii'r by 

'n 0111haal in 'n aamlkoera111 verskyn, her iemand my oor die rele,/i10n met die 

dood !,iedrl'i!,i. (Rabic, 1987: 240) 

Gebeurde in hierdie tyd moet onder andcre ook teen die agIergrond van die Paswet, 

die verbod op die PAC en die ANC, wal in 1961 ondergronds gegaan het, die feit dat 

swartes nie grond in Suid-Afrika mag besil nie en 'n minderwaardige onderwysstclscl 

vir swarles gcsien word. In 'n persverklaring op 26 Junie 1961 (Meer, 1988: 143) 

stel Mandela sy mense se gricwe s6: 

Those who are vorele.u cannot he expected 10 continue payin!,i taxes /0 a 

/.iOl'emm,mr that iJ 11ot roponsihlt• to thtim. Pt•ople who live in povury and 

starvation cannlll ht• expecr,·d 10 pay exorbita/11 ho11se-rent.1· to the !,iOVernme/11 

and l11cal authorities. We product' the work ,,r tht' !,iOld mines, the diamonds 

and the owl, ofthefar111.1· and industry in rerurn_fi,r miserable wa!,ies. Why 

sh1111ld WI' continue t'nrichinK those who .1"/t'al the producrs £1{ our swem and 

blood who exploit us and rt:{U.H' 11s the ri!,ihl to or/.ianize trade unions? 

Mandela vocl dal vreedsame oplrede hulle niks in die sak gebring het nie. Saam met 

ander swarl leiers het hy gevoel dat die enigste oplossing in geweld le (Galloway, 

1983: 89) sooal verbode nasionale organisasies hul beywer het vir revolusionere 

verandering. Hulle was veranlwoordelik vir verskeie onlploffings. Gcdurende hierdie 

tydperk word onder andcrc Mandela lot lewenslange tronkslraf gcvonnis. Hy word 
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in die Rivonia-saak onder die Sabotasiewet skuldig bevind. Harvey Tyson, wat onder 

andere redakleur van The Star was, gee sy pcrsoonlike mening oor hierdie tydperk: 

Lookinx hack, we can now opvreciar,· rhar !nid-1961 was a criricaf momenr in 

rf,e l/f<' of apanheid. In rhar year rhe gares were already open 10 a new world 

beyond colonialism, and Africa was openinM up for ~freedom•. Afrikaner 

narionafi.m in Sm,rh Africa had seized power and squeezed ir. Afrikaner 

nmionafism. armMaled rn irse(f - hy hook and hy fewifised crook - an 

u11assaifahfe pnsirion. /11 1961, rhe parry held 105 of rhe 156 sems in rhe 

House ,,f A.uemhfy - rhe pur/fied, aff-whire cfl{lmber rhar ruled rhe narion. !rs 

domi11a1ion would increase. n,efanaricism of Hendrik Freme!, Venvoerd was 

ri•achinM irs peak, and Bafrhamr Jnha11nes Vnrsrer's rep111arin11 t?f cool 

krnMdadiMh,•id (unrramm,,ff,,d power) had hecome his key 10 fame. Ar 1h01 

mmnenr. when rlu• Narinnaf Parry was abo111 ro crush afmosr aff whire

£.wahfishmenr opposirirm, ir rurned ro deaf wirh rhe pmency t?f hfack 

11mio11afi.1·111. 

Mandela 's nrMani.mrion wa.~ hanned and had nm yer spread ir.~ mifiranr 

und,'rMm111uf roms. lie tmd his cnffeaMU<'S were alwur rn heforhidden every 

puhfic plar{<mn in rhe cmmrry. He had 110 acce.u 10 .ware radio or rn much of 

rhe media. To whom could Mandela rum 10 deliver his 111,•.uaMe? /fr rurned 

insri11c1ively 10 rhe EnMlish-l<mMUaMe oppnsirion pr<•.u. rhe 011lyfree c/1{11111,•f l<ft 

in Sourh Africa and afmo.w rhe 011fy p11hfic: 1·aic,· avaifahle III all UIIMaMM<'d 

ci1i7.emfor rhe 11ex1 qrwrrer ,,t' a cenr11ry. (Ty.wm, 1993: 9-10) 

Terwyl al hierdie ontwikkelings in Suid-Afrika aan die gang was, verskyn Brink se 

Lobola vir die lcwe (1962) en word Kennis van die aand (1973a) verhied. 

Gedurende 1963 is die Wet op Publikasies en Vermaaklikhede deur die parlement 

geloods. Die spanning het veral hoog geloop tussen die skrywers van Sestig en die 

regcring met die weiering van 'n visum in 1965 aan Yolande Breytenbaeh. As 

"verligle groep" het die Sestigers hul invloed gcdurende hierdie 1yd wyd laat geld. 



Tog is hicrdie invloed volgens Kannemcyer ( 1983: 232) in 'n groot mate onder die 

outoritere gesag van adv. Vorster gedcmp. 

'n Groter verligtheid en kritiese ingesteldheid teenoor die Suid-Afrikaanse werklikheid 

kenmerk die Sestigerwerke. Die Sestigerwerke verteenwoordig 'n letterkunde wat 

swaar dra aan Swrm und Oran~, eksperimentering en vernuwing. Die hele proses van 

vernuwing sit Brink in Aspckte va11 die 1111we prosa (1974: D) uiteen as: "(a) 'n 

uitgaan van die relatiewe as romangegewe, nie meer van die absolute nie; (b) 'n al 

meer inborende ontginning van alle aspekte van romanstruktuur - wat uiteindelik 'n 

algehele verandcring in die 'epiese wereld' gaan meebring; (c) 'n spesifieke nuwe 

hantcring en hcskouing van tyd in die roman". In Lilerere lerme en teoriee (1992: 

347) verwys Brink na die helangrike invloed wat die Franse no11vea11 roman op die 

vroee Ses1igerskrywers wat op die woord gekonsenlreer het, gehad hel. Die nm11•ea11 

roman wys na hinne, na die teks self en nie na huite, die konteks, nie. Die nuwe 

roman gaan dus om kuns tcr wille van die kuns, om estctisering. In Aspekle van die 

nuwe prosa wys Brink (1974: 12) egter daarop dat hy die nuwe roman in Afrikaans 

wyer as die n1111v1•a11 roman heskou. 

Die Sestigers het die kunswerk dus as outonoom heskou. Hierdie werke is kompleks 

en verg 'n bree verwysingsraamwerk van die leser. Die lelterkunde van daardie tyd 

word gekenmerk deur vormvernuwing, uitbuiting van die woord en eksperimentering, 

aldus Brink (Kannemeyer, 1983: 230). Daar vind deur die letterkunde 'n spel met die 

leser plaas met groot klem op ironic. Seks en geweld was nou sterk fokuspunte. Net 

soos Van Wyk Louw dit gewens het, was hierdie skrywers hesig met vernuwing: 

Hulle het nuut en anders gedink oor die Suid-Afrikaanse werklikheid, hulle se nuwe 

dinge, pak nuwe temas aan op 'n nuwe manier en skryf nie meer vir die bree massa 

nie, maar vir 'n meer ingeligte lesersgroep. Hierdie werke, wat ryk aan intertekstuele 

verwysings is, dwing lesers om die werke anders as op die tradisionele manier te lees. 

Eksistensialisme, wat na die Eerslc en Tweede Wereldoorloe in onder andere die 

Franse literatuur op die voorgrond getree het, vier ook hoogty in die Sestigerwerke. 

Volgens Jean-Paul Satre se vertaalde werk, Existensialism and ll11ma11ism (1948), 

is die mens binne die raamwerk van die eksistensialisme 'n vreemdeling in sy eie 



wereld. Die mens is horn intens bewus van die sinloosheid van die lewe. Dit is deur 

onder andere kuns en politieke betrokkenheid wat die mens sy eie bestaan as opstand 

teen die sinlose !ewe kan definieer. Brink (1969: 75) sien die mens wat binne die 

konteks van die eksislensialisme beskryf word as iemand wat verantwoordelikheid vir 

sy eie lewe moet aanvaar. Degenaar wy uit oor wat die eksistensialisme vir die 

Afrikaner inhou: "Die rasionalisasie om my beter voor te stel as wat ek is, word 

deurbreek. Ek is 'n blanke Afrikaner met vooroordeel in my lewe teenoor ander 

groepe; wat voordeel trek uil die bevoorregte posisie van die btankes op politieke 

gebied" (Degenaar, 1974a: I). 

Dit was veral Camus se humanistiese opv<1llings wat 'n groot indruk op Brink gemaak 

het. Hy dee! die tcenkanting teen onderdrukking met Camus uit sy ondcrvinding met 

die Su id-A frikaanse samclewing (Smith M. E., 1988: 203). Brink gee sy mening in 

Aspcktc van die nuwe pros11 oor die driehoekverhouding skrywer-roman-publiek 

gedurendc die Sesligerlydperk: 

Die pm.wt van ScstiM h<'I 'n reahie ontlok wat die vcrl101ulinM //lssen 'n roman 

en sy samelewi11M 0111111111 in die hmndp11111 kom .Wei /r('f. Van die kant van die 

puhliek word hcc/('11ki11M<' Ml'lug oar k1111s wat da11 "volksvreemd" mu was of 

S<'(ff die volk sou "nnd<'rgraw<' ": daar word clan hede11killM<' uitg<'spreek dot 

se(fr in di<' wak van c•mstiM<' en Christclike skrywcrs (H~ maar Graham 

Greenr) di<• sek.mele so 'n gmm ml spel'I.· di<' roman word se(fr hesknu as 

gc•vaarlik omdat hy die tahoe 's van die gemernskap h<'.Wom1; hy is 

l<'nel'rdmkkend. W<'<'I nie lll<'C'r wat "mooi" iJ nie; hy't 'n kuns vir kokkl'dore 

w•wrml. (Brink, 1974: 109) 

Wat Brink met die begrip "sestig" bedoet, is hlyke van relatiwiteit, nuwe 

tydskonstruksies en ontginning van die medium: 

Di<' tydskr!f Sestiger her 11011dwendiM nl<'IIJ<' hym<'kaar M<'hrinM wot in 'n nuwe 

mort li1era11111r lwlang M<'St1•/ !wt, maar uit die .mwnspoor was di<' verskille 

111.uen di<' wcrk van di<' gm<'p 11pvall<'nd1•r as di<' oorc•<•11komste. (Brink, 1974: 

15-16) 
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Brink vertcl in Aspekte van die nnwe prosa ( 1974: I 5) waar die begrip "Sestiger" 

vandaan kom en wat dit behcls: 

/11 die wydste sin v1111 die wmml sou die hegrip "Se.wigcr" d11i op 'n skrywer 

wie S<' werk he/wort tot die hed11idendste wat in die /111idige dekad,• in 

Afrikaans voortgehring word ("heduidend" nil' 11i1sl11i1fik op grand van kwali1ei1 

nie - wam dan sil ons m11ar 111,•1 min - maar ook op grand van aard). /11 'n 

enger sin, ,,,, dit is die sin waarin die woord oorspronklik gehruik is, d11i di1 

op skrywer.1· wal verhomle was aan die kwartaalh/ad van die ,literlre avant

garde Sestiger - d. w.s. in a/fa/J('(iese volgorde: Hmnie Aucamp, Chris 

Barnard, Andr,• P. Brink, Ahraham H. de Vries, Etienne L,•rotix, Jan Rahie 

,,,, Do/{ van Nil'kl'fk. Hierhy sou gevoeg moe1 word die helangrike .fi!iuur 

Brey1e11hach; ,,,, andcr 11•111 nu•,•r op die per/firie heweeg: Piel Venter, Coenie 

Rudolph, A111011 Pri11s/oo. Omd111 dit 'n vernuwin!i is wat horn in die eerste 

pll'k op die pra.m 101•ge.1pit1· he!, val .mtk,i boeh•n,l<i_figure soos die drama1ur/( 

Bartho Smit en die dig1<'rs Adam Small en Ingrid Jonker huite die hestek van 

hierdir sllu/i<!. 

Die buiteland neem kennis en toon belangstelling in Afrikaanse skrywers soos Brink 

en Breyten Breytenbach wat goed op hoogte met buitelandse tendense op die literere 

front was (Malan, 1982a: I 2-13). Die Suid-Afrikaanse staat en kultuurinstansies kon 

egter nie alt yd met die ontwikkelingsgang wat hierdie. en ander strydvaardige 

Sestigerliteratuur ingeslaan het, tred hou nie. G.C. Cilliers voer as ondervoorsitter 

van die FAK in die sewentigerjare hierdie rede aan as die oorsaak van die gaping 

tussen skrywer en volk (Die Vaderland, 8/7/1977: 11). 

Brink (Rand Daily Mail, 20/6/1970) som die Afrikaanse skrywer se posisie binne die 

Suid-Afrikaanse konteks aan die einde van die sestigerjare s6 op: 

The Afrikaans wri1er ha.1· enjoy<'ll a meas11re <!f lihcrry in his work. Bur he has 

imerpre1ed 1hat liberty as mea11in/(: ,1,,, liberty to say, "Yes Baas". There are 

a .fi•w - very, ve1y fi•w - wri1as nm preparnl /0 say !his SW<'l'I yes. And if 

Afrikaans writing is /0 uchieve any true si/(nificance wilhin 1he c11111ex11!f 1he 
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revn/111inn <!f Africa (<!f which wr form porr) and wirhin rhe cnnrexr nf rhe 

crncihfe in which rhis cnunrry.finds ilJ<'(f. ir srems lo mr rhm ir will cnme /mm 

rhesefew whn arc• pre11ared ro slinR 1/w '"Nn!" fl( Anriwme inrn rhe vinlenrface 

<!( rhe Sy.wem. 

Daar was botsings tussen dicgene wat leen verandering gekant is en diegene wat 

progressie en "openheid" voorgestaan het. Die uiteenlopende menings hct aanleiding 

gegee tot heftige en teenstrydige reaksies. Andersdenkendes wal hulle teen die 

amptelike beleid uitgespreek het, is van volksverraad beskuldig. Hiervan is 

Breytenbach. wat sy tyd sowat twintig jaar vooruit was (soos blyk uit sy·briewe uit 

die tronk aan Brink) 'n goeie voorbeeld. 

Brink het in Parys gedurende die sestigerjare intens bewus geword van lyding, ellende 

en onderdrukking. Hierdie bewussyn was nog steeds deel van Brink toe hy in 1969 

Parys verlaat en na Suid-Afrika teruggekeer het. Hierdie ambivalente ervaring 

beskryf hy tydens 'n besoek by die UOVS in 1986 s6: "Dit was 'n terugkeer op soek 

na my wortels as enkeling, as mens, maar ook as Suid-Afrikaner en as Afrikaner en 

Kennis was die eerste poging om le antwoord daarop." Nadine Gordimer het 

dieselfde ambivalensie ervaar: "I myself nuctuate between the desire lo be gone ... and 

a terrible, obslinale and fearful desire to slay. I know lhat !here must be many others 

who feel as I do ... " (Clingman, 1988: 27). 

Brink se ervaring en belewenisse wat uit die Sharpeville-gebcurde voortgevloei het, 

was "so inlens dat die skryfdaad noodwendig en onvermydelik moet geskied" (Smilh 

M.E., 1988: 201). Hierdie nuwe bewuswording het hom geplaas or die spoor van 

'n. soeke na WAARl:IEID - 'n woord en doelwit wal daarna sy werke, toesprake en 

uitsprake sou kenmerk. Hy neem in die proses slandpunt in leen arartheid en begin 

'n socktog na "die waarheid". Hy val die regering aan met sy verwysings na 

intimidasie, vrees, wantoestande, geweld en onrcg wal skrywers, wit en swart, soms 

ondervind as gevolg van die inmenging van die owerheid: '"n Owerheid wat dus 

bereid is om geweld te gebruik ten einde die waarheid - of die .wek na die waarheid -

le onclerdruk" (Brink, 1976b: 22). Hy huiwer nie om in hierdie soeke na "waarheid" 

die Slaat a:in le val nie - en wat hy as 'n leuen bestempel, openbaar te maak nie. Hy 
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laat l10m byvoorbeeld tydens die 1978-bcraad van die Afrikaanse Skrywersgildc oor 

die houding van die Staal onduhbelsinnig uit: 

Oil' helwud van dit• Stoat i.l" m1't antler w1111rde he/an}iriku as se/f1· die 

versprl'idin~ van dil' waarhcid. Sc/f1· in 'n stam wa, op verskilll'nde maniere 

sc/f Jil'Wl'lddadiM opt rel', ,!f dit• ll'ul'II hestendi~. ma Ji die waarhl'id nil' Jil'praat 

word nie. (Brink, 1985b: 55) 

Dit is duidelik dat Brink die waarheid hier ontmasker as die waarheid van die groep 

wat aan bewind was. Brink het dit hier veral teen Suid-Afrika se optrede in Angola 

wat strydig was met min. BJ. Vorster se verklaring dat dit regeringsbeleid is om nie 

in te meng met buurstate wat nie met Suid-Afrika inmeng nie, en die misleiding van 

die Suid-Afrikaanse publiek oor die eerste aanval in Angolese grondgebied. 

Brink definieer nooit werklik die bcgrip "waarheid" nie. 'n Mens kan wel anei dat 

hy met sy siening van "waarheid" ondcr meer in die tyd bedoel dat die publiek op 

hoogte van sake (cl.w.s. van die dikwels verswee werklikheid) gehou moes word. 

"Taal is die mens se primere instrument in sy soektog na die waarheid", skryf Brink 

in Standpunle ( 1976b: 27). Hy laat hom s6 teenoor The Weekend Argus 

(27/10/1973: 4) uit: "But it will be a pity if people stare so blindly against their own 

anger that they do not sec the truth behind the novel - a truth which too many South 

Africans do not see." Brink verwys hier na Kennis van die aand. 

Uit sy openbarc uitsprake, wat spreek van vernuwing ten opsigte van sy 

wereldbeskouing, kan 'n mens verder anei dat die "waarheid" vir hom ook die 

saambestaan van verskillende gesigspunte verteenwoordig wat ruimte laat vir groei en 

ontwikkeling in die mens se denke en ervaringswcreld, sodat hy soms van teenstrydige 

standpunle beskuldig is. Van hierdie beskulcligings rcik terug na sy uitsprake wat hy 

reeds in Sesliger gcmaak het. 

Die oorgang na die sewentigerjare met sy groter politieke betrokkenheid van 

skrywers, word in 'n artikel in Kol ( 1968a) deur Brink voorspel met die woorde: 

"laat ons 'n slag waaragtig ons land oopskryf oncler die son". Hy kyk terug en 



vorentoe: "as Sestig die dckade van scks en simbole was, dan sou ck graag sien dat 

ons wat in Sewcntig gaan skryf, deurbreek na die politieke en sosialc in sy wydste 

sin" (1968a: 4). Brink vocl by die Somerskool van Sestig dat ivoortoringkuns plek 

moet maak vir "betrokkenheid in sy diepste sin" (1973b: 125). Met betrokke literatuur 

word hier bedocl die litcratuur wat aantoonbaar ontspring uit en ingestcl is op 'n 

hcrkenbare sosio-politieke werklikheid (Brink, 1985a: 79). Brink voe! dat skrywers 

'n bydrae tot die stryd teen onreg en uitbuiting moct !ewer. By die Somerskool van 

Sestig se Brink: 

Is ons darem mnar te midde/matiR en te middestnnderiR om wl'rklik te wil 

risiko's /onf1? Dan sn11 nns stil.nvye se(f 'n veronn/c•/inR word. Knm nns se: 

Se.HiR is dnod; lank /ewe Sewe11tiR! ... Knm ons se: ... ons lam nm nie 

dnodflraat nie <·n howenal nie donds,vyR nie. Kmn ons s,;_. /lier is die plek 

wnar om weer h<'Rin. En hiedem die res. (Brink, 1973b: 3 I) 

Brink het by die Somerskool aanduidings gegee dat hy 'n nuwe rigting met sy werk 

wou inslaan. Hy het betrokke literatuur (linhat11re enRORf<') bepleit en horn 

gedistansieer van die 011tonome teks waar dit gaan om kuns ter wille van die kuns soos 

dit in die vorige dckade bcoefen is. Die nuwe rigting wat Brink inslaan, bring mens 

te staan voor die term "betrokke literatuur", wat soms onder andere as 

"aktualiteitsliteratuur" bcstempel word, of selfs as "onkuns". Dorothy Driver 

(aangehaal in Galloway, 1987b: 74) som die skrywer van bctrokke werke se situasie 

in die Suid-Afrikaanse bedeling s6 op in South African Outlook: 

nl<' application of amnrship is heinR cnn'.(111/y honed to minimize the nmoum 

r,( criticism from articulme nnd well-,•stah/ished spokesmen and tn maximize 

the 1m.uihility fl( a value system shared hy all who live in Srmth Africa and 

their commitment /0 a common polirical ideology. 

Brink bcskryf betrokke litcratuur in Cloetc se Litercre tenne en teoriee (1992: 39) 

in terme van die gcrigtheid van die tcks: 
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J.M. CoerZl'e .I'<' voor.welling I'll/I 'n wfrclcl vol ongcrc•g1igheicl wil met die 

energie I'll/I .l'Y komplehe ge/acl,•11/wicl die !e.l'cr "/}('W<'<'/.: "IOI die V,Yi' wi/.1"ke11se 

om ook s_v vol/e 1111•11.l'liki, vc•ra111woorde/iklwicl t.o. v. sy w<1re/cl vol 

ongeri•gtigheicl fl' aanvaar. 

Brink beskou 'n sedeles of boodskap nie as iets wat so 'n beweging teweegbring nie. 

Volgens horn kan net 'n kunswerk dit doen. Brink haal in hierdie verband Satre, 

Camus en Brecht aan. Hiervolgens glo Satre vryheid moet verdedig word. Camus 

staan verset ten gunste van die waarheid en vryheid voor, terwyl Brecht betrokke 

literatuur sien as die gerigtheid teen die establishment (Brink, 1992: 40). , Die Don 

Quijote, wat soveel intertekstuele verhande met Brink se werke het, was die eerste 

betrokke roman wat geskryf is. Die sosio-politieke konteks van Suid-Afrika waarmee 

die skrywer hom/haar bemoei, vind neerslag in betrokke literatuur. Brink beklemtoon 

dit dat betrokke literatuur nooit 'n maatstaf vir literere gehalte is nie (1992: 40). In 

1991 vertel Brink in 'n onderhoud met Christelle Terreblanche (Vrye Weekblad, 

25/7: 8) dat hy betrokkenheid as 'n "private ache" sien: "Omdat apartheid my 

seergemaak het, en my vriende seergemaak het, omdat ek die dinge gesien het wat 

met Breyten gebeur, mense wat in die tronk beland het, mense wat verdwyn het en 

mense wat dood is, hoe my eie gesinslewe in baie opsigte in die jare sewentig ontwrig 

is, het dit my 'private ache' geword." 

In 1968 skryf Brink in Kol (1968a: 3-4): "Kan ek 'n bock oor liefde van 'n man en 

meisie gaan skryf terwyl duisende Afrikane in my distrik verhonger omdat hulle nie 

toegelaat word om elders le gaan werk nie·en daar in die distrik nie meer werk is 

nie?" Hy voeg dadelik by dat hy nie 'n bewuste politieke skrywery bepleit nie, maar 

dat hy glo dat die skrywer hom minstens van die aktuele werklikheid moet vergewis. 

Hy vra die Afrikaanse skrywer tog af of hy/sy die kans om kontesterend le skryf gaan 

"benut". Ook P.D. van der Walt !ewer by die Somerskool van Sestig byvoorbeeld 

kritiek op die eksperimentele aard van die Sestigers en bepleit betrokke literatuur: 

Daar steek 10g 'n waarhei<I in die vr<'<'.I' elm die .wem van Ji(, .Worievenel/er 

dooc/ is in die Afrikaanse roma11k11m, en clat claar Ii' vee/ op legni<'se trt111ks, 

111'0-mora/i.l'me, neo-simholiek, 111'0-allegorie g<'.W/'1111 word, in plaas daarvan 
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nm die ·s11cciaf <'XfJlmivc magic r,f rhc new idea· ,,, faar onrvank oan 'n 

m<'<'vnacndc ml'nsfike vahaaf. Miskien f<? die f.!rlleipunr van ons prn.w in 

hierdic rigrin!,! indicn dir g<'m<•cnskapsk11ns wif hfy r,f wrmf. Wanr 'n fcwende 

mmankuns mo<'f engogi IV<'<'J, anders very! dir .wos die lied van Nijhr,ff se 

dwasc bye, en war hdp dir as 'n k11nsvom1 il'rs re se her, iers dringends en 

nood.wakfik, en dir praar ner mer 'n paar prr,fe.uore? (Van der Walt, 1973: 

48) 

P.G. du Plessis spreek horn ook teen die eksklusiewe aard van die Sestigerwerke uit 

by die Somerskool: "Net so sien ek geen sin daarin om die moderne tegnieke le 

verheerlik en tot die eksklusiwiteit te voer nie. Dit is net so gek as om die winste van 

die verlede - die vuur van Voltaire - ongebruik te laat" (Du Plessis, 1973: 81). 

Ook Chris Barnard is bekommerd oor die elitistiese neiging in die skryfkuns van die 

Sestigers: 

Is dir nodig dar alma! h11ffe skielik ror 'n ekskfmil'w,• gehoor rig? /kt ons don 

niks meer vir die man op straat re .w1 nie? Het die eise van onderhoudendheid 

wot hy 0011 ons stef don vir ons ,,, hoog geword? Moel gocie fenerkunde 

noodwendig e.wtaics wees? Is dit nic dafk nodig, dafk dringcnd nood.wakfik 

dar .~ommige van ons die ivorc/Oring V('rfaar en na die land mndnm nns kyk 

nie? (Barnard, 1973: 98) 

Barnard (1973: 99) meen verder dat alle temas aangeraak is behalwe politiek en dat 

dit tyd geword het om van politiek in die Afrikaanse literatuur rekenskap te gee. 

By die Somerskool van Sestig le Brink swaar klem op veral die internasionale en 

kosmopolitiese aanslag van die Sestigerwerke. Ander werelde as die Suid-Afrikaanse 

is in die Sestigerwerke verken. Die wegbeweeg van die plaaslike na die internasionale 

stel hy gelyk aan 'n "dekolonisering van die prosa" (Brink, 1973b: 17). D.H. 

Steenberg reagcer op Brink se stelling in Aspekte van die nuwe prosn (1974: 132-

133) dat die A frikaansc literatuur internasionaal geword het waar ander maatstawwe 

as die volk se eie konvcnsie geld, en wcl soos volg: 
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Door1111•e woril die 111c11s-i11-sy-si1110.fit' in S11id-Af'rik11 v111•1s11101.1· Kl'i)'kKl'IIIOok 

1111•1 die "i111emosio1111/e", 1·11 die A/rikolll'r st' reK 11p i11dil'id11a/i1ei1 en 

1111rspmnklike hell(1d1•rinK va11 sy si111osit•11roh/e1111' implisit•r aon hondt• Kt'lc1. 

Dir verraai 'n 1111aanvaarhar1' rmna111i1•s1• erke1111i11K va11 die 11ie-ci1• as maarsraf 

vir die eie. (Steenberg, 1972: 63) 

In 1969 werp Ernst van Heerden uit 'n ander hoek lig op hierdie saak: "'n Volk is nie 

eenkleurig nie, dis 'n hcle spektrum, en hy het daardie reenboog van kulturele en 

politieke verskeidenheid noclig om nie 'n vaal monotone eenselwigheid as sy 

eiendomlikheid aan die wereld te vertoon nie" (1969: 17). Hy glo dat 

"vaderlandsletterkunde" kan lei tot 'n verenging van die begrip "vaderland" en dat dit 

aanleiding kan gee tot onverdraagsaamheid teenoor verskeidenheid (1969: 22). 

Baie van die werke van die sewentigs word dan ook deur 'n verskerpte belangstelling 

in die politieke en sosiale gekenmerk. Kannemeyer (1983: 230) wys daarop dat dit 

'n ietwat "verbete betrokke-skrywery" tot gevolg gehad het. Die verkenning van 

Afrika en 'n wegbreek van die Westerse establishment en sy besondere problematiek 

staan dikwels sentraal in hierdie werke. Daar is duidelike tekens van vervreemding 

tussen skrywers en owerhede soos blyk uit die vele arlikels en briewe in die pers. In 

Boekewereld beskryf Steyn ( 1992: 382) twee soorle versel wat verwydering tussen 

die A frikaanse lesersgemeenskap gebring het: 

.. . 1/ie ,•er.we was 1/ie 1eenko111inK van parry Afrika11ers ran die .wrekkini; van 

w111111iKt' lirerere wcrke, 1•11 die 1w1•ede die weersumd va11 skrywers 1in 

lt•lfak11ndiKe,1· 11•e11 die s1•nsu1irsrl'lsel. Die Afrik111111se lelferkundiKe were/ti het 

al hoe mar Kt'Jmlirisecrd Kt'raak. 

Dit was veral die Sowelo-opslande van 1976 wat publikasies lot gevolg gehad het wat 

binne hierdie historiese en politieke raamwerk geskryf is. Hier dink mens 

byvoorbeeld aan die veragting waarmee sommige swart skrywers die blankes se 

literatuur verwerp het (Malan, 1982a: 18). Vir die letterkunde is dil betekenisvol dat 

Suid-Afrika gedurende die tydperk van sewentig in 'n veel groter mate deur 

verandering op sosio-politieke terrein gekenmerk is (Malan, 1983c: 10). Die 
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sewentigerjare verteenwoordig 'n era waar sekere van die mees blatante vorms van 

apartheid begin kwyn: aparte ingange, hyshakke, openbare geriewe, teaters, busse, 

strande, ensovoorts is oor 'n tydperk van vyftien jaar uitgefaseer. Aparte 

onderwysstelsels bestaan egter nog tot in die negentigerjare. 

Gedurende die sewentigerjare betrek Brink in 'n nog groter mate die Suid-Afrikaanse 

aktualiteit, soos lyding, vervreemding en volkereverhoudings. Dit is veral Brink, 

Gordimer, Fugard, Coetzee en andere wat vanaf die middelsewentigerjare van ander 

bevolkingsgroepe se ervarings rekenskap probeer gee (Galloway, 1982: 17). 

Alhoewel Ampie Coetzee meen dat Brink die politieke situasie in sy werk verreken, 

wys hy daarop dat dit gepaard gaan met die behoud van "die estcties selfbewuste" 

(Coetzee, 1990: 42). 

Daar is gedurende die sewentigs 'n wegbreek van die Westerse establishment en 'n 

groter Afrika-gerigtheid te bespeur - ook by die Engelse literatuur. 'n Patologiese 

angs, vereensaming en verontmensliking kenmerk hierdie werke. Gebeurde soos di~ 

Soweto-onluste, Steve Biko se dood en Breyten Breytenhach se tronkstraf staan 

sentraal in hierdie tydperk. Skrywers huiwer nie om hulle, net soos die tydgenootlike 

swart skrywers, oor die heersende sosiale sisteem en die rassesituasie uit te laat nie. 

Dat die sewentigerjare 'n tyd van woelinge en verdeeldheid vir Suid-Afrika was, is 

nie le betwyfel nie. Op politiese en sosiale gebied het Suid-Afrika die nuus gehaal. 

Die buiteland se negatiewe belangstelling in Suid-Afrika neem in hierdie dekade 

verder toe. Buiten die geweldige kontroversie rondom sensuur wat op Brink se 

Kennis van die aand en Leroux se Magersfontein, o Magersfontein! toegeslaan het, 

was dit ook die tydperk waarin televisie hier te lande ingestel is. Magreet de Lange 

( 1993: 241) voel dat ondersoeke oor sensuur binne die opset van die literere sisteem 

noodsaaklik is omdat dit so lank oor die hoof gesien is en omdat dil die uitwerking 

van 'n sensuurstelsel op literatuur verreken. Vir haie inwoners van Suid-Afrika he! 

dit 'n nuwe lewenswyse beleken. Kykers is aan nuwe invloede hlootgestel. Die 

sewentigerjare sal vcrder onthou word as die tydpcrk toe inflasie en rcsessie die land 

in sy grcep gckry hct. Die jaar 1976 sal vcral onthou word vanwee die 

Soweto-onlusle. Hierdie opstande het 'n rewolusie ten opsigte van Swarles se 
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interpretasie van hulle eie mag gebring (Malan, I 987b: 6-7). Uit hierdie gebeurde 

groei die Sowcto-pocsie vol gens Chapman ( 1987: 175-184) as suhsisteem van die 

Engelse litcrerc sisteem. Die Soweto-onluste dcmonstrccr duidclik dat Afrikaans as 

die taal van die verdrukker gesien word sO<lat Afrikaans se pnsisie en toekoms vanaf 

hierdie gebeurde in die gedrang gckom het (vgl. hfst. 5). Al hoe meer swart skrywers 

verkies om in Engels te skryf. Terloops: die woord "swart" word bier binne die 

konteks van Richard Rive (1983: 12) se beskrywing daarvan gesien,. naamlik as 'n 

sosio-politieke konsep en nie as 'n rasse-etiket nie. Hierdie woord sluit almal in wat 

in daardie stadium nie stemreg het nie. 

Die Soweto-litcratuur het 'n sosio-litcrere fenomeen in die sewentigerjare gevestig. 

Dit is duidelik dat Afrikaanse literatuur hierby aangesluit het en ook 'n wapen geword 

hct in die bevrydingstryd. Brink se in 'n lesing aan Witsstudente op 22 Februarie 

1973: "Bram Fischer (eertydse leier van die Kommunistiese Party in Suid-Afrika) sal 

nog eeue lank onthou word nadat John Vorster al vergete is"; en: "Die toekoms van 

die Republiek sal deur alma! bepaal word, beslis nie net dcur die Blankes nie" (Die 

Vaderland, 23/2/1973). Hierdie lesing is ten tydc van 'n vergadering van SPROCAS 

(Study Project on Cristianity in an Apartheid Society) gclewer. Patrick Laurence 

berig na aanleiding van Brink se betrokkenheid by SPROCAS in Rand Daily Mail 

(5/1/1974) dat Arink en Breytenbach aan die spits staan van die Black Community 

Programmes. In dicselfde jaar waarin Brink hierdie wydgepubliseerde uitspraak 

maak, besluit die Algemene Vergadering van die YVO dat die Suid-Afrikaanse 

regering onwettig is. Kennis van die aand maak geskiedenis met die omstrede 

verbO<l in 1974. In 1975 val Suid-Afrika Angola binne en Brcytenbach word skuldig 

bevind op aanklag van terrorisme. Korrupsie, wanbesteding van staatsgeld, 'n interne 

skeuring van die Nasionale Party en 'n verskerping in vciligheidswelgewing kenmerk 

1977, terwyl die lnligtingskandaal rondom staatsondersteuning van The Citizen groot 

nuus is in 1978 (Kannemeyer, 1983: 224). 

Die swart literatuur van sewentig, waar mondelinge tegnieke met Westerse epiese 

vorme vermeng word, is by uitstek protcsliteratuur wat teen apartheid, geweld en 

ander sosiale probleme te velde trek (Malan, 1983c: 11). Protesliteratuur bied 'n 

uitlaatklep aan die stem lose swartmense. Hierdie literatuur val uiteraard binne 'n baie 
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spesifieke politieke en sosiale konteks. De Lange (1993: 243) wys daarop dat die 

posisie van die swart skrywer binne sy gemeenskap politieke bctrokkenheid vereis 

wat alleenlik tot uiting kan kom in werk wat die swart gemeenskap se leefwereld 

rcnekteer. As gevolg hiervan was hierdie werk dan ook rneer blootgestel aan sensuur. 

Protesliteratuur kry ook uitclrukking deur middel van slagspreuke, pamnette, T-hemde, 

plakkertjies en tydskrifte. Sodra hierdie literatuur 'n groot massa kan bereik, word 

dit egter maklik verbied (Pretorius, 1989: 90). Aanpassingsprobleme, verstedeliking, 

ou tradisies, verwestering en gesagstrukture wat verkrummel, vorrn hoofsaaklik die 

temas van die swart skrywer se werk (Malan, 1982a: 16). 

Malan (1987a: 19) heskryf die verhouding tussen die samelewing en die swart 

skrywer: 

Vir die swan skrywer wa1 i11 E11Rels skryf. is die .wryd 11ie .wseer 1een die 

mnn.wer va11 .wsiale mi.uwnde 11ie, moor teen 'n bes1e/ waarvan die Blanke 

pnli1ik11s die Rel101e simbnn/ is. Vir die swan skrywers wal in hulle eie 100/ 

skryf. word die hel<111Rrib1e km1f1ik1e 11i1 basiese .wsiale faktnre Rebnre: die 

verva/ va11 s1a1111radish•s en /ec'.{wyses, die oppervlakkiRI' plesier en misdaad 

van die lmvmhip, die verhmkkc-/inR van Rl'sim- e11 fami/ieft•we, c•n.wvnor1s. 

Dieselfde sosio-politieke skrywery kom van "ballingskrywcrs" (Malan, 1983c: 20). 

Malan ( 1982a: 16) verwys in hierdie verband na Gray se bekendmaking van die feit 

dat byna die helfte van skrywers in Engels teen die einde van die sestigerjare die land 

verlaat het. In hierdie verband moet dit in gedagte gehou word dat - na die instel van 

die Sensuurwet in 1963 - clit aanvanklik slegs Engelse werke was wat cleurgeloop het. 

Anna van Zyl (Die Volkshlad, 5/7: 5) merk in 1979 oor verbode werke op: "Bcsware 

teen ernstige hoeke swem steeds in die stroom van onkunde, oppervlakkige lees- en 

dinkwerk, valse vroomheid en nadruklike inkonsekwentheid." 

Prof. Dian Joubert (Hoofstad, 2/7/1979: :l) wil as Sosioloog aan die Stellenbosse 

Universiteit weet: "Watter soort s;unelewing is dit wat politieke beheer oor letterkunde 

noclig vind?" Hy korn tot die slotsorn: "Dit kom daarop ncer clat volwasse beskerming 
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bclangriker is as volwasse opvoeding." Hy 1nocdig skrywers aan om vol tc hou met 

hullc skrywery om die gemecnskap wat so bcdrcig vocl en wal glo hulle is die 

slagoffcr van 'n totale aanslag, 101 insig le lei. Dil is binne hierdie omstandighedc en 

in hierdie tydsgces dat Kennis van die aand sy verskyning gemaak hct. 

2.3 SENSUUR SE INVLOED or DIE AFRIKAANSE LITERcRE SISTEEM 

VOOR 1974 

Afrikaanse boeke wat voor Kennis van die aand (hierna net Kennis) verbicd is, was 

slagoffers van politiek na die Anglo-Bocreoorlog. My lewe en slrewe (1939) van 

gcnl. Manie Marilz is in 1941 kraglens die noodregulasies verbied, moontlik weens 

die anti-scmitiese strckking van die bock. llelkampe ( 1941) van Ewald Stccnkamp 

en So hel hulle gesterf (1940) van G. Jordaan, vcrtaal dcur M.C. Hutton, is sowat 

'n jaar later ook kragtens die noodregulasies vcrbied. Albei bocke handcl oor die 

Anglo-Bocreoorlog. llelkampe het dit oor die konsentrasiekampe gedurende hicrdie 

oorlog. Gedurende die veertigerjarc het al hoc meer stemme ten gunste van scnsuur 

opgegaan. In Bockewereld (Beukes, 1992) sit J. C. Steyn al die gebeurde oor die 

vroee verbannings van Afrikaanse bockc uiteen op bladsye 88 lot 93. Hy vertcl van 

die eerste Afrikaanse bock, Ek rehelleer! (1939) deur J. A. Smith wat deur die 

verbodpoging getref is. Smith was assistcnt-kommandant-generaal van die 

Ossewabrandwag. Die Burger en Die Volksblad het laat blyk dat van die verbiedinge 

'n onderdrukking van die Afrikaner se geskiedenis is en dal dit die gevolg van 'n 

slegte gewete by die Britse owerhede was. Oor die algemeen hel hicrdie verbannings 

relatief min aandag by Afrikaansc en Engelse kocrante geniet. Dit was 'n Afrikaanse 

koerant, Die Volksblad (7/7/1949), wat die mening uitgesprcek hel dat sensuur 

ongewens is: " ... want scnsuur behoort slegs as noodmaatrcel le dien en nie as middel 

om die volk se secles en moraal le beskerm, le hervorm of te vervorm nie." Visser 

(1992: 487a) wys daarop dat koerante en jocrnale dikwels in hierdie tyd gesluit is as 

gevolg van koloniale sen1i111en1e. So is John Tengo Jabavu, 'n gcleerde en swart Icier 

wat hom vir die regte van die swartman beywcr het, se koerant, Imvo Zabants11nd11, 

gedurende die Anglo-Bocreoorlog deur militere owerhede gesluil omdat Jabavu pro

Boer was. "He was approached by the Afrikaner Bond lo represent it in the 1904 

election but he declined" (Cameron, 1992: 221). 
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V66r die 196)-sensuurwetgewing deur die Volksraad is bcheer oor boeke toegepas 

deur kolonialc of provinsiale wette en bepalings in verband met die Sensuurwet van 

19) I (Kannemcycr, 198): IJ I). Sekere politicke ternas in i\f rikaans was ook die lot 

beskore orn die wind maklikcr van voor te kry vanuit sckere geledere in die 

tradisionele A frikaner-gemeenskap vanwecdic Noodrcgulasiewet en die Publikasiewet. 

In 19)6 se N.P. van Wyk Louw in 'n tocspraak oor die rnoontlike rigting wat die 

Afrikaanse letterkunde sal rnoet inslaan, dat nuwe ternas aangeraak sal moet word: 

Di<' Bonin<' <'n die Kfl'urfinR iJ d<'ur nns nnR JkaarJ roakR<'Jien: nnJ h<'I huff<' 

.m e.fJ<'nJ aJ vyandc h<'Jkrywe, me weer fnrer Jimpa1irk-h11111oriJ1ieJ vanuir di<' 

hurRerfik<' Jlandp11111 ReJien: moor huffe mnet noR in nns fi1era11111r verJkyn aJ 

menJe, in boekt• wnr nit• mrr eenvnudig-fihaafe "npfo.uinkieJ • knm ni<'. moor 

m<'I di<' ganse Im van tfi(, 11011dfn1 van nns naJie. (Louw, 1986a: 10) 

In 19)0 waarsku r.C.L. Bosman teen 'n ander omstrecle tcma, naarnlik die seksuele 

wat uit Afrikaanse bocke geweer word: "Ons samelewing ly erg, baie erg, aan 

preutsheid en valse skaamle waar dit dinge in verband met ons geslagslewe geld." 

En: "Soos dit is, dwing ons stelsel die kind om agterbaks en op verbode wyse die 

kennis omtrent sy eie grociende liggaarn te vergaar." Hierdie rnenings vorrn 'n deel 

van 'n polerniek tussen onder andere Bosman en Langenhoven oor "prikkelliteratuur" 

in Die Huisgcnool in 19)0. Van Wyk Louw ( 1986a: 406) sluit by Bosman se siening 

aan in 'n artikel wat in 1947 verskyn: 

TmuenJ onJ /oar dinR<' van ShakeJpeore en onder Eng<'IJe JkrywerJ np Jknol 

feeJ war nie in 'n AfrikaanJe voorgt'Jkrewe hod g1•d11/d Joi word - en ons he.w'f 

ni<' hot' ons hierdeur hy die kind gt'durig di<' gedagre w,•k dm Eng<'IJ /OR 'n 

V<'<'f mimer, vryer wfrt'fd i.y mn Jou in It' b,•w<'eg nic. 

Brink se Lohola vir die lewe (1962) het 'n opskudding veroorsaak met die seksuele 

heskrywings daarin. Daarna het seks in die rneeste van Rrink se werke sterk 

gefigurecr. In 1964 stcl Brink sy saak in Standpunte ( 1964b, JJ-40) onder die 

opskrif "Oor religie en seks". In hierdie artikel stel hy die geslagsclaad gelyk aan 

gcbcd. Hy hcl dit veral teen vormgodsdiens en vorrnhuwelike. Hy voel 'n volk wat 
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(vorm)godsdiens ken, maar religie (of 'n suiwer belewing) nie verstaan nie, sal ook 

nie kuns met die ekstase van bevrydende seks verstaan nie. Laura Milton ( 1988) het 

die seksualiteit in Brink se werke ontleed en dit in verband gebring met wat hy oor 

seks te se het. Milton ( 1988: 229) kom tot die gevolgtrekking dat seks in sy werk oor 

'n "lewensveranderende potensiaal" beskik en dat daar "min sprake van pornografie" 

is ( 1988: 233). Sy merk op dat Brink die seksuele binne die konteks van 

buitestaanderskap plaas. Valerie Lewis (1966: 58-60) wys egter op die tydelikheid 

van Brink se seksbeskouing, waar die seksdaad hom heeltyd moet hernu. In sy artikel 

filosofeer Brink (1964h: 35) verder dat die mens homself vind deur die uitstort in 'n 

Ander, waardeur tydelikheid opgehef word. Die afstroop van die klere loop vir hom 

parallel met die belydenis van sonde. In 1976 skryf Brink in Standpunle (1976b: 22) 

dat dit "onontkomhaar" is dat seks 'n sentrale funksie in die kuns het. 

By die Skryfskool van Sestig beklemtoon Brink weer eens dat hy glo dat daar 'n 

skakel is tussen seks en religie. Hy se daar is vir hom 'n verband tussen die "groot

dood van sterwe en die klein-dood van orgasme", en ook 'n verband tussen geweld 

en seks waar hy seks beskou as "kreatiewe geweld" (1973b: 19-20). Brink se eerste 

botsings met die kerk was rondom sy roman Die amhassadeur ( 1963) na sy artikel 

in Standpunte oor seks en religie. 

Prof. D. H. Steenberg, dosent aan die Potehefstroomse Universiteit in die Departement 

Afrikaans-Nederlands en vroecr getroud met Brink se suster, wyle Elsabe Steenberg, 

laat hom ook uit oor Brink se uitkyk op onder andere die seksuele na aanleiding van 

Brink se genoemde artikel: "Geen erikele aspek van die menslike bestaan neem so 'n 

belangrike pick in Brink se denke in as die sekuele nie. Scks staan vir hom in die 

sentrum van die lcwe en allc dingc" (Steenberg, 1982: 42). Hy wys daarop dat Brink 

die seksuelc as die enigste antwoord op die dood beskou en dat Brink die geloof in 'n 

lewe hierna negeer. Brink se sienings sluit volgens Steenberg aan by die 

eksistensialismc waar die mens aan geen ander norm bchalwe sy eie onderwerp word 

nie. Steenberg haal Spier aan wat glo dat iemand wal die seksuele so verabsoluteer, 

soos dit by Brink manifesteer, 'n verwronge uitkyk op die lcwe het. Steenberg ( 1982: 

44) spreek die mening uit dat Brink se uilkyk van totale vryheid op scksuele gebied 

op persoonlike gebied kan lei tot die vernietiging of die negering van die andcr. 
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Bartho Smit (1968: 5) se kommentaar op 'n pleidooi van Brink (1968b) - in dieselfde 

uitgawe van Kol - vir groter betrokkenheid van die skrywer by die Suid-Afrikaanse 

werklikheid, en Brink se vcrwysing na Sestig as 'n "dekade van seks en simbolc", 

betrek ook Brink se sekssiening: "Ek herinner my dat Brink vroeer, toe hy nog in 

die voile gloccl van sy gecsdrif vir Sestig gestaan hct, sy seksbeheptheid in sy werke 

verdedig het met die argument dat seks die enigste basiese bestaansrcg is wal daar nog 

vir die moderne mens oorgebly hel." Smit is verder bekommerd dal Brink se 

bctrokke skrywcry op 'n swart mecrdcrheidsregering kan uitloop "ten koste van 

onsself" (Smit, 1968: 8). In antwoord hierop se Brink dat 'n skrywer se denke deur 

die jare ontwikkel en dat hy toegee dat hy van tyd tot tyd van standpunt verander, 

maar dat die standpunte mekaar nie weerspreek nie: die seksuele speel nog steeds 'n 

grool rol in sy werk en hy beklemtoon weer dat betrokkenheid en die esletiese mekaar 

nie noodwendig veronderstel nie, maar dat hy tog glo dat die sosiale en politieke 

dimensie in Suid-Afrika, die land van wit- en swartmense, meer aandag in 

lellerkundige werke kan geniel (Brink, I968b: 4). 

In die Augustus-weergawe van Kol ( 1968a) op bladsy vier skryf Brink dan ook: "ek 

vra hoegenaamd nie noodwendig 'n blatante /iflerarure engagfr nie". Smit se 

antwoord in die volgende uitgawe van Kol verskyn in twee sinne na Brink se 

antwoord: "Nou maar vir wat het jy nie uit die staanspoor gese wat jy n6ti se nie? 

Dan hel jy my mos die moeite en onaangenaamheid gespaar om my stuiwer in die 

armbeurs le gooi." In 1974, die jaar waarin Kennis verbied is, was Bart ho Smit egter 

een van die voorstes om betrokke werke teen sensuur te help beskerm deur die stigting 

van die Gilde. 

Kennis is deur 'n relatief klein en onhekende Kaapse firma, Buren, uitgegee. Die 

opspraak wat die roman gewek het, kan toegeskryf word aan die feit dat Afrikaanse 

romans vir 'n paar dekades vrylik gepubliseer is. Kennis maak in 1974 geskiedenis 

as die eerste Afrikaanse roman wat deur die Kaapse Hooggeregshof ongewens bevind 

word ingevolge Artikel 5(2)(b) van die toenmalige Wet op Publikasies en 

Vermaaklikhede van 1963. Die verbod het eers gevolg nadal die eerste drukoplaag 

van sowat 2 000 bocke reeds uitverkoop is. Na hierdie opspraakwekkende verbod het 

die pas ten opsigte van verhiedinge van Afrikaanse werke versnel. Ander Afrikaanse 
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boeke wal ook verbied is, is Struishaai-hlue.~ ( I97'.'i) dcur Andre le Roux, Skryt 

( 1976) deur Breylen Breylenbach, Magcrsfontein, o Magcrsfonll'in! ( 1976) van 

Etienne Leroux, Kccrkring ( 1977) deur Wei ma Odcndaal, Dondcrdag of Womsdag 

(1978) deur John Miles, Te helmet onnm! (1980) van Andre le Roux, Kommas uit 

'n boomzol ( 1980) en Sonneskyn en Chevrolet ( 1980) van Dan Roodt (Sleyn, 1982: 

39'.'i en 1992: 369). 

2.4 KORRESPONDENSIE AAN DIE PUBLIKASIF:RAAD OM KENNIS 

VERBIED TE KRY 

Op 20 Desember 1973 beveslig Die Vaderland op sy voorblad dat Kennis onder die 

polisie sc aandag gebring 1s. Teen Januarie 1974, net voor die nuwe 

sensuurwelgewing van krag geword hcl, het verskeie klaers reeds by die 

Publikasieraad hul klagles oor Kennis ingedien: Mev. S.A. Combrink hel haar s6 

uitgelaal oor Kennis: 

Ek voe/ my in lands/}('fang vt'rplig om hy II he.nvaar fl' maak 1een Andre Brink 

Jt'}ongwc' s111kkie 1wrnow11/ie, "Kennis v1111 die A1111d". 

Die hot'k .we/ 11it' alle1•11 011111g fl1s.H'n Kle11rlinge en Blank1•s in 'n gun.wige fig 

nit•, maar dir is hoo11op 011damynend. Die skrywer sl1111g nie daarin om sy 

simpllfie vir 11111/amynas fl' verherg nit•. Boon<1p Sf"'' hy mer die Afrikana. 

As dir 110g 'n goeie ro111a11 was, sou mens kon ge.w~ her hiatlie dinge iJ kuns, 

m1111r die hoek is .nvak geskryl 1•11 iJ sekerlik ner hedol'I om geld fl' maak Fen 

ko.we van tlinge wllf vir om as Afrikaners heilig en dierhaar is. 

Ek wit d11s hiermee .fimuele oprred1• v,•r.mek. 

Geldenhuys ( 1977: 2) wys op die soms "absurde" oorvereenvoudiging len opsige van 

wat pornografie is, naamlik illuslrasies of lekste wal "seksueel prikkelend" is. So 'n 

siening sat volgens hom Bybeldele soos Genesis 19: 31-36 en Salomo se poesie in 

Hooglied as pornografie kon beskryf. Vol gens Geldenhuys ( 1977: 3) het pornografie 
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te doen met ontmensde seks waar die klem op organe en nie die mens nie geplaas 

word. Brink (1976b: 25) meen dat pornografie na 'n kompleks van gesindhede verwys 

wat ook nie allyd op diesclfde wyse by die individu teenwoordig is nie. 'n Voorwerp 

kan byvoorbeeld nie pornografies wees nie, maar wel die hanlering daarvan. Brink 

(1976b: 26) slel die purilein en die pornograaf gelyk: "hulle is twee aansigle van 

dieselfde ding". 

'n Ander klaer was dr. H.J. (Hennie) Terblanche, voorsitter van die Genootskap vir 

die Handhawing van Afrikaans. wat meen dat 'n wit vrou nooit op so 'n onbehoorlike 

wyse met 'n bruinman sal omgaan soos dit in Kennis beskryf is nie (Lawrence, 

Sunday Times. 27/1174: 3). Ironies genoeg verskyn 'n berig op 5 Januarie van 

dieselfde maand en jaar in The Cape Times (Crozier: 9) oor 'n wit vrou se 

verhouding met 'n bruin man. Hierdie vrou vertel onder andere die man " ... offered 

me a love I had never known before". 'n Berig dieselfde week (The friend, 

31/1/1974: 6) wys daarop dat daar net in 1972 353 aanklagte op die Ontugwet was. 

In 1985, elf jaar later, is die On1ugwet geskrap. Die volgende aanhaling van 'n 

geskiedkundige, Sheila Pauerson ( 1957: 243), probeer reaksies wat sekere 

verhoudings oor die kleurgrens misken, verklaar: 

As far as casual sexual rc/arions hcrwcen non-whites and whites are 

cnncerncd, Afrikaners and indred all Whites, many admit that white mcn 

nccasinnally .Wray ac:c:m.H 1hr colour /inc, h111 cnnsidcr it ,mrhinkahle that a 

white woman could t,,, i11vo/1•1•d hy choice. Any sexual pa.ua~e hl'lwcen a 

whirc woman and a 11nn-whi11• man is thert'.fore trans/{Jfet/ in tenm of rape nr 

assault. 

Net voor die verbod op Kennis het dr. Terblanche sy mening oor Kennis uitgespreek: 

dal dit s6 lasterlik is dat die Veiligheidspolisie moet ingryp (Die Trnnsvaler, 

24/1/1974). Oggendhlnd (Jeanne Goosen, 19/1/1974: I) berig dat Terblanche die 

hock aan die Veiligheidspolisie oorhandig het en 'n klag ingedien het, en dat hy dit 

aan die NG Kerk se Kommissie vir Openbare Sedelikheid voorgele het omdat die 

inhoud "'n oortreding leen die volk van Suid-Afrika is". Hy glo daar is in geen ander 

laal 'n "viesliker" bock geskryf nie. Sy klag is net soos die kcrkmcnse se klagtes, 
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gelaai met volksnasionalisriese woorde (vgl. 2.11 ). Brink mcrk in hierdie verband in 

1976 in Slandpunle ( 1976h: 27) op dat klacrs altyd oor die volk se sedes bekommerd 

is, maar nooit bekommerd is oor die uitwerking wat dit op die klaer self hel nie. Hy 

wonder of dit 'n gesonde situasie is wanneer een klaer 'n boek verhied kry, terwyl 

duisende ander die boek geniet het. 

In 'n berig op die voorblad van die Oggendblad (19/1/1974) word Terblanche 

aangehaal in verband met die moontlike verbod: "Kennis van die aand sal beslis 

verbied word. As die boek nie verbied word nie, is die Sensuurraad hopeloos en kan 

mense netsowel kaal in die slrale begin loop." Terblanche se hy is 'n 

woordeboekmaker en dat Brink al die seksterme wal in sy woordeboeke voorkom ook 

in Kennis gebruik het. Terblanche het kort voor die Kennis-debakel ook teen Brink 

se toneelstuk, Die verhoor, protes aangeteken. Volgens Brink was dit net Terblanche 

wat oor die toneelstuk gekla het (Suuday Express, 23/12/1973). 

Alhoewel koerante berigte oor dieselfde tipe verhoudings plaas as waaroor Brink in 

Kennis skryf, spreek die Oosterlig (1/2/1974: 10) sy mening onder die opskrif 

"Perspektief" uit dat werke soos Kennis "varkkos" en "rioolvuil" is "wat totaal 

vreemd is aan ons tradisies". Ds. J .J. Swart van die NG-gemeente Parow voel dat 

die boek deur "die duiwel ge'inspireer" is. 

Ds. Swart, wat namens die ringskommissie vir openbare sedelikheid van die Ring van 

Parow die eerste klag teen Kennis gele het, meen Kennis van die aand kwalifiseer 

om deur die wet verbied te word vanwee die aftakeling en bespotting van die 

godsdiens, die aftakeling van alles wat heilig is rondom seks, die aftakeling van die 

Afrikaner, en ook op grond van die verheerliking van die revolusiegedagte. Die boek 

is volgens die klaer "vol onbetaamlikheid, onwelvocglikheid, aanstootlikheid en 

skadelike voorstellinge wat menseverhoudinge aftakel. Daarby kom die aftakeling van 

mense soos die Afrikaner en die polisie ... " (Die Burger, 31/1/1974). Hy dien die 

·klag in op 21 November 1973 en Kennis word in Januarie 1974 ongewens bevind. 

Op 28 Januarie 1974 lees 'n mens weer van Swart se mening oor Kennis in Die 

Volksblad. Hierdie keer maan hy die volk om ver~igtig te wees met die leesstof wat 

hulle vir kinders gee om te lees. Net die week daarna berig Die Vaderland 
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(4/2/1974: I) op die voorblad dal 'n leerling Kennis uilhuur leen 50 sent per week. 

Mev. A.A. (Cristine) van Wyk, 'n predikanlsvrou, en mev. T.C. Pienaar, 'n 

skryfster, verteenwoordig nog twee stemme vanuit die vrouegeledere wat hul afkeer 

van Kennis uilspreek (Galloway, 1982: 17). Mev. Pienaar reageer sonder dat sy die 

boek gelees hel: 

Mev. Pienaar erkrn dar -~Y nie Jeffdir hnrk R<'lee.~ hN nie, maar Rrr<'OK<'rr her 

np die "prrverse • dele wlll dr. Terhlanche aan hoar vnnrKeleeJ her. Sy heJknu 

dde van die mman aJ "perverJ en aansrnnrlik en die hnoRJre daad van 

memlike l'erhoudinRr word de11r die modder gesleep •. (l>ie Volksblad, 

28/1/1974) 

Steyn (1980: 402) merk oor die fei1 dat boeke ongelees veroordeel word op: "Oil lyk 

of die soort klaer, soos die armes, altyd met ons sal wees." 

2.5 DIE TEMA EN INIIOU0 VAN KENNIS VAN DIE AAN0 

Oor die tema van Kennis se Brink (E.P. llerald, 25/11/1973: 3): "The theme started 

to take definite shape when I was living in London in 1965. I had been loying with 

the idea for a couple of years. It was the Security Police raids in 1962 which were 

the initial shock igniting the spark." Van die mense wat deur die polisie-optredes 

geraak is, het hy later in Londen leer ken, maar die storie, se hy, het begin as 'n 

liefdestorie. Oor die ontstaan van Kennis verlel Brink verder in 'n onderhoud met 

Etienne Britz ( 1993: 92) dat hy hierdie bock geskryf het "kort nadal ek uil 'n baie 

intense verhouding met 'n vrou gekom het. Ek het daardie vrou proheer herskep in 

my boek". Die bedoeling was volgens horn nie om le moraliseer nie. Brink se in 

The Weekend Argus dal hy Kennis nie as 'n sluk propaganda bedoel het nie 

(27/10/1973: 4). Die E.P. Herald (25/11/1973: 3) haal Brink eglcr aan waar Brink 

die teendeel tieweer, naamlik dat Kennis 'n poging was " ... lo tackle the peculiar 

South /1. frican racial and polilical situation in a novel". Met Kennis van die 111111d 

haal Brink hom die beskuldiging op die hals dat hy die sens1111rs1elsel uitgedaag het. 

Chris Barnard beweer juis die teencleel: 
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Kennis van die Aand is nil' in dil' c·c·rs/1' I'll laastc i11stansic )!.l'.,kryf 11111 '11 paar 

litl'rc1rc vrientlc tc• laat /cl.:kcrkry 11h•. Dis ook c·n miskicn wral. g/11 l'k. }!.l'Skryf 

om 011s mc•nse fl' lll'ri1111er aan .l'l'kl'rl' .msiale 111i.w/1ywc•. om /I' wy.I· op 

011)!.l'fl'}!.li)!.hl'tle wa/ gl'plc•c•g 11·ord in dil' nat//1I I'll/I wc•t c•n ordc•, op polilil'ke 

sky11l1l'ili}!,hl'id, op '11 C'(fi'nis van wrecdhdd en eiegerc•gfi)!.heid. Kennis van 

die Aand wil 'n po/i1iekc• /!.l'IVC'/e acmsweek. (Barnard, 1985: 24) 

Brink self sc oor die heskuldiging dat hy die regering uitdaag met Kennis: "Dit hly 

een van die nai'efsle argume111e dat 'n skrywer iets skryf om dit verhied te kry. Die 

skrywer skryf ook nie om wenkhroue te laat lig nie, maar om iels van 'n ervaring beet 

le kry wat vir hom 'n bepaalclc worsteling inhou" (Die Volkshlad, 23/9/1980). 

En tog sc Brink later in Mapmakers (1983a: 94): 

One c>( 1he re.mils 1Va.1· a .\'/'l'l'fl' i11hihi1io11 ti/' Afrikaans writin}!. in 1he I 970s; 

hw at leas/ s11111c• awhors rcfi1.H•d w he i111i111ida1ed a11d wem 011 10 challen}!.e 

1he re}!.ime IVith l'ach lll'W h11ok. 

Ten einde 'n begrip te kan vorm van die verbod en uitsprake oor Kennis, is dit nodig 

om na die inhoud daarvan te kyk. Kennis handel oor die hruinman se pick in 

Suid-Afrika. Die verhaal helrek liefde oor die kleurgrens heen in 'n paar eksplisiete 

sekstonele. Die sosio-politicke orset in Suid-Afrika, sy rasseproblematiek, 

polisieoptredes en die eslahlishment word hoofsaaklik vanuit 'n bruinman, wat geneig 

is om soms le drama1isccr, se oogpunt heskryf. 

In die 1982-uitspraak van die Appclraacl op Puhlikasics (gepubliseer deur die redaksie 

van Slandpunte 164, April 1983: 30-31) word die inhoud van Kennis s6 opgesom: 

Kennis 1•a11 die aa,u/ gaan 011rdie /c•1Vc' va11 '11 Kle11rli11}!., Jost:f'Malan, wal op 

'n plaas in die l'aar/gehil'd gmo1gc•w11r1/ Ill'! en /111111 /all'/' Ila Kcwpslad )!.l'Wend 

hN waar hy )!.lU//1 .mu/cc•r Ill'! c•n mc'lll'l'/)'c/ '11 aktc•ur }!.c'1wml he!. Na sy 

.m1die1ydperk hl'I hy En}!.c/m11I 101· gc'}!.lll/11 ivtwr hy verder studecr he! 1•11 '111111 

as ak1l'llr hl'kwaam he!. Na sy 1erugkc•c'r na Suid-Afrika he! hy .1y l'ie 
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r11nl'l'lgm1'/1 in dit· l1•w1· g1•mt'/1. 1/y hl'I <'gfcr oor di<' algl'm1•1•n 'n opdraand1• 

.wryd gt'vocr om dit' gm1•p om/ a1111vaar fl' kry I'll roe dit' .final/' krisis in sy 

/ewe a1111hri•ek. was dit• gmt'!'.fi'ir/ik ror nit•r. 

Dir was renvy/ hy hesig was 11111 sy gme/1 op die h<•en re hring dar hy, deur 

midtlel van die "/ihemlt• • Rlankt• skrywa, Richard Coll', aan 'n Engelse 

meisit•, lt•.uica 17111111.wn, v1111rg1•sre/ is. 'n V11rig1• mman.,·e ht'f r11.uen hulle 

onrwikkl'I maar, vm1wei1 die S11itl-A.frik11an.w• ra.u1•si111asit•. 11111es die 

vcrhouding .m g<'hl'im moomlik hly. Dir ht'f r11r groeiende.fr11.wrasie hy heide 

minnaars aanleiding gegt'<', welk1•.fnwrasit' vir Jo.w'.f vercrger is en intlertlaad 

fllf kriJisl'mporsit•s 11irgehrei her roe Richard Colt• sy li1'.ftl1• vir Jessica 

geopt'nhaar ht'f en sy. in haar <•en.w,amhritl renvyl Josrf op 'n rner was en 

natl/If hoar \l/'rfrll1tt'li11g, die ge1•srl'like, Vada Mark. uir tlit' land g1•sir is, horn 

roegt'laar her 11111 mt•r haar sl'k.1·11<'<'! re verkt•t•r. 

11•.uica hl'f slt't'tls haar lit'.ftl<' vir Jm1:f verklaar ft'n spy11• van Cole se pogings 

11111 die verh1111ding re ht'Nndig en sy t•n Josrf ht'I ht'plan om sr(fmoortl re 

pleeg. Van hierdie plan h1•111ih gek11111 nie aangesien Jo.w:f haar in hoar eie 

w1111m1rl Vt'nvurg 11<'I en h11m farer aan dit' polisir 1111rgeg1'<' ht•f. 1/y w1111 

klaarh/yklik hi1•rd1·11r sy l!(fcr hring. Dir 11plmsing d1•11r J<'(fmnord mu re 

t'l'/11'1111</ig IVl't'J - hy moes ly <'11 am, die galg vir sy 111/'n.,·e .1"1<'1:f 

Hy is tlaarna skultlig hevind arm moord en 11•r tlllotl V/'mortlt'el. Dir is dan 

1111k juis va1111i1 die tl11tl1•s1•/ dllf hy .I)' lt·wen.werlwal verrd 'n Ondcrliggcndt' 

as/ll'k wllf na vort' kom, is tlit• 111111/ogit• wm Jo.w:f 111ss<'n sy "/yd1•ns1v1·g" l'n die 

mn Chris111.1· rrck. Jo.w:f h1·1 ook v1•rskeit• h11irl'-<'gfl'likc \l/'rh11111/ings t'n tlir 

word dikwds n·dl'lik voll<•tlig in di<' h1wk ht'skry.f Sy gmm lit:fde is egrrr dit; 

vir die wir ww,. Jessica. 

Kennis is volgens Schollz. (1992: 441) 'n slaalsroman omdal die staat hier die 

tematiese kern is. In hierdie soorl roman "word gewoonlik of 'n werklike bestaande 

polilies-hisloriese bes1el gelm1ik, of claar word met behulp van fanlasie 'n nie

bes1aande idea le slaalsbeslcl (ulopic) as toekomsbcclcl gcprojcklccr". Scholtz bcskou 
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Kennis as 'n voorbeeld van die eers1e gcnoemde soorl. Sake wal in die verhaal 

beskryf word, is onder andere gcwclddadige op1redcs teenoor slawe, onmenslike 

optrecle van die polisie tecnoor Afrikane, die Ontugwet, apartheid, rewolusionere 

geweld, Swart mag, Wit haal en 'n vrou wat by Sharpevillc geskiet is. Hierdie 

verhaal vcrbeeld 'n socke na die waarheid, na die sin van die !ewe en religie. Die 

"bruinmense" is die aandmense. Brink se klaarblyklike doel met die bock is om die 

leser insig in hierdie mense se lewe te gee. 

Die Wet op Publikasies word vervolgens bekyk ten einde duidelikheid te kry oor die 

maatstawwe wat die gewenstheid of ongewenstheid van bogenoemde inhoud en tema 

van Kennis en ;111der publikasies bepaal. 'n Mens moct in gedagte hou dat Kennis 

van die aancl van die eersle Afrikaansc romans was wat die sosio-politieke status quo 

konfronlcer saam met wcrke soos M.E.R. se Na vasle gange en Jan Rabie se Ons, 

die afgocl wat in die veertiger- en vyftigerjare reeds.die vinger na diskrimioerende 

houdings in ons land gewys het. 

Die verbanning van Kennis word deeglik geboekstaaf in Boekewcrelcl (Beukes, 1992) 

en Pornogralie, sensmir en reg (Gcldenhuys, 1977). Hier word vervolgens slegs 

enkele aspckte van die vcrbanning uitgelig. Daar word in hierdie ondersock meer 

gekonse.ntrcer op die intra- en die intcrsistemiese wisselwerking in die vorm van 

reaksies op die verbocl. 

2.6 DIE GEREGTELIKE RAAMWERK 

Na verskeie pogings om sensuur ingestel te kry, soos die Cronje-kommissie van 

Ondersock na "die euwcl van onwclvocglike, aanstootlike en skadelike leesstof" dit 

gelllustreer het (Steyn, 1992: 351 ), word die Wet op Publikasies en Vermaaklikhede 

in 1963 deur die Parlement geloods. Behecr word daarvolgens uitgeoefen deur 'n 

Raad wat uit minstens nege lede bestaan. Ses van hierdie leclc is veronderstel om 'n 

besondere kennis van kuns, taal en lettere of die regspleging te he. Die Minister van 

Binnelandsc Sake hcl die Raad aangestcl. Hy het ook 'n paneel aangcwys waaruil die 

Raad komitees kan benoem. Hierdie komitees het verslag gedoen oor boeke wat aan 

hulle voorgele is. Die Raad se beslissings kan tersyde gestel word .deur suksesvolle 

53 



appel by die hooggeregshof. Volgens die wet is dit nie nodig dat die Raad redes vir 

'n verbod al dan nic verstrek nie. Nog voor die wet aanvaar is, het skrywers hulle 

uitgespreek hicrteen. N.P. van Wyk Louw was bang dat so 'n wet goeie Afrikaanse 

letterkunde sou knou en dat Afrikaanse skrywers dalk in Engels sal moct begin skryf 

(Die Burger, 18/3/1963). Op 19 Maart 1963 voorspel Die Burger: "Onnosel 

besluite van die Publikasieraad sou die raad veel meer kwaad berokken as die 

skrywer, omdat een ongunstige hofbeslissing met al die publisiteit wat daarmee 

gepaard sou gaan, die raad die spot van die land en die wfrcld sou maak." Brink was 

daarvan oortuig dat die wet bloot 'n voortsetting van tradisionele waardes wil verseker 

omdat sekere politieke oogmerke daardeur bevorder word: 

1niJ Act, OJl<'nsibly directed primarily against anacb on religiouJ or moral 

valueJ, iJ e.uentially a polirical inJrrriment. n1e Government realized, OJ many 

wrirerJ or the time did nnr, that religiouJ and Jexual emonicipation indeed has 

polirical consequenceJ: and .m, ro Jafeg11ard a "rradirional way of 1/fe • these 

newly won freedoms had to be curtailed in time. In this respecr rhr Sourh 

African Censorship Acr iJ direcrly oppoJed ro modern trends "f liberalization 

all over the free world. Ir .won became abundantly clear how c'.ffecrively rhe 

Act could he 11sed. Apart from keeping thousands ,!f hookJ our r!f the country 

(inc/11ding workJ hy some "f rlu• world'J greal<'JI wrirers and philornpherJ) and 

banning almoJt 90 percent"( all important overseaJ _filmJ, rhe Acr had made 

it po.uihle ro han rhe work"( almost all rhe leading Snurh African writerJfrom 

the African and colo11red groupJ, as well _as thm "f Jeveral English South 

African wrirers, including Nadine Gordimer and lack Cope. 

Until nnw, nn work hy an Afrikaans alllhor has been banned. It may he - aJ 

has heen faceriomly rnggeJted - rhar no AfrikaanJ work has yer merited 

banning. 8111 this may be d11r to nrhrr rea.mns too (hrcauJe in Jevera/ 

insranceJ tlll're have hern very Jtrong prr.uureJ from in.f111enria/ Jectinns nf 

Afrikancrdnm to nhtain hanningt). n1ese may incl11dl' rhar my.uicol but 

exrremely importanr sense "f "Afrikaner ,miry·: if an individual Afrikaner is 

re/ucranr ro_find himse/ftlriven into rlll' wilderness, rhe Afrikana rsrahfishment 

iJ ii.tr'(( r<•lucranr ro drive a "member "( rhe family" nllf unleu it hecomeJ 
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ullerly 11navoidahle. Ai,:ain these prohahly has his/orical and geographical 

rootJ: one should nor weaken the /aager in the wildane.u. And so, if the 

Afrikaam writer has heen allowed more scope 1hon his £n)!.lish-.1p1'oking, 

co/011rt'd, Indian or Afrirnn co111pa1riots, ii may he hecause 1he e.1·whliJhment 

is </{raid (If op1!n r/fi.1· and pr<fcrs -.fi,r 1he rime heini,: - w su_ffi'r more.from ifs 

own children than cm11111i1 1he 1crrihle act <!f ostracism. Ur!fimunare/y, it 

would appear that Afrikaans wrif{'rs have nor made s11fficiem us<' <!{lhis scope 

allowed them. They hm•<' had 1his comparativ1• liher1y: why have they not 

exp/oiled ii? (Brink, I983a: 78-79) 

Die Sensuurstelsel wat in 1963 ingestel is, kon deur 'n enkele klag van enigiemand 

geaktiveer word. Lecle van die komitces, waaruit die Raad saamgestel is, het populere 

slapbandboeke gelees terwyl een van drie literere deskundiges van die Raad boeke van 

letterkundige gehalte gelees het. Hy/sy het daarna 'n verslag opgestel en paragrawe 

onderstreep. Die ander twee deskundiges het dit gekontroleer. As hulle nie 

saamgestem het nie, is die werk aan drie ander deskundiges voorgele (Lijphart, De 

Gids, Februarie 1979: l'.13). 

Met die verbod op Kennis was die Sensuurraad soos volg saamgestel: G.C. Steyl was 

die Vise-voorsitter, mev. J.A. Ackermann, prof. R.E. Lighton en mev. P. Theron was 

die Sekretarisse van die Raad, en die komitee van deskundiges het bestaan uit proff. 

A.P. Grove, T.T. Cloete en H. van der Merwe Scholtz (Lijphart, De Gids, Februarie 

1979: 136). J .J. Kruger was die Voorsitter van die Sensuurraad. Hy was 'n student 

van D. F. Malherbe en in 'n stadium was hy ook redakteur van Die Transvaler. 

Malherbe se invloed op Kruger blyk uit albei se pleidooi vir volksliteratuur. 

Malherbe vra op 11 Januarie 1936 in Die Volksblad: "Wat sou dit wees dat jonger 

skrywers van Afrikaanse verse op generlei wyse geroer word deur die skudding wat 

die nasionale gemoed van die Afrikaner op die oomblik beheers nie?" Op 6 Augustus 

1938 word 'n resensie deur J.J. Kruger oor N. P. van Wyk Louw se Die dieper reg 

ook in Die Volksblad geplaas, waarin Kruger sy goedkeuring oor Van Wyk Louw se 

"gevoeligheid vir volk-wees" uitspreek. ln 1950 spreek hy in die Transvalcr ( II /I), 

weer eens in 'n resensie oor 'n prominente skrywer, sy voorkeur ten opsigte van 

volksliteratuur uit as hy D.J. Opperman se Joernaal van Jorik, in tcenstelling met 
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baie ander resensente, negatief ontvang: " ... maar die volk kan daar - sy dit dan slegs 

as voorasnog - maar min aan he" (Steyn, 1992: 76-98). Met die dispuut oor !Kennis 

voel Kruger ten tyde van 'n radio-onderhoud hy kan namens alle Suid-Afrikaners praat 

asof dit 'n homogene groep is wat dieselfde waardes as hyself het: "Suid-Afrikaners 

het 'n Christelike norm as basis vir die sensuur op die letterkunde en kuns 

aangeneem" (5/2/1974: J). Hierdie uitspraak ignorecr die fcit dat hy deel is van 'n 

multikulturele samelewing. Kruger was oortuig daarvan dat Kommunisme aan die 

wortel van permissiwiteit le en dat "die Kommunis" deur werke soos Kennis, saam 

met dwelms, ensovoorts, Suid-Afrika vir horn wil inpalm (Lijphart, De Glds, JG 137 

No. 2, 1974). Brink se oor die feit dat letterkundige werke dikwels normdeurbrekend 

is en dus buite die verwagtingshorison van die oningeligte leser val: "All serious 

literature is subversive because it challenges accepted structures and sets up the 

individual experience against the socially and politically conditioned one" (Margaret 

Smith, Sunday Times, J/2/1974). 

2.7 DIE RKo;;LISSING OOR KENNIS VAN DIE AAND 

Die Publikasieraad se besluit oor Kennis was van die begin af in groot geheimhouding 

gehul. Na dit rugbaar geword het dal die Publikasieraad lot 'n besluit daaroor gekom 

het, word Brink se reaksie in Oggendhlad opgeneem. Brink het in daardie stadium 

by mnr. Jannie Kruger, Voorsiller van die Publikasieraad, navraag gedoen oor 

Kennis. Maar Brink is nie oor die uitslag ingelig nie: 

Mnr. Krngrr her geweier om kommentaar re lewa. 1-ly her ook verduidefik dat 

die raa,J sy hcsluir ner aan die per.mm, war die hork vir oonv,•ging ingedien 

hC'f, hekentl sat maak. Die /ngiese grvn/R(rl'kking is dus dar die skrywer geen 

helang hy sy eie werk her nit•. (Oggendblad. 25/111974) 

In 'nope brief aan die voorsitter van die Publikasieraad wat op 27 Januarie 1974 in 

Rapport verskyn, sit Brink sy gevoelens so uiteen: 

Uew,• oom Jannie, roe ek Oom nm, die miirc gchel her, roe vra 0nm war se 

Andre Brink is dir nm, einrfik war praar. Ons her roe oorecngeknm dot dit 
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K11otjie Emmer is war pram - wm nie lwl'ltenw/ waar was nie, 1vt1111 in die 

gl'\10/ was tfit roe nie 110111 K11o(iie nie, m11ar 00111 Jannie sl'/f war die emmer 

omgekffr het. 

Ewemvel, dis roe dar ek die gedagt1• kry dar 1ik my.1'1:(frog mm•t bekendstel oan 

Oom en Oom se klein wmeenre van gn11iebroers. Ek bedol'I nou soos hulle 

in die Koap s,1 'forf11111re ri'.fcrenc:e ". 

Ek sit hier en rik mer my dogtertjie op my skoot. Sy is rwee maande oud 

vandag 1•n die mooi.l'/e ding war 1•k.nog gesien het, en ek sou vee/ liewers oor 

haar geskryf hn, moar oom Jannie wit mos nou wel'I wie ek is. 

Hoe moet ek 1111u .\'11, wanr hoevee/ ekke is 'n mens nou op smk van sake? E,m 

van my ekk,• wu 'n kaalvoet.1'1'1111/)ie wee.1· wot in Griekwaland-Wes tu.uen 

doringhome rondloop en mer homs1•(f'praa1 en so op sy mania proheer stories 

skryf vir Die Jongspan. 

Maar t•intlik '1111'.f ek nie van hom te ver11•/ nie; dir .waan mos al 'sin Kennis van 

die Aand; en ek hoop 00111 Jannit• h1•1 die boek al gelt•es. So van die 

kaalvoerkind sat 11<1111 Jannie seka nie hou nie. Dan moer ek seker maar verre/ 

van die srudenr op Potc/11:fwmom. 

Twee maal e/ke Sontlag in die kak, voorsiller van die K.J. V., lid van die 

Nasiona/e Jeugbond, en srigrerlid van die Ruirenvag; wanr dis ook ff/I van my 

ekke. 

Maar dit val my by cf{// pr,!( C/111•11• van Po1clu'.fwro11111 .w•ker weer nie daarvan 

sat hou nit•, 11011 wa11er 1•k dan? 

Die Paryse ene - moor dis nie hy wlll in die hoek mndloop nit•. Eerder die 

ene war teruggekom hn oor hy nie .wnder sy /11111/ kon hly !ewe nit•. 
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Ag cksk1111s rng, maar dil swan nok in die hock en onm Jannie hrl mm nnu 

klaar die• gmnr spmnk daamor grspmk. 

Dan wrrl rk nir so mnni nir. 

Sal nnm Jannie wil wee, van die ek wa1 mel sy kindrrs en die hond np die ma/ 

speel, <!f die een war op 'n rafrl sil me, muleme nm 'n drama uilmrkaar I<' 

haa/, <?f die een wm ahyd hiN}i<' on111is vnrl 111.uen andrr men.fl' en lirwrr 

rrnkanr in 'n lrnrkir si1 en Mozan /11is1rr? 

Of die rrn wm dil g,•ni('( nm die haha I<' had? 

Ag nee wal, dis Ing sckrr nie die .mon mens wal oom Jannie in belong strl 

nir. 

En dis nn11 die moei/ikheid, wanr ek is so 'n ordinhe mens. Ern van die hoie 

wa, .m 'n hiel}i<' pmherr dink onr nns /ewe en wm met nns sol grhrur. Nie 

ol,yd reg dink nir, maar prnhrrr darrm nm ons kinders se nnrholwe - die 

kindrrs wn, 00111 Jannie so mooi l<'l'n my hoek pmhrer heskrrm en wal hnm 

da/k IOg goon lees. 

Dus sil rk rinr/ik raadnp. Ek wnndrr: in plaas van om te vra wir rk is, mnrt 

nns nir /iewer vra wie is ,lie mens<' wa1 so 'n lmvaai maak nor die hnek, en 

wir is die men.fl' wol so lekker kan hrs/11i1 nnr die• 1oeknms van 'n hock nie? 

En 11i1eindelik nog wie iJ Oom sr(/7 

Ek sil so en wonder nor daardie k/akousr. Miesies Sus van die Chrisre/ike 

Koeksis1crvereninging en miesies So van die Oudednmgenonrskop. 

En don na11111rlik dr. Terhloans van die Terh/aens-Afrikoans. Die man wot die 

nrgo.m1es so mooi kan a.fie/. En al die /e/ikl• wnnrde in Afrikaans uil sy knp 

k<'fl. 
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Ek mol'I 110111 Jannie di1 venroulik ir1/l11i.wcr: l'k h,·1 dr. Terl>laans by die 

Veilighl'idspo/isie aangek/a. Wee/ 00111 daar .wam1 1voorde soos saho1asie en 

ondermyning en sch in sy woordelnwk! En t'k he1 'n i111erdik van die Minister 

aangi•vru 11111 tfit, .wak re he.1poedig, maar ek he/owe Oom ek sat vir niemand 

seas dir deurkom nie, wa/11 .mike dinge mol'f on.~ /iewer one/er die kombers 

hou; dis mm /ekkerda daar. 

Nou ja, en dan daardie ml'l1.1·e. wonder ek ook, war so .wam met 00111 Jannie 

werk aan die woof .will>ly. Ek ken hu/11• nie alma/ nie. Oom Jannie moer my 

tog a,m hulle voorste/ as ek weer in die Kaap kom. Maar oor drie van hul/e 

sir ek verttl e11 kopkrap. Ek hetfm,f 11011 00111 van der Menve en oom Theuns 

en twm Apit• (war so g11ed is mN b/01'111/i•sing saam.wel. Dir moer lekker wees 

om re weer 'n mens JI' naam word verewig deur antler man se moeite). 

Ek hedoe/: wm ek 00111 Jannie vra, is <!f die manne dan alma/ so hrt•ed is dat 

hulle dit lll't'ltyd regkry ,1111 twee stot•ft, gelyk raak re sit. 

Die .woelt• van Ji<, lefferkundt• war hul/e hevorder en die .woele van die 

lefferk111u/e war hulle "komlem •. 

So 'n man m11et tog JOOJ dit• Oubaas van die Boendoe ge.1'<1 her, naderhand 

geen rusplek vir sy ho/re ht; 11ie. 

K11111 0,1111 Jannie dart'm r1•g met hulle? 

Snaah, onthou ()(1111 Jannie war Van Wyk Louw d,,sryds gese her. Hy her mos 

gese: "Die Regering her 'n neu.1· vir 'n vror lefferkundige wo.1· 'n hond vir vrot 

v/l'is." 

Ag, my vrae kry vandag ook nie end nii•! Ek wou nog graag g1•we,•r het ,!f 
omn Jannie 111111 rfrig dink me11s maak '11 boek so dood? As 110111 Jannie nou 

'n Rus wm. sou Oom seker al geweet het hoe so 'n ding 'n nuk het om in 'n 

anda land H' ondergrond.1· II' bly ,:edy. Maar ek is darem bly oom Jannie is 
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nie 'n Rus nie. Ek hedoef daar kan rng gc•en rwyfef wees onr Oom se 

Afrikancrskap nie. Gaan 0nm nie in die vofgc•nde vcrkiesing vir die 

llerrwgparry sraan nic? 

Moor .wm ek sc' dis 0nm well gevra her. Ek wif nie fasrig en asrrant wees met 

of my rerugvraery nie. Oom her my rng se(f nnr die refcfoon gese dir goon my 

nie aan r!f my hnek verhied is nie, en ek versraan dir gned. 

Ek is rng maar ne/ die skrywer daarvan. line kan dir my no11 rook? Ek wou 

nng die hoek hy Oom kom aankfa her, moor rne spring die ander anties my 

vnnr. Vnlgende keer sol ek moor vrnec'r prnheer mer, want door sol we/ weer 

ander hneke wees. 

En a.f ek nnm Jannie nie hesig hnu nie, war word don van al die 

he/cwingherafer.f se geld? ll11ffe heraof 0nm mos nm in h11f hefang .wif re hly. 

Sn, liewer as nm aan re hn11 vra, s,1 ek maar: Grn<'lnis, nnm Jannie, dalk sien 

nns mekaar in die konrr. 

Mer liefdc• en npregre dank viral u onhaar.mgrigheid en mol'ire, 

Andre Brink (dis nm, Knorjie Emmer). 

In Januarie 1974 word 'n spesiale uitgawe van die Stantskoenmt uitgereik waarin die 

verbod op Kennis aangekondig word. Gedurende dieselfde week is onder ander 'n 

bandopname van die oorspronklike Londense opname van Jesus Christ Superstar ook 

verbied in Suid-Afrika (Oggr.ndhlad, 2/2/1974: 3). Daar was in hierdie stadium nog 

geen rede vir die verbocl verstrek nie - dit he! eers tydens 'n latere hofsaak bekend 

geword (Galloway, 1982: 17). Die redes wat claar toe vir die verbod op Kennis 

aangevoer is, lui dat: 

a) dele van die boek godslasterlik is; 
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b) dele van die boek onbetaa111lik of onwelvoeglik of vir die openbare 

sedes skadelik is; 

c) dele van die boek vir baie lesers skokkend of walglik is; 

d) dele van die boek skadelik vir volksbetrekkinge is en dit staatveiligheid 

en vrede, groei en orde benadeel het. (Hoofstad, 16/4/1982: 3) 

Die grootste teenstand van die Publikasieraad en die Hooggeregshof wat Kennis 

ontlok het, was rakende die vermenging van die religieuse en die seksuele (Van 

Rooyen, 1978: 67). Appel deur die uitgewer na die Kaapse Hooggeregshof is op 10 

Oktober 1974 van die hand gewys (Van Rensburg, 1990: 15). 

Brink en sy uitgewer het geappelleer Leen die verbod. Die saak het 'n aanvang 

geneem op 5 Augustus 1974. Op die regbank was regter-president J.T. Van Wyk en 

regters M.A. Diemont en J.H. Steyn. Adv. E.M. Grosskopf (bygestaan deur H.C. 

Nel) het namens Brink en Buren verskyn, terwyl adv. W. Vivier (bygeslaan deur W. 

G. Burger) die Publikasieraad verteenwoordig het. Op I Oktober 1974 word 

uitspraak gelewer dat Kennis verbode leesstof bly. Sake wat aandag geniet het, 

volgens Geldenhuys (1977, 92-102), was onder andere wie die waarskynlike leser is. 

Regler-president Van Wyk het hom uitgespreek teen die mening dat Kennis binne 'n 

klein, uitgelese leserspubliek se belangstellingsveld sal val, aangesien baie die boek 

reeds gelees het. Regler Steyn het daarop gewys dal Kennis 'n beperkte, ingeligte 

leserskring het. Verder het hy gemeen dat die prys van die boek (R6,60) en die 

verteltranl Kennis tot klein lesersgetalle sou beperk. Regler Diemont het saamgestem 

dat die lesersgetalle nie baie groot sou wees nie. Alhoewel D.J. Opperman met Brink 

se verklaring in die hof saamstem dat alles binne die konteks van die roman fiktief is, 

voel regter Van Wyk en prof. A.P. Grove (lg. was toe saam met prof. T.T. Cloete 

lede van die Publikasieraad) dat Kennis nie regtig fantasie wil wees nie en dat Brink 

'n vals beeld van die werklikheid onder die dekmantel van fiksie gee, wat 

verhoudingsprobleme in Suid-Afrika net verder kan vertroebel. Ook regter Van Wyk 

het skerp op Kennis gereageer weens die "valse verdraaiing" van die Suid-Afrikaanse 

regbank wat in die boek sou voorkom, terwyl adv. Grosskopf, wat namens Brink en 

Buren-uitgewers opgetree het, daarop wys dat Kennis uiteindelik net fiksie is (Die 

Transvaler, 6/8/1974: 9). Die volgende dag berig Die Burger (7/8/1974: I) dat 
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regler Van Wyk die vorige dag gese het: "Die uitbeelding van die hlanke 

bevolkingsgroep in Suid-Afrika as veragtclik, is prima facic die hoofrede waarom 

Kenni~ van die mmd ongewenste literatuur is." 

Oor die werklikhcid en die roman se Brink in Aspekte v1111 die nuwe pros11 (1974: 

104): 

Ten eersre kan nikJ war in enif!,e "medium· weert,:ef!,ee mner wnrd, nnit 'n 

vn/ledit,:e "werklikheid" net .m herskep nie - daar mner oltyd .teleksie, 

venvrint,:int,:, herskeppint,: hyknm ... ren tw<'<'de .mwn die "war" van war gese 

word ook nie voorop nic', we/ die' "manier" waamp dir rm 11itdrukkinf!, kom, die 

gesralre war dir kry. 

Regler Diemonl hel gevoel dat Van Wyk se redes nie genoeg gronde bied om Kennis 

te verban nie en dat meer skade aan rasseverhoudinge berokken sal word deur 'n 

verbod. Sy gevoel was dal blankes nie deur sensuur beskerm moet word nie. Regler 

Steyn meen dat 'n verhod op Kennis van onverdraagsaamheid sal spreek en dat die 

roman in werklikheid nie die blanke as veragtelik uitbeeld nie. 

Ook die seksuele in Kennis het regter Van Wyk ongewens gevind. Alhoewel regter 

Steyn gevoel het dat dit onnodig is om met die besware te handel dat die boek onder 

andere onbetaamlik en skadelik is vir die openbare sedes. was sy mening tog dat die 

seksuele nie werklik funksioneel is nie. 

Daar was dus nie voile eensgesindheid onder die besluitnemers nie. Regters Steyn en 

Diemont se mening was dat die boek nie godslasterlik is nie. Regter Steyn se mening 

was dat daar "onjuisthede" in die boek voorkom, terwyl regter Diemont voel lesers 

kan wel aanstoot neem (nie Burger, 2/10/1974). Die volgende aneiding lyk dus 

gcldig: 

Di<' vcrskill<' in di<' henadering van die dri<' rewcrs nndastreep die ou 

waarhl'id dar war t,:l'\vens is al don nie verskil van indiwidu rm indiwidu. Wat 

suiwcr leffcrkunde nfk11ns vir eC'n t,:mep van die f!,<'ml'l'n.tkap is, word venverp 
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as v11il e11 atmstoot/ik 1l1'11r '11 allllcr gmt•p. Pcr.wo11/ike keme, voorkeurt' of 

{lfkeure is uileilllklik in 'n volwa.,·se gemeenskap die e11igst,• wcrk/ike kriterium 

wat 11odig is. (Geldenhuys, 1977: 102) 

J.C.S. (dit lyk of dit J.C. Steyn kan wees) skryf in 'n brief aan Rapport (23/12/1973: 

11) dat 'n skrywer op 'n eensydige voorstelling van die werklikheid geregtig is ten 

einde 'n sekere aspek van die waarheid duidelik te stel. Die voile waarheid le volgens 

die briefskrywer dikwels in al die standpunte saam. In The Weekend Argus 

(10/1 I/ 1973: 9) skryf Jack Cope dat Kennis midde-in die werklikheid staan. In 1990, 

sestien jaar na die verbod op Kennis, se prof. Johan van der Westhuizen (Evening 

,Post, 18/1/1990: 12) aan die Appelraad dat wrede polisie-optrede 'n realiteit is. 

Hierdie stelling van hom het deel uitgemaak van sy betoog om die film A dry white 

season ontban te kry. 

Die hofverloop is in 'n groot mate bepaal deur 'n lomp wet wat in sekere opsigte nie 

duidelike voorskrifte gegee het nie. Daar is byvoorbeeld bespiegel of enige karakter 

soos 'n prostituut of 'n moordenaar binne konteks beskryf mag word en of karakters 

in 'n boek mag vloek (Rappm1, 11/8/1974: 5). Patterson se waarneming in 1957 (p. 

91) lees so: 

71u• appoi1111111'/II <!f judgo in South-Africa is in practice in the hands <!f the 

Minister ,!f Justice. It may he coincidemal that the majority of judges 

promoted since /948 have been Narionali.ws, to the virrua/ exclusion qf Jewish 

or /iherally-mintled candidates. 

Ander het onder mcer kapsie gemaak teen die polisicklop_jag wat Brink in Kennis 

beskryf en dit as 'n leuen afgemaak (Van der Merwe, 1983: 154). Bartho Smit 

(Oggendblad, 24/ I 2/ 1973: 3) het gevoel dat diegene wat so 'n uitlating wil maak eers 

met bewyse moet kom dat die weergawe van Brink se beskrywings vals is. 

Regler-president Van Wyk se bevinding was dat die blanke veragtelik gemaak word 

in Kennis (Klopper, 1987: 86). Tydens hierdie woelinge rondom die verbod van 

Kennis meen Brink: 
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'n Verhod op lerrerkunde is in heginsel 'n .furiele prosedure, wanr as 'n hoek 

swak fa, mu dir in elk geval gnu 'n nnruurlike dood srerf. As die werk wet 'n 

sruk waarheid heer her, don .mu geen manrrei'/s en geen mverheid die werk kan 

srilmaak nie. (Die Rurger, 251111974: I) 

Enkele jare later stel hy die saak s6: 

In die fig van Regering.mprrede war al meer ingesrel raak op geheimhouding, 

die verberging van .feire vir die puhliek en die hevordering van 'n siruasie 

waarin leuens en gemgre .f1oreer, bevesrig ons as skrywers ons verpligring 

reenoor c1;,, waarhl'id in al sy vom,e. (Die Oosterlig, 27/12/1979: 4) 

2.8 DIE WET OP PUBLIKASIES, ARTIKEL 47(2) VAN 1974 

Net voor die 1963-wetgewing deur 'n nuwe bedeling vervang word, is Brink se 

Kennis v11n die A11nd dus gedurende 1974 verbied. Hierdie verbod geskied in 

dieselfde jaar toe die ANC en die PAC waarmemerstatus in die Spesiale Politieke 

Komitee van die Algemene Vergadering van die VVO gekry het. Volgens 

Kannemeyer (1983: 230-232) was die nuwe sensuurbedeling die resultaat van 'n 

kwynende vertroue in die ou bedeling. Die ou sensuurbedeling is bevraagteken en 'n 

algemene gevoel heers dat morele vervlakking en die ondermyning van goeie sedes 

die deur ooplaat vir vreemde invloede. Twee teenstrydige petisies sirkuleer in 1971 

in Suid-Afrika. 'n Durbaniet, mnr. J.N. Noble, se anti-sensuurpetisie word 

onderteken deur onder andere Koos Human, Alan Paton, Uys Krige, Jan Rabie en 

Etienne Leroux terwyl die bekende sportmanne, Gary Player en Dawie de Villiers, hul 

steun uitspreek vir die Publikasieraad en selfs strenger sensuur bepleit (Geldenhuys, 

1977: 80). Daar het dus vanuit 'n heel ander konserwatiewe oogpunt ook talle vrae 

rondom die effektiwiteit van hierdie stelsel ontstaan social daar in 1972 'n kommissie 

van ondersoek aangestel is om dieper op die saak in te gaan. Die voorstel wat hieruit 

voortgespruit het, is dat die appel na die Hooggeregshof deur 'n administratiewe 

beslissingsraad vervang moes word (Van Rooyen, 1978: 14). 
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2.9 REAKSIE VAN OIE PU BLIEK OP GERUGTE VAN 'N VER BOD EN 

DIE VERBOD SELF 

Teenstrydige reaksies van die publiek is 'n verskynsel wat die ontvangs van Kennis 

van die begin af gekenmerk het. 

'n Anonieme, ongedateerde brief wat persoonlik aan Andre P. Brink gerig is na die 

verskyning van Kennis lees s6: 

Jy is so tlckatll'lrl, jy is net soos 'n vark wat getlurig in vuil motltla ploeter en 

nie iets bcl<'r.1· <'II mooier kan ver.mian en waartleer nit•. 

Jy is Jl'ks behep, en tlan 111•1 nwl tlil' vuil tll'l'i tlaarvan. Is jy miskien 'n 

perven? 

N1111 1111K 'n verraaier van jou /al1{/ - /aaK K<',Wnk<'. 

Telegramme ter ondersteuning wat Brink gedurende dieselfde tydperk ontvang het, 

praat 'n ander taal: "Nou bl'gin tlit• Afrikaanse roman na ins lyk haie Keluk" (Ampie, 

Braamfontein, 5/9/1973); "Kennis is groofs aangrypl'l1tl .werkl<' in Mrytl" (Bosman, 

Port Shepstone, 30/ I/ 1974 ). Vele ander korrespondensie in soortgelyke uiteenlopende 

en dikwels emosionele trant, het Brink na die publikasie en rondom die verbod (en 

gerugte van so 'n verbod) op Kennis van die aand bereik. Daar was ook telegramme 

wat volgens Die Vaderla11d (5/211974: 2) daarvan getuig het dat die afsender ietwat 

in die duister was: "Ons ontler.1·1e11n tlit• wrbod op Kl'lmis van tlh• NaK"! 

Na die verbod bekend geraak het, is boekwinkels oorval met navrae omtrent die boek 

(Hoofstad, 29/1/1979). Persoonlike korrespondensie aan Brink waarin daar om 'n 

kopie van Kennis gevra word, was geen uitsondering nie. Kennis sirkuleer selfs teen 

betaling onder skoolkinders, soos reeds genoem is (Die Vaderland, 4/2/1974: I). 

Verskeie skilderye van Marjorie Wallace, met Kennis as uitgangspunt, het gestalte 

aangeneem en in die Andre P. Brinkversameling (Departement Afrikaans UOVS) is 
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daar 'n gedig wat in Kennis 'n bron van inspirasie gevind het, geskryf deur C. 

Notling en "3 Februarie. '74, op die sabbat" aan Brink gestuur is. 

Tog was die publiek, kerklui en politici se uitsprake oor Kennis hoofsaaklik morele 

uitsprake. Baie van hierdie uitsprake het godsdienslige voorondcrstellinge as 

vertrekpunt, terwyl lalle daarvan spreek van onbeskroomde bevooroordeeldheid. Orie 

van die briewe wat op 8 Februarie 1974 in Die Burger gepubliseer is, wys op hierdie 

tendens: Ds. S.G. Jacobs van Monte Vista voel dat die Christen horn deur die Skrif 

moel laat lei in die beoordeling van 'n werk en dat die Christen werke soos Kennis. 

wat die leser kan besoedel, liefs moet vermy. Onder die skuilnaam "Teen 

smerigheid", skryf 'n ander persoon dat die Publikasieraad "moet waak oor die moraal 

van ons volk", terwyl L.M.Coreejes van Brackenfell voel Kennis maak die verlede 

van die Afrikanervolk bespotlik. Hy versoek die lesers: "Neem u pen op en sleun die 

hande van ons wagters, sodat die hloed van ons kinders nie van ons hand geeis sal 

word nie." Dit word uit die reaksies in veral Afrikaanse koeranle duidelik dat die 

publiek nie bedaard op Brink reageer nie, maar dat reaksies heftig en veroordelend 

teen, of onvoorwaardelik vir Brink is. Dit is duidelik dat moraliteit bo literere 

oorwegings gestel word; en dal die deursnee Afrikaner wat in die media reageer, 

hierdie boek afkeur. Ds. D.P.M. Beukes, voorsitter van die FAK in daardie jare; 

organisasies soos die Genoolskap vir die Handhawing van Afrikaans; die SA 

Vrouefederasie; die NG Kerk se Kommissie vir Openhare Sedelikheid; en Aksie 

Morele Standaarde was onder diegene wat die verbod ondersteun het (Galloway, 1982: 

268). 

'n Mens kry die indruk dat die publiek 'n diepe respek vir die hof en gesag het - die 

wil om le konformeer is sterk gcvestig (vgl. hfst. 4) en is by verskillende subsisteme 

te bespeur, naamlik die politiek, die kerk, die kultuur en die opvoedkunde. Volgens 

Geldenhuys (1977: 75) is daar 'n verklaring vir hierdie gedrag: 

Br.waandl' oortlliRillRS in 'n R<'nl<'<'nJkap kan dikwds maklik r<'fllRR<'Voer word 

11a di<' i11vlocd van e11kcle dominanrr per.wonlikhede in so 'n Remeenskap. Dir 

ka11 ,:cvnrm en aan,:ehlaas word deur poliril'ke parry<' en veml nuusmedia. 
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Die kerklike pers het byvoorbeeld die leicling geneem en 'n lang stryd gevoer 0111 

Kennis verbied le kry (Die Vaderland, 26/2/1973). Twee 111oderatore van die NG 

Kerk (dr. J.D. Vorster en cir. J.S. Gericke) en die FAK se voorsiuer (dr. D.P.M. 

Beukes), asook die Voorsiller vir die Handhawing van Afrikaans, cir. H.J. Terblanche, 

het gevoel dat Kennis ongewens is en dat daar teen die boek opgetree 111oel word 

(Jeanne Goosen, Oggendhlad, 19/1/1974: I). Connie Mulder, toe Minister van 

Binnelandse Sake, het ook die verbocl gesteun: "Ek het drie seuns en 'n dogter enter 

wille van hulle is ek nie bereid 0111 die boek in ons biblioteke toe le laat nie." (Die 

Transvaler, 2/2/1974: 7). Wat die 111ense klaarblyklik uil die oog verloor het, is dat 

Brink die boek nie vir kinders geskryf het nie. Hieroor laal Brink ho111 uit in Aspekte 

van die nuwe drama (1986a: 119). Hy wys daarop dat die grootste kuns van die 

verlede ook nie vir kinders bedoel is nie: "In plaas van dus te fulmineer omdat ons 

kinders nie meer alle boeke kan lees wal in Afrikaans geskrywe word nie, behoort ons 

dankbaar te wees dat daar eindelik in Afrikaans boeke is wat kinders nie kan lees 

nie." Mor. A.S. Horn het as hoofbibliotekaris van Pretoria se provinsiale biblioteek 

laat blyk dat hy Kennis nie graag op biblioteekrakke wil sien nie. Sy gevoel was dat 

die kerk en die plallelandse leser in aanrnerking geneem moet word en dat dit in ag 

geneem moet word dat daar met die belastingbetaler se geld gewerk word 

(Oggendhlad, 19/1/1974: I). 

Lede van die publiek wal in die pers of persoonlik aan Brink briewe gerig het, was 

nie altyd op die hoogte van lellerkundige werke nie, en sou die boek onder normale 

omstandighede nooit gelees het nie. Vir baie word dit 'n beginselsaak om Kennis in 

die ban te doen - sonder om 'n oor aan ander rnenings te leen, die werklikheid van 

die bestaan van teikengroepe le erken en die "morele" veroordelings van Kennis te 

sien vir wat dit werd is. 

Dit is duidelik dat die algernene publiek glad nie oor teikengroepe ingelig was nie. 

So byvoorheeld skryf "Willem van Kaapland" in Die Burger (31/1/1974: 12): 

Luat my dacle/ik erken elm ek /.:1'1'11 ll'fferkundi).:I' ;:ell'erdl' is nil', maar ek nl'l'l11 

aan dm die boek nil' 111•1 vir die.mikes brdol'I is nie, maar j11is vir my l'n die 

duisendl' ander ;:,•wonl' S11itl-Afrikanrn. Om daardii• redl' is ons, die 
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vemnaaide, HVJK<'nde mrerdahrid, onk by hierdie .wak berrnkke rn her ans 

seker die r<'K (rn dir pliK) nm nm srem re /oar hnnr. 

Kennis is in dieselfde asem as Kommunisme genoem. C.J. Steenkamp van Villiera 

(Oggendhlnd, 1/2/1974: 16) skryf: "Die jongeling wat die tipe boek lees kan 

naderhand dink dat diegene wat 'n sedelike bestaan voer, die uitsondering is. 

Hiermee het Kommunisme in Suid-Afrika een van sy doelwitte verwesenlik." Ook 

die feit dat Afrikaanse koerante die Publikasieraad verdag proheer maak, se 
briefskrywer Steenkamp, het veroorsaak dat Kommunisme een van sy doelwitte 

verwesenlik het. 

Polemieke rondom Afrikaanse skrywers se werke vind reeds jare lank plaas. N.J. 

Snyman se MA-verhandeling, Misvnttinge oor die liter11t1111r In Afrikaans soos 

weerspieel in vier polemieke - 'n historiese oorsig ( 1969), verwys na polemieke wat 

ontlok is deur werke soos Di koningin fan Skeha deur S.J. du Toil (1897), Ampie 

deur Jochem van Bruggen (1924), Kersliedjie deur D.J. Opperman (1952) en Sewe 

dae by die Silherstcins deur Etienne Leroux (1962). Snyman wys daarop dat 

beswaarmakers teen Di koningin fan Skeba hoofsaaklik oningewydes was. Wat baie 

interessant is, is die feit dat - anders as voorheen - teoloe en hul vrouens aan die 

polemieke deelgeneem het. Al vier hierdie werke het een ding gemeen gehad en dit 

was dat hulle in een of ander opsig "nuut" of "anders" was. Dit blyk verder dat 

hierdie werke ontoeganklik was vir baie van diegene wat beswaar aangeteken het. Die 

werke het buite hulle vooropgestelde verwagting van hoe 'n kunswerk moet lyk, 

geval. Dieselfde kan van Kennis gese word. 

In 'n verhandeling deur M.C.A. Seyffert (later mede-professor in Afrikaans en 

Nederlands aan die P. U. vir C. H.O.) in 1970 (pp. D-14) (voor Kennis dus verskyn 

het) word daar reeds kommer oor. Brink se werk uitgespreek: 

Hnewcl Brink ror np daru,11 'n aonsienlik bydroe rnr die A.frikoanse 

prnsa/irrraflmr gr/ewer her en seker nng sol /ewer, mner die Chrisrenleser 

hr.nvaar maak reen ospekre van die verhoalsr"f en die lewen.nvaordes woJ in 

al vier sy romans Kl'Vind word. 'n Mens besr,f dar die kwmvrrk beonrdeel 
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moe/ word vo/gens .l'y l'ie i111ri11sicke 1111•111•, maar 1v1't'I ook dill k11ns die pmduk 

is van God SI' algemc11e g1·1wde. Kuns is 'n 1t,1ve11.1w1umit' wm nie /0.1· swan 

van die g11dsdien.1·1ige, die ealike, die ware en die goeit• nie. 

Van die reaksies op Brink se werk, het ook teenreaksies ontlok: 

Die Oosterlig berig dat een van die klaers van Kennis hierdie boek ondermynend vir 

staatsveiligheid vind (20/2/1973), waarop C.N. van der Merwe, toe dosent aan die 

Randse Afrikaanse Universiteit en ook 'n familielid van Boerneef, 'n goeie aanduiding 

gee van hoe verskillend Afrikaners oor so 'n beskuldiging clink: 

Daar i.,· ges1~ tfa1 die hoek ondermynend is. Vir wie? Vir die land in sy 

gcheel, vir die hlankes, ol vir ,lie Nasiona/e Ptmy? Myns insiens nie vir een 

v1111 die drie nie; sc(f1· nie eens vir die Nasimw/e Pony nit!. Wan/ 'n aank/ag 

/een onreg is in die he.we he/ang van alma/ wa/ daarhy hl'lrokke is. (Rapport, 

3/2/1974: I 0) 

Heelwat skrywers het hul misnoee met die Nasionale Party in hierdie stadium getoon. 

'n Paar jaar later het talle van die gewone burgers van hierdie menings met die 

skrywcrs begin cleel (sien 2.10 vir skrywers se menings). 

Oor die aanklag dat Kennis pornografie is (vgl. bv. die brief van mev. Combrink 

onder 2.4) wys Van der Merwe (Rapport, 3/2/1974) op die volgende: "Pornografie 

beteken dat die liggaamlike losgemaak word van die geestelike, dat die mens tot dier 

gedegradeer word. In Kennis gaan dit juis om die erkenning van die 

menswaardigheid in elke mens." 

Aan die een kant pleit 'n briefskrywer, W .P. Viljoen (Oggcndhlad, 4/2/1974: 8), dat 

Brink eerder kampvegter vir die skone in die volkskarakter moet word, terwyl 'n 

ander briefskrywer, Titus van Pretoria, dit dieselfcle dag in Hoofstad (4/2/1974: 12) 

uitspel dat die verbod 'n belediging vir die mens se intelligensie is: elkeen moet 

toegelaat word om van verskillende standpunte kennis le neem en hut eie 

waardebepaling daaraan te heg. 
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Mev. C.C. Smith (Die Transv11ler, 4/2/1974: 8) meen "ons ou vofkie" is "mat" oor 

die slaapkamertonefe in Kennis en dat Brink fiewer in Engels moet skryf omdat 

Europa reeds so "verrot" is. "Ons Afrikanervofk is nog gefowig." 

Net soos dit die gevaf met apartheid was, was daar in 'n veel mindere mate ook 

teenoor Kennis verdeefdheid onder kerkmense. Ds. J.C. Symington, 'n 

NG-predikant, wys op die paraffeffe tussen seks en refigie en die inhoud van die 

Bybelboek Hoogfied. Hy skaar horn hiermee by die skrywers en dus teen die verbod 

wat dit onder andere teen Kennis se paraffeffe tussen godsdiens en seks het (Van 

Rooyen, Hoofstad, I 0/211982: 13). Uittreksels uit 'n brief met dieseffde strekking 

wat 'n teoloog aan R11pport gerig het, lees s6: • As Afrikaner, sendeling en teoloog 

het dit my gegryp en geboei en gedwing om vir myself daarvan rekenskap te probeer 

gee", en: "Hierdie radikale werklikheid het jy, Andr~ P. Brink, sekuur uitgebeeld en 

oopgeskryf by monde van Josef Malan en sy meisie." 

In hierdie situasie waar die hewige polemiek al wyer uitkring (hierbo is maar net twee 

argumente genoem), protesteer skrywers teen sensuur, uitgewers is die duiwel in en 

vele is in die verleentheid oor oorhaastige en kru woorde wat in die proses geval het. 

Letterkunde het in die sestiger- en sewentigerjare sinoniem met sensasieberiggewing 

geword. 

Dr. Kool Vorster se woorde aangaande Kennis: " ... dis die mooiste voorbeefd van 

septiese kuns. As dit kuns is, dan is 'n ontughuis 'n Sondagskool" (Oggendblad, 

1/2/1974) - sou in vele Afrikaanse en Engels koerante herhaal word, dikwels in veel 

kruer terme. Hy bestempel hierdie verbode boek as godsfasterlik; dit druis volgens 

horn teen sedelike norme in, dit ondermyn gesag en "volkse grense" word deur die 

werk afgetakel. 

Brink voel egter juis dat betrokke skrywery 'n poging is om die waarheid te laat 

seevier terwyl sensuur die samelewing van die waarhcid weerhou en sodoende die 

leuen bevestig en "kulturele aglerlikheid" (Brink, I983a: 88) in die hand werk: 
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I 

l 

In a .wcie1y where human ,Ji~ni1y i.1 rt'.l"JJecf('tf, 1hi.1".fi111nion 1!fp11hlic-aaion ,!{ 

rhc private frllfh i.l" held .l"acr,•d. Wlwnever a .wici('fy deviafeifmm rhe ways of 

rrllfh -.fi1r reasons t!f Sl'({-inrere.\"f, "stml' sernriry ", accumulation of wea/rh or 

power or whatever - itfl'l'ls insecure in rheface 1!{ publication and rakes steps 

ro inhibit rhis viral process in order arr/ficially and violently ro survive irselJ. 

The rrurh is dangerous ro rh,, Iii'; rhe word poses a threat ro sift,nce. Hence, 

/iraarure, and publication, are regarded as enemies, ramrisrs, saboteurs 

within a closed or corrupt .wcil'fy which celebrates and perpl'fuares ,11,, lies: 

nor because rhey ari' in themselves instruments ,!{terror bur because rhe closed 

wciety cannot hear rhe rrurh. (Brink, 1983a: 211) 

Terwyl persone wat hulle hoofsaaklik buite die literere sisteem bevind het morele 

kwessies aangeroer het as redes ter verdediging van die verbod op Kennis, het 

skrywers en letterkundiges eerder op teksinterne aspekte, in ooreenstemming met die 

literatuurbeskouing van daardie tyd, gereageer. Daar was egter ook die enkeles wat 

morele kwessies die oorhand laat kry het in hul oordeel. 

2.10 REAKSIE VANUIT DIE LITEReRE SISTEEM or DIE VERBOD 

Vir feitlik elke argument wat in die pers rondom Kennis geopper is, sou 'n 

teenargument ontspring: nie net die publiek was verdeeld oor Kennis nie, skrywers 

en akademici het ook hulle uiteenlopende menings oor Kennis gelug. Opperman, soos 

ook Ernst Lindenberg en l.D. du Plessis, het in die Hooggeregshofverhoor van die 

Appelsaak 'n sterk pleidooi vir die verwerping van die verbod gelewer. 

T.T. Cloete en A.P. Grove was lecle van die Publikasieraad ten tyde van die verbod 

op Kennis. Grove het hom teenoor Rapport (11/8/1974: 4) uitgelaat oor die 

eensydige voorstellings in Kennis en die boek as opruiend beskryf. Brink kon op sy 

beurt moeilik daarmee saamleef dat persone wat in die Publikasieraad dien, ook in die 

redaksie van die literere tydskrifStandpunte kon wees. In 1974 het Cloete en Grove 

teen Kennis in die Kaapse Hooggeregshof getuig. In 'n "geheime" voorlegging van 

'n dokument, Versetliterat1111r onder die Sestiger- en Sewentigerskrywers, aan die 

Afrikanerbroederbond, voer T.T. Cloete aan dat skrywers soos Brink, Breytenbach 
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en Fanie Olivier Afrikaans, die Christendom en die blankes wil benadeel en met 

geweld die bestaande bewind tot 'n val wil bring. "Hulle wil ook die jeug opsweep 

tot 'n gewelddadige revolusie en die omverwerping van die bestaande seksuele, 

morele, godsdienstige, politieke en rasseopvattinge" (Slabber, IRnpport, 18/9/1983: 

11). Cloete het dit ook teen Brink wat Afrikaans as 'n bastertaal sien, sy uitlatings 

oor BOSS (Buro vir Staatsveiligheid), die toestande waarin aangehoudendes verkeer 

en die feit dat Brink gelykheid tussen alle rasse in Suid-Afrika voorstaan. Cloete het 

egter later, naamlik in 1984, beken dat hy sake anders interpreteer as in die 

sewentigerjare (Die Burger, 20/9/1984: 8). 

In die onthulling van die dokument van Cloete deur Kannemeyer, voer laasgenoemde 

aan dat Cloete van die gegewens uit Versetllterahmr onder die Sestiger- en 

Sewentlgerskrywers gebruik het tydens die appelsaak teen die verbod op Kennis 

(Galloway, 1987b: 173). 

Net soos dit later met Mngersfontein, o Magersfonteln! van Leroux die geval sou 

wees, het alle resensente en literatore Kennis nie ewe gunstig ontvang nie. 

Letterkundiges en skrywers het nie net verskil oor die intensie van die skrywer van 

Kennis nie, maar ook oor die gehalte van die roman. Terwyl Miiller wonder of 

Kennis op daardie tydstip moontlik as die beste roman in Afrikaans beskou kan word, 

veral op grond van die goeie komposisie van die verhaal en die dialoog (Die 

Huisgenoot, 21/12/1973: 80), maak Van der Walt Kennis af as 'n "poproman" (Die 

Transvnler, 17/12/1973). Hierdie uiteenlopende menings oor die letterkundige 

gehalte van Kennis was die aanloop tot die uiteenlopende reaksies op sy werke daama 

(vgl. hfst. 4, 4.8). In 'n resensie in Hoofstad deur Elsa Nolte (1/2/1974: 3) spreek 

sy twyfel uit oor die literere waarde van Kennis: "Retories is 'n woord wat hierdie 

boek goed tipeer. Die situasies is stereotiep, die karakters is geyk, en dit alles word 

aangebied in die bekende Brink-retoriek. So baie dinge is so oud in die boek." 

Madeleine van Biljon beskryf in haar kolom in The Pretoria News (4/111974) Kennis 

as 'n "naive, sentimental, simplistic" boek. Jan Rabie skryf in The C:,pe Times 

(24/10/1973: 16) dat dit 'n revolusionere werk is wat tog nie bevredig nie: "And yet 

one is dissatisfied at the end. Superficially because Brink's procession of sexy 

nymphs hardly advances the wriler's quest for meaning ... he has no real meaning of 
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what is called love, hope and charity." Jack Cope skryf in The Weekend Argus 

(10/11/1973: 9): "Brink is a prolific writer." Hy beskryf Kennis nie as foulloos nie, 

maar as struktureel goed genoeg om die foute oor le sien. E. Lindenberg (Die 

Burger, 8/11/1973: 11) se Kennis is 'n mislukking al bring dil tematies vernuwing 

en al is dit "'n gedurfde roman in baie opsigte". Die verhaalgegewe is volgens hom 

nie "oral geloofwaardig" nie. "As 'politieke roman' is Brink se jongsle boek belreklik 

onskuldig. 'n Mens kan jou maklik veel skerper aanvalle op die blanke en sy 

wetgewing voorstel ", meen hy. Die hoofkarakter is volgens Lindenberg 'n "wit" 

hooffiguur wat "in 'n bruin vel gestop is". Ironies genoeg skryf 'n bruin 

rubriekskrywer van Rapport, Gus Adams (19/1/1974), dat Brink miskien nie "die 

uiteindelike boek oor die Kleurlinge geskryf het nie", maar dat hy " ... die mees 

betekenisvolle roman tot dusver oor die Kleurling geskryf het". In Die Vaderland 

(25/ l / 1974) beskryf 'n ander bruin resensenl, D. Coutriers, Kennis in terme soos 

"skitterend" en "asemrowend". G.J. Gerwel se by die 1976-Gildeberaad: 

Josef Malan van die baie orgasmes is nou nit' alma/ se koppie ree nie, by wyse 

van sprde. Die regniese en ander be.nvare war 1ik al uir verskeie oorde reen 

die roman gehoor hl'f, is menigvultlig; maar Ken11is van die Aand is een van 

die beste tlinge wat nog lllt'f dil' Afrikaanst' le1rerk11nde gebeur her. (Gerwe!, 

1985b: 49) 

Van die resensente wat Kennis gunstig 0111vang het, het sy latere werke negatief 

beoordeel. H.C.T. Miiller (Bceld, 16/4/1984) wat Kennis en 'n Oomblik in die 

wind gunstig geresenseer het, het Brink later, op grond van_ Muur van die pes, 

gekritiseer vir "onvoldoende ontwikkeling" en "onegtheid" in sy werke. Hy voel dat 

"groot verhaalkuns buite sy vermoe le" en dat Brink 'n "opdringerige bemoeienis met 

homself" het. 

Oor die algemeen was skrywers en letterkundiges se reaksie op die moontlike verbod 

op Kennis (en later op die verbod sell) egter een waarin daar teen uitsprake van die 

publiek wal gegooi is. Die verenigde front teen sensuur wal die Skrywersgilde mi die 

verbod op Kennis gevonn het, die geld wat na die Afrikaanse Skrywerskring se 

Brink-fonds ingestroom het, en prominenle koerantopskrifte soos "Bcroering onder 
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skrywers" (Die Burger, 26/1/1974: I) en "Skrywers bal die vuis" (Rapport, 

27/1/1974: I) lewer genoeg bewys hiervan. Binne 'n tydperk van vier dae is 'n 

bedrag van R5 075 ingesamel waarvan R500 van Human & Rousseau afkomstig was 

(Oggcndhlad, 1/2/1974: I). 

Die volgende paar reaksies van skrywers op die (moontlike) verbod op Kennis het 

sekere (dikwels voorsienbare en minder voorsienbare) situasies soms ongeloonik raak 

opgesom: 

IErnst van Hcerden: "Wat baie doodslaners nie besef nie, is dat die talentvolle 

skrywer die politiek ver vooruit is" en: "As die bock verbied word, sou dit die beste 

propaganda teen Suid-Afrika wees wat 'n mens kan kry" (Rapport, 6/10/1974: I en 

5). 

J.C. Steyn pleit dat "versetskrywers" se bocke op grond van die inhoud beoordeel 

moct word en nie op grond van die ideologiese raamwerk "wat deur die mens agter 

die bock geskep word nie" (Rapport, 6/10/1974: 4). 

Nadine Gordimer (van hierdie Engelse skryfster se werke is in daardie stadium reeds 

verbied): 

I hope this will be a turnin11 pninr, nnw that an Afrikaans writer's bnok has 

been banned. !f they (Afrikaans writers) rise and defend one (!{ their own I 

hope they will succeed where English writers, white and black, have.failed .w 

complerely. n,ey have the ear '!f the estah/ishmenr. (Mail, 3/111974) 

il.J. Opperman skenk in Januarie 1974 honderd rand aan die Brink-fonds om 

"Kruger te beveg" (Die Burger, 29/1/1974: I). Hy dink egter nie veel van Kennis 

as letterkundige werk nie (Oi:gendhlnd, 30/111974: 13). Ten opsigte van die seksuele 

beskrywings se hy egter: "sexual scenes in the banned book Kennis van die a:md 

were sentimental, tender and idyllic" (The Argus, 6/8/1974). 
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Etienne Leroux: "Wanneer 'n skrywer van Andre Brink se kalioer gesmeer word, 

het die toestand werklik ernstig geword. Dan bereik ons nou die Groot Stilte" (Die 

Burger, 26/1/1974: I). 

Chris Barnard se Kennis is 'n besondere en 'n belangrike roman, alhoewel hy nie 

met alles daarin saamstem nie (Rapport, 6/10/1974: 5): 

Dat Andre Brink die e,,me Suid-Afrikaame skrywer is wat staw!tfer geword 

het van 'n seker,! mentaliteit in hierdie land is immers blote weva/. Dit is oor 

die mentaliteit wat ek vanaand sekere vrae stet - die soort mentaliteit wat 'n 

kerk daanoe bring om teen gevolge te diskrimineer en die oorsake daar te laat. 

(Oggendblad, 1/2/1974: I) 

In 1975 se Barnard in sy lesing "Oor blindes, dowes en een-oe" by die Gilde: 

Uit 'n sekere hoek bekyk, i.l" daar vir my 111.uen Kennis van die aand en die 

SA UK se Sake van die Dag b/oedweinig verski/. Alhei is doelhewus daarop 

uit om 'n ecnsydige prenfjie te skilda van on.1· po/itil'ke werklikheid. Die 

enigste verski/ is: die ,,en hl'f literfre meriete en die ander een nie. (Barnard, 

1985: 23) 

Hy glo dat Kennis juis daarom min bereik het by die publiek. 

Bartho Smit spreek die volgende gedagtes uit: 

Kennis van die aand is nie in dil' ,,e,sfli ,in /aa.1·1e imtamie geskry.f om 'n paar 

litafre vriende te lam lekkerkry nie: Dis ook en mi.l"kien vaa/, glo ek, geskryf 

om ons men.1·e fl' herinna aan sekere sosia/e mi.wlrywe, om te wys op 

ongeregtighede wat gepleeg word in die naam van wet en orde, op politieke 

skynheiligheid, op 'n e,fimis van wreedhede ,in ,,iegeregtigheid. Kennis van 

. die Aand wi/ 'n politieke gewefli aan.1preek. (Malan & Smit, 1985: 24) 
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Ampie Coetzee: "Hulle wat die Afrikaanse taal en letterkunde lief het, gaan nou die 

Derde Afrikaanse Taalstryd binne. Hierdie keer gaan die stryd die hewigste wees, 

want die vyande van Afrikaans is nou van binne die eie A frikaner-geledere." 

(Rnpport, 3/12/1974). En: "Die aanklaers van boeke is gewoonlik nie die lesers van 

boeke nie. Hierdie aanklaers is soos sleutelgatloerders. Hulle sien net die bed in die 

kamer raak" (Hoofstnd, 1/2/1974). Hy voel dat die Afrikaanse boek wat "begrawe" 

word, in 'n ander taal sa1 herleef. 

Kennis word deur Ampie Coetzee as die eerste Afrikaanse "politieke roman" beskryf 

(Rapport 7/10/1973: 18). Kennis is deur bogenoemde skrywers hoofsaaklik as 

politieke roman beleef - moontlik as 'n antwoord en 'n reaksie op die beskuldiging dat 

die Afrikaanse skrywer nie sy verantwoordelikheid teenoor die Afrikaanse 

rassesituasie nakom nie. 

Johan Liebenberg skryf in die rubriek Nn my mening (31/1/1974: 14) dat hierdie 

soort openbare protes deur klein minderheidsgroepe die establishment "stadig maar 

seker dwing tot 'n nuwe benadering". Hierdie uitsprake is 'n goeie aanduiding 

daarvan dat sekere skrywers se uitsprake dikwels profeties is. Hierdie profetiese aard 

wat van die menings aanneem, onderstreep die rol van skrywers as bewusmakers wat 

dikwels aan die voorpunt van verandering beweeg. In 'n artikel wat in Junie 1991 in 

l'ydskrif vir Geesteswetenskappe verskyn, vra C. F. Swanepoel homself af wie in die 

kol was met wat vroeg in die negentigerjare gebeur het: skrywers soos onder andere 

Andr~ P. Brink of die bewindhebbende politici "wie se oe maar heel onlangs vir die 

knellende behoefte oopgegaan het. Die stem van die storieverteller is dikwels die 

stem van die profeet" (Swanepoel, 1991: 174). 

Die reeds genoemde reaksies van die publiek en die skrywers kom vanuit verskillende 

lac van die Suid-Afrikaanse geledere en teken 'n duidelike prentjie van verdeeldheid 

teenoor sensuur en teenoor Kennis. Willem de Klerk, prominente meningvormer, 

roskam al die partye wat die joos in is oor die gebeurde rondom Kennis. Van die 

skrywers st hy: "Julie is, meer as toevallig, dikwels so moedswillig, katterig, 

parmantig, selfs brutaal, roekeloos en oneerbiedig." Die ander partye spreek hy ook 

aan: "Aan die ancler kant moet die volk wee! - sedebewakers. politici, kerk, kultuur 
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en ons 'gewone' mense - dat 'n volk wat sy skrywcrs en digters vervrecm, homself 

skade aandoen" (Rapport, 6/10/1974: 14). 

2.11 REA KS IE VANUIT DIE JOERNALISTIEKE SISTEEM IN DIE VORM 

VAN SPOTPRENTE 

Die Engelse pers was oor die algemeen meer positief in hul beriggewing oor Kennis 

as die Afrikaanse pers. Die Oosterlig (1/2/1974: 10) het byvoorbeeld gcmeen dat die 

boek verbicd moet word as 'n jong mens die boek nie kan lees nie en dat dit reg is 

dat die kerkmense 'n rol speel in die verbanning van die bock: "Die Oosterlig skaar 

horn in hierdie saak graag aan die kant van die behoudendes." Volksnasionalisme 

spreek sterk uit woorde soos "volk", "volksmoraal", "gemeenskap", "tradisie" en 

uitlatings soos die volgende: 

Anders maak ons Ji(, de11rl' eiehandi!( oop vir die pe.,· van gees1elik1• dekadensie 

wat die onder!(WI!( van hele volke kan meehrin!(. Aan die .midpunt van 

op.mmdi!(e swarr Afrika kan di<' h/ankes dit nit' heko.l'li!( nie. St'({~ nie in een 

hoek nie. (Oostcrlig, 1/2/1974: 10) 

Die feit dat Brink die teiken van soveel spotprente was, is 'n bewys daarvan dat Brink 

as 'n openbare figuur gesien is. Die Afrikaanse koerante teken soms 'n ietwat meer 

negatiewe becld rondom Brink en/of Kennis terwyl die Engelse koerante se spotprente 

Brink en sy verbode boek meer simpatiekgesind is. Die Afrikaanse Sondagkoerant 

Rapport skaar hom egter aan Brink se kant. Die mecste spolprenle betrek die morele 

sy van Kennis. 
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I) Hier word met d. ,e skrywers en 
verbod ge • met Brink 

se onthutsheid oor die 

spot (Die Volkshlad, 12/5/1979). 

.. ~J~t,$,~~1(,11)~~~1tf 4"iilt 
.,,1,,A1, . 
IIUflna, ~ r 

'~~~:.'·-~. 
"",I -

Armnr. r. DRINK: ,.Ruh 

0 

nr, !""U'"'''O - ono i., •n brtlrolode •rral•I'' 
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2) Brink met sy tevrede glimlag word as die oorsaak van die groot twis 

binne Afrikanergeledere uitgebeeld (Die Transvaler, 4/211974) . 

. DIE VONKIE 
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3) Brink swaai sy vinger dominerend vir 'n koerantman terwyl die ander 

hand uitdagend op die heup I~ - sy woorde wat demokrasie voorstaan, 

spreek van teenstrydigheid (Volksblad, 15/5/1975). 

DR. AN9RZ P BRINK: ,..\lc'!t rr.y r.ie cer:1-2erd rcppor:eer nie." E:t i.r 11:e ·~ t·cor,tr.r.U"T t•c11 malaria 11ie, 
;r.car ek -1,ec d:e !]TOctJtf? oe:.:cmiering vir die mu.t.'<i el se y-.&er onrl~ ,;l!e ra:w, e11 stcnde en d!e II00!:31e 

:caarderi!lq vir :r; t:ernuf en me,ulie,ce,.dluri•I .•. " 
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4) In Rapport (d.o.) word die spot met die sensuurraad gedryf. Hoekom 

is boeke soos Sneeuwitjie, parkeerkaartjies en die telefoongids (met 

"onbetaamlike" vanne) ensovoorts nie eerder verbied nie? ('n 

Telefoongids is in S.A. verbied op grond van 'n "stout" voorblad). 
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5) Die morele sy van Kennis word in hierdie spotprent van 'n onbekende 

bron ironies en/of emstig onder oe gebring in hierdie spotprent van 'n 

onbekende bron as die kaalbasakteur nie kans sien vir 'n rot in Kennis 

nie. In daardie stadium het Brink reeds oorsese filmaanbiedinge vir 

Kennis gekry (sien volgende opskrif). Alhoewel Kennis se vemuwende 

kwaliteite bewonder word, word dit nie as letterkundige werk hoog 

aangeskryf nie. 

,.lo., 'eh hd In Last Tan~• 
(l<Spttl maar hlen·oor slen 
dl-·ao,rur nl• kans nle!" ........ _ 
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6) Daar word met Jannie Kruger se verontwaardiging oor die besit van 'n 

bock soos Kennis gespot (Rapport, 3/2/1974). 
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7) Die Rand 011ily Mail (30/1/1974 en 31/1/1974) sleek die draak met 

Jannie Kruger deur le wys op die belangslelling in Kennis tydens 

gerugte van 'n moonllike verbod en die feit dat Kennis nie as 

kunswerk die verbod kan oorleef nie. 

..} 
1-1 

t 
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2.12 REAKSIE VANUIT DIE BUITELAND 

Terwyl die Afrikanerestablishment Kennis as 'n belediging vir die volk en die 

Afrikaner ervaar het, het die buiteland na die verbod op Kennis ook oorgehaal sit en 

wag: "Banned in South Africa" het dieselfde implikasie ingehou as die eertydse 

"Banned in Boston" - naamlik dat dit nuuskierigheid gaan prikkel en dat die verbode 

boeke se leserstal die hoogte gaan inskiet. Die verbod op Kennis het ook beteken dat 

die buiteland hierin die guide geleentheid gesien het om die vinger na Suid-Afrikaanse 

regeringsowerhede te wys. Vir hulle beteken die verbod net een ding: inmenging in 

die Afrikaanse litcrere sisteem deur die politieke sisteem sodat die owerhede sy 

andersdenkende landsinwoners se menings subiet kortknip met die doe) om hulself 

teen kritiek te beskerm. 

Breytenbach het uit Parys profeties gcreageer op die verbod: "The banning is an act 

that will go far beyond the borders of South Africa. It will establish Brink 

internationally" (The Star, 28/1/1974). Hierdie voorspclling het toe ook waar 

geword. 

As gevolg van die kontroversie wat die bock ontlok het, kry Brink filmaanbiedinge 

vir Kennis vanuit Holland, Brittanje en die VSA (The Star, 28/1/1974). Terwyl 

Brink se Kennis van die aand hier verban is, is die Engelse vertaling, Looking on 

Darkness, baie gewild oorsee. Hierdic vertaling is in tien lande gepubliseer. Dit is 

in Frans vertaal en in Frankryk genomineer vir 'n prys vir die beste werk van 

vreemde afkoms wat in Frans vertaal is (E. P. Herald 31/12/1976: 21 ). 

Oor die Suid-Afrikaanse sensuurbedeling skryf 'n leser 'n brief aan De Volkskrant 

(Berge, 2/2/1974) waaruit die volgende aanhaling kom: "De methodes die het wettige 

gezag hanteert om die generatie (en ook anderen) het leven zuur te maken, gaan in 

triestheid en doortraptheid elk begrip te boven." Die Suid-Afrikaanse ambassadeur 

in Nederland het 'n brief ontvang waarin die "Vereniging van Letterkundigen" hul 

misnoee teen die verbod uitsprcek. 
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Die omvang wat hierdie reaksies in die buiteland aangeneem het, veroorsaak dat veral 

oorsese media Brink met groot simpatie in dieselfde bootjie geplaas het as Solzjenitsin, 

wat toe pas uit Rusland verban is omdat hy 'n boek laat publiseer het wat oor 

gevangenisse, konsentrasiekampe en strafkolonies in Rusland handel (Die Vaderland, 

14/2/1974). Om Brink slegs as slagoffer en swartskaap van die 

Afrikanerestablishment te sien, skets egter nie die voile prentjie nie: Brink het tog 

indirek gebaat uit die apartheidswetgewing wat horn die ryke stof van menige verhaal 

gebied het. Na die verbod op sy Kennis verkoop hierdie boek soos soetkoek. Hy is 

een van die mees gelese Afrikaanse skrywers en die vertalings van sy werke het 

gesorg vir 'n goeie inkomsle. Hy se met redelike vryheid wat hy wil in die openbaar 

en hy geniet op die koop toe die ondersteuning van 'n hele paar koerante en 

medeskrywers. Brink het reeds 'n paar topposisies in die Suid-A frikaanse samelewing 

as dosent en as resensent van Rapport beklee; die staatsliggame van die uitvoerende 

kunste ondersteun Brink goed en hy word voortdurend deur universiteite en ander 

instansies, hier en in die buiteland, uitgenooi, om as spreker op te tree. 

2.13 VERDERE UITVLOEISELS VAN DIE 1974-VERROD OP KENNIS 

Gedurende 1974 word die Wet op Publikasies 47(2) soos ons dit vandag ken, van 

krag. Hierdie wet lui soos volg: 

By die roepassinM van hierdie w,,, word 'n pubfikasie fl( voonverp, rnfprenr, 

openbare vennaakfikheid of voorgenome openbare vemwakfikheid gea,: 

ongewens re wees indien dir fl{ dee/ daarvan -

(a) onberaamfik qf nmvelvnegfik fl{ vir die openbare sedes 

aansromlik fl{ skade/ik is; 

(I,) Modslasrerlik is fl(vir die godsdiensliMe non11iMinMs <?f gevoelens 

van enige hevnlkinMsdee/ van die Rep11hfiek aansroorfik is; 

(cj eniMe h1•v11/kingwleel van die Rep11hliek he/aglik <?f veragrelik 

maak; 

(d) vir die hem•kkinge 111.uen enige hevolkingsdee/ van die 

Rep11bliek ska1/dik is; 
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(e) vir die vl'i/igheid van dil' Sf{Wf, clil' algl'menl' Wl'lsyn r,f die 

vrl'cle en goei<' orde naclelig is; 

(f) me/ bnrekking to/ gereg1elike vcrrig1ingl' -

i) enigil'ls opimbaarmaak wa1 onhe1aamlik r!f'omvelvoeglik 

is of vir di<' openbare sedes aansmmlik r,f skadelik is; 

ii) onbe1aamlike r,f omwlvoeglike mediese, chirurgiese r,f 

jisiologiese besonderhede openbaar maak waarvan die 

opmbaarmaking waorskynlik skadelik {)f aans1001/ik vir 

die openbare sedes sol wees; 

iii) vir die onthinding of nieligverklaring van 'n huwe/ik {)f 

vir gereg1elike skeiding r,f herstel van huwelikJregte, 

enige hesonderhede openbaar maak behalwe ... (en dan 

word uitsonderings genoem) 

Die beheerstelsel bestaan na aanleiding van die 1974-wetgewing uit drie liggame wat 

skematies as volg voorgestel kan word (Van Rooyen, 1978: 44): 

Direktoraat van Publikasies 

Komitees van Ondersoek 

AppNraad 

Die Direktoraat van Publikasies, wat die Publikasieraad vervang het, is deur die 

Staatspresident aangestel en geadviseer deur 'n paneel deskundiges by die voorle van 

boeke. Hierdie Direktoraat, wat uit 'n direkteur, adjunk en 'n aantal onderdirekteure 

bestaan, het die administratiewe werk behartig, die komitees van ondersoek aangestel 
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en beskik oor die reg om 'n beslissing van 'n komitee verder te voer deur dit na die 

Appelraad wat die finale seggenskap het, te verwys. Die Appelraad het 'n 

regsgeleerde as voorsitter. Regler J.H. (Lammie) Snyman was die eerste voorsitter 

van die Appelraad. 

'n Enkele klagle kon die sensuurstelsel se wiele aan die rol sit. Niks word egter 

permanent verbied nie. Twee jaar na 'n verbod kan die Direktoraal weer genader 

word om 'n beslaande verbod op te hef. Die geregtelike raamwerk word volledig 

deur Geldenhuys behandel in sy boek Pornogrnfie, sens1111r en reg ( 1977). 

Die 1974-wetgewing skrap die rassistiese basis van die sensuurwet. Voorheen het 

sake soos die volgende byvoorbeeld aansloot gegee: 

For Katrina (/969) the producer JhO/ rwo endin,?J. The .first waJ true to the 

re.wlwion of the oriRina/ play whae the characrerJ emiRm/1'. nu• orher iJ 

amhiRuous, hut idroloRica/ly "correcr": rhe while man rl'jl'cls his colourrd 

Rir{frirnd hrcausl' <1f1heir cu/rural diffrrencrs. nu• PCB demanded 1h1• laffl'r 

emlinR, (Tomaselli, 1989: 15) 

Buren-uitgewers, die oorspronklike uilgewers van Kennis, teken appel aan op die 

1974-verbod by die Kaapse hooggeregshof in 1980. Hierdie aansoek het weer misluk. 

Die oorspronklike uitgewer het na die Hooggeregshof geapellecr. Weer eens is 

!Kennis op grond van morele aspekte ongewens bevind - die sekslonele, die gebruik 

van Christus se naam en die analogie tussen die hoofkarakter en die Here is 

hiervolgens aanstootlike elemente vir die Christen (Galloway, 1982: 22). Die 

Appelraad vind in 1980 met 'n meerderheid van vier teenoor drie slemme ook die 

Engelse weergawe van !Kennis, naamlik Looking on darkness, ongewens. Op 11 

Augustus 1974 (p. 4) berig Rapport dat sowat R8 000 vir die appel teen die verbod 

bymekaar gernaak is. 

Ten tyde van 'n latere weer eens negaliewe bevinding van die Appelraad oor Kennis, 

laat Brink (dokument in die Andrt P. Brinkversameling UOVS) horn s6 uit oor die 

verbod: 

88 



In di<' .wwar rwimix land<' waar Kennis van die Aa11d !i<'Pllblis<'<'r is <!f word, 

her hierdie rirel by die p11b/il'k al Jinonil'm !/<'Word lll<'f die bl'}irip van J<'n.mur 

i11 Suid-Afrika. Ek her oprex xehoop dar die sir11asie sou vt'ra11der mer die 

hervoorlegginK van die boek de11r my Brirse uirgewer, sodar ek met 

vrymoediKheid aan daardic• /eJerJ JOU kon sc1: "Kyk, ren spyre van al/es iJ sake 

-fog aan die verander. Gee ons kans. Wanr sen.mu, is 'n baromerer van 

.WJiale oopheid <!f bmoudheid. • Dir wil nou lyk <!f Jinvol/e verandering 

wenJdinkery iJ. 

Die illusie van 'n klein "Praa}iJe /ewe• in ons sen.mur iJ verby en dis duldelik 

dat dir noK preJieJ dieJe(fde pes is war in preJies diesc!({de dui.werniJ wande/. 

(Connie Mulder moer in sy Jkik voe/ om re Jien dar sy geeJ nog so loop.) 

Daar waJ skrywer.f, en ll'Jers, war bc•xin dink her dar mens nou kan begin 

onrJpan, dar die waarheid ienvar veiliKer be}iin word her in ons midde, dar 'n 

soorr detente mn die owerheid bewerksrl'llix iJ. Maar .woJ die VSA in 

verband mer Rusland mol'J far, bneken <Iheme dikwel.1· nl'f 'n ander naam vir 

'n ou roralirariJme. Ons is gewaarJku. En die Jtryd gaan onverminderd voort 

- met waiter middde daar ook al tor die Jkrywer se beskikking kom. Omdat, 

wot ook al g<•beur, sy verpligring teenoor die waarhl'id horn nooit rt1J gun nie. 

My eni}istl' tmos h1 daarin dar die geskiedeni.1· J<'(f eendaK 'n .final<• uitspraak 

Jal g<'e - nie die here van die Appelraad nil', en seer Jeker/ik nie die klein 

bl'nde war JO ong<isic!m skuilgaan onder die pareriese benaming van 

"le1terk1mdige deskundigeJ" nie. 01, stuk van sake is hul/e maar nN die 

werktuie van 'n bedl'linK war - Je(ff onder die dekmanrel van godJdiens - die 

ll'uen proheer beJtmdi!i, omdar hy dit nie kan verduur dat 'n roman die menJ 

se gelo<!f in gere}itigheid, vryheid en die waarheid hevt'.1·tig nil'. So lank 0.f 

war die bruin (en swart) mem se menslikheid ontkl'n word, Jo lank as war 'n 

sinvolle en waardige nuw<' hl'dding vir hom ll<'f praarjies bly, so lank aJ wot 

skynheiliKheid aan}ieJien word vir opregthl'id - m•r JO lank .ml Kennis van die 

aand in Suid-A.frika verbodl' bly. 
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2.14 ONTSTAAN VAN DIE AFRlKAANSE SKRYWERSGlLDE 

2.14.1 Die relasie tussen die Skrywerskring en die Skrywersgilde as suhslsteme 

binne die Afrikaanse literere sisteem 

Die sewentigerjare se streng en onsimpatieke sensuurbedeling wat gekulmineer het in 

die verbod op Kennis, het die stigting van die Afrikaanse Skrywersgilde (hierna net 

die Gilde) in 1975 tot gevolg gehad. Die Gilde is gedurende die taalfeesjaar in die 

lewe geroep. Hierdie jaar is voorafgegaan deur heelwat opspraakwekkende gebeurde 

op literere terrein wat nie van die sosio-politieke opset van die sewentigerjare losgesny 

kan word nie: Die instelling van 'n sensuur-appelraad wat strenger beheer oor onder 

meer politieke en godsdienstige temas uitoefen (Hoofstad, 8/7/1975: I); die verbod 

op !Kennis van die aand en Brink se ander opspraakwekkende boek, Oomhlik in die 

wind; en die vyandigheid jeens die sensuurbeleid in sekere kringe. Gesprekke in 

hierdie verband met Mulder, die destydse Minister van Binnelandse Sake, was 

vrugteloos. Min. Connie Mulder het op 7 September 1977 verdere bewys gegee van 

sy afkeur van Afrikaanse boeke wat van die tradisionele afwyk, toe hy die Appelraad 

oor Publikasies gevra het om die beslissing dat Magersfontein, o Magersfontein! ('n 

postmoderne roman) nie ongewens is nie, te heroorweeg (Human en Rousseau, 1990: 

9). Apartheid - politiek dus - het die literere sisteme in Suid-Afrika in die 

sewentigerjare bepaal. 

Volgens Smit (Malan & Smit, 1985: 3) word die idee van 'n vakbond vir skrywers 

reeds vroeg in die sestigerjare geopper. In daardie stadium was die Afrikaanse 

Skrywerskring (hierna net Kring) die toonaangewende skrywersvereniging. Hierdie 

Kring was in 'n groot mate 'n kultuurvereniging wat horn nie met omstrede sake wou 

bemoei nie. Alhoewel daar tog 'n andersdenkende groepie binne die Kring se 

geledere is, rig hulle nie veel uit nie. So het hulle byvoorbeeld op 22 Maart 1973 op 

uitnodiging van die destydse voorsitter, Jan Kromhout, die bestuur van die 

Johannesburgse Werkgemeenskap van die Kring oorgeneem, maar nogtans nie daarin 

geslaag om hul invloed wyer as dit! groepie te laat geld nie (Malan & Smit, 1985: 3). 
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Die idee van 'n Afrikaanse Gilde vir skrywers in Afrikaans het in 1974 posgevat toe 

van die mces militante Kringlede - skrywers en literere kritici - die sensuurbedeling 

te rigied gevind het. Die verbod op Andre P. Brink se Kennis van die aand was die 

olie op die vuur wat gekort het om die Afrikaanse Skrywersgilde op die been te kry. 

Met Kennis van die aand het Brink as 't ware 'n nasionale histerie ontketen. In 'n 

terugblik oor die ontstaan van die Gilde, onthou Bartho Smit: 

Toe Andre Brink se Kennis van die aand in Januarie 1974 verbied word, 

wken die Johanm•sburgse Werkg,imeenskap van die Afrikaanse Skrywerskring 

in 'n verklaring in Rapporl ten sterkste beswaar aan en hy vra dat twee 

vooraan.waand,• /e11erk1111dig1•s wm in die Publikasieraad dim, onmidde/lik 

moer bedank. Ons rt•i'/ 'n prof(•.wergadering vir 31 Januarie by Wirs en .wig 

'n Skrywer.~fonds om vir moom/ike appel teen die verbod ((• betaal. Die.fonds, 

wat ons nie aan die Skrywenkring wou koppe/ nie, word deur John Miles en 

Chris Barnard geadministreer, en binne enkele weke is oor die R5 000 

inge.mmel. (Malan & Smit, 1985: 3) 

John Miles, Chris Barnard, Ampie Coetzee en Bartho Smit deel daardie jare die 

gevoel dat 'n verbod op boeke nie rym met die bevordering van die Afrikaanse 

letterkunde nie (Kannemeyer, 1983: 240). Die nasionale voorsitter van die Afrikaanse 

Skrywerskring, mnr. J.J. Brits, het in die volgende Sondag se Rapport dit duidelik 

gestel dat die protesverklaring nie die Kring se mening verteenwoordig nie (Malan & 

Smit, 1985: 4). 

Dit is opvallend dat die Johannesburgse Kringlede in hierdie stadium baie sterk na 

vore getree het. Die laaste hupstootjie wat nodig was om die Gilde finaal op die been 

te kry, beskryf Bartho Smit (1985: 4) s6: 

Toe ek die dag voor om pro((•.wergadering die besturende direkreur van 

Perskor, mnr. Marim Joo.1·11•, nader vir 'n 111a111skappybydrae tot die 

Skrywer.~fonds, was sy amwoord: "Stig vir Julie 'n hehoor/ik geregi.wreerde 

/iggaam war die fonds kan admini.wreer, dan kan on.1· weer g1!sels •. 
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Hierdie vergadering het 'n goeie aanduiding gegee van die mate waarin Afrikaners 

onderling van mekaar verskil het. Die militanter skrywers het die Kring toe ook 

gedurende 1975 verlaat om die Gilde amptelik op 9 Julie te Broederstroom le stig 

onder voorsitterskap van Bartho Smit. Hierdie eerste Gildeberaad oortref alle 

verwagtings en word as die sterkste saamtrek van groot skrywers sedert 1973 se 

somerskool beskou (Rapport, 6/7/1975: 6). Nog 'n groep wat hulle ongemaklik 

binne Kringgeledere gevoel het, was die Vonkgroep wat Kringlede as 

"woordeboekmakers" bestempel het. Volgens 'n brief van die voorsitter van die 

Vonkgroep in Hoofstad (15/7/1975: 14) is laasgenoemde groep "'n vereniging van 

outeurs en nabestaande kunstenaars wat hulle van oproer, betogings, 

protesvergaderings of 'n plakkaatswaaiery distansieer". 

Die eerste Gildeberaad staan geheel en al binne die teken van die verbod op Kennis 

van die 1111nd. Die grondslag van die Gilde is gedurende die eerste berade gele. Die 

konsepgrondwet is tydens die eerste beraad reeds aangeneem. 

2.14.2 IDie grondwet van die Gilde 

In die grondwet word die strewe, aangeleenthede rondom lidmaatskap, vergaderings, 

beheer en wysigings van die wet vervat. 

Die doel van die Gilde was om 'n lewenskragtiger Afrikaanse skrywersliggaam daar 

te stet, die belange van die Afrikaanse Ietterkunde te beskerm en sensuur te beveg. 

Waar die Kring se lede eerder belangstellendes in die letterkunde is. bestaan die Gilde 

net uit skrywers en persone wat 'n verdienstelike bydrae tot die letterkunde gemaak 

het. Persone met 'n beperkende invloed op die letterkunde sou nie as lede aanvaar 

word nie. Persone wat in sensuurliggame dien, is hiermee outomaties uitgeskakel. 

In teenstelling met die Kring en die Vonkgroep is die Gilde oop vir alle rasse en tale. 

Aanvanklik was die Kring net vir die manlike geslag oop - dit was eers in die 

veertigerjare dat dames by vergaderings toegelaat is (Fensham, 1984: 5). Die Gilde 

beywer hulle om Afrikaans as veelvolkige taal uit te bou. Net 'n hanclvol gekleurde 

skrywers het hulle egter by die Gilde aangesluit. 
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Jan Rabie beskryf die Gilde gedurende 1984 as 'n soort vakhond met meer as 150 lede 

- 'n vereniging met 'n sterk oorredingsmag wat as waghond vir Afrikaanse skrywers 

en werke optree (Breytenbach, Die Burger, 31/3/1984: 8). So bestaan daar 

byvoorbeeld 'n skrywerskontrak wat as model by plaaslike uitgewers dien (Malan & 

Smit, 1985: 15). Die Gilde le ook basiese voorwaardes neer om uitbuiting van 

skrywers te voorkom. Ter beskerming van die skrywers stel hierdie vereniging voor 

dat 'n werk in sy geheel beoordeel moet word, dat die estetiese waardes 

deurslaggewend moet wees, dat die waarskynlike leser in aanmerking geneem moet 

word en dat appel na die Hooggeregshof moontlik moet wees (Kannemeyer, 1983: 

240). Weens die beskerming en indringende gesprekke oor gemeenskaplike 

samewerking, sowel as vanwee die blote bymekaarwees, het die Gilde inderdaad 'n 

soort Mekka vir talle skrywers geword. 

2.14.3 Aktiwiteite van die Gilde 

Dit is nie net uit 'n literere oogpunt beskou dat die Gilde se berade veel stof tot 

nadenke gegee het nie: Onder leiding van mense soos Brink, Chris Barnard, Jan 

Rabie, Elsa Joubert, Bartho Smit, Abraham de Vries, Fanie Olivier, George 

Weideman, Jeanelle Ferreira, Alexander Strachan en Charles Malan het politieke 

onderstrominge, dilemmas van die Afrikaanssprekende bruinman en die taalkwessie 

by verskillende geleenthede die aandag geniet. Die Gilde het byvoorbeeld Jeremy 

Cronin en Breyten Breytenbach se vrylating bepleit en samesprekings met die 

owerhede gevoer waartydens lede hulle teen politieke aanhouding sonder verhoor en 

die Nooclloestand uitgelaat het. Die cloelwit van hierdie vereniging was aanvanklik 

nie om 'n frontorganisasie vir politieke bedrywighede te wees nie, maar om die 

Suid-Afrikaanse skrywer en daarmee saam die Suid-Afrikaanse lenerkunde, te dien, 

soos duidelik blyk uit lesings by die berade. Malan & Smit se publikasie Skrywer 

en gemeenskap (1985) bevat heelwat van hierdie belangrike dcballe rondom 

Afrikaans, sensuur en apartheid. 

Die Gilde vorm veral 'n verenigde front teen sensuur. Uit die berade word dit 

duidelik dat baie skrywers na die verbod op Kennis die gevoel deel dat daar sekere 

aspekte van die Suid-Afrikaanse samelewing is waaroor hulle nie mag skryf nie. Die 
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Gildeberade word ook gekenmerk deur gebeurde soos boekveilings en die toeken van 

die Ingrid Jonker-prys wat een jaar vir Engelse en die daaropvolgende jaar vir 

Afrikaanse poesiedebule toegeken word. Die voorskryf van boeke op skool haal ook 

die agenda. Gildelede hel hulle beywer vir die bevordering van Afrikaans en die 

Afrikaanse boek onder behoeftige andertalige leerlinge en studente. So kry van die 

lede borge om die verspreiding van Afrikaanse boeke in skole moontlik le maak. 

Skenkings is ook van Huisgenoot, Sarie en Landbouweekblnd ontvang. Tantiemes 

aan skrywers en 'n mark vir Afrikaanse boeke in die b11iteland het by die berade 

onder die soeklig gekom (Malan & Smit, 1985: 15-19). 

Die indruk dat die Gilde in die beginjare 'n definitiewe, homogene denkrigting 

verteenwoordig het, is vals. Die Gilde sluit van die begin af regses en linkses in, 

maar hierdie verskille verskerp deur die jare in ooreenstemming met die toenemende 

verdeeldheid in Afrikanergeledere oor die algemeen. Die verdeeldheid binne die 

Gilde word deur die pers op die spits gedryf, soos dit uit die hieropvolgende 

hoofstukke sa1 blyk. Dit was aspekte soos verset teen die owerhede, die verdediging 

van Kennis vnn die aand en ander verbode boeke, asook die verdediging van die toe 

pas gearresteerde Breyten Breytenbach, wat aan die Gilde 'n rebelse kleur gegee het. 

Die Gilde en Brink se optrede en uitsprake sou uiteenlopende menings en heftige 

kritiek vanuit alle oorde ontlok. 

Piel Roodt verwoord die situasie gedurende 1987 met 'n opskrif in lnsig (September 

1987: 61): "Die Gilde: 'n Onmoontlike moontlikheid". Hy wei soos volg oor die 

stelling uit: "Miskien is die Gilde simptomaties van ons tyd, 'n produk van die 

verskeurdheid van ons land: dat hy of in regspartye uitmekaar moet spat of in 

onvermoe versink. As 'n mens alkant toe kyk, lyk niks in Suid-Afrika vir my maklik 

nie ... 11
• 

Dit lyk dus of daar 'n mening ontstaan het dat die Gilde in die later jare nie veel uitrig 

nie omdat dit 'n le heterogene groep skrywers gehuisves het. Gedurende die 

tagtigerjare het jonger en gekleurde skrywers hul al meer verwyderd begin voel van 

die stigterslcde van die Gilde. Die Gilde is verwyt dat clit "gekoaguleer het in 'n 

draagbaar van die gevesligde e.wal,/ishment" (Toerien, 1987). 
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Brink en etlike ander skrywers wil gedurende 1986 uit die Gilde bcdank nadat dit in 

'n bestaanskrisis gedompel is. Hierdie situasie het ontstaan nadat 'n mosie oor 

sensuur ongeldig verklaar is op 'n vergadering van die Gilde te Windhoek. Sommige 

Gildelede het dit as verraad bestempel omdat die mosie inderwaarheid ingedruis het 

teen die grondwet van die organisasie (sien hfst. 6, 6. 7). Die hele kwessie het 'n 

swart wolk oor die Gilde gebring. Ander skrywersverenigings het begin opskiet en 

die oenskynlike onvermoe van die Gilde net verder beklemtoon. Swart skrywers het 

al hoe me.er verkies om hul eie verenigings te he. COSA W (Die Kongres van 

Suid-Afrikaanse Skrywers) was in die laat tagtigerjare volgens Vrye Weekblad 

byvoorbeeld die grootste skrywersorganisasie. Die sowat 400 lede bestry sensuur -

naas die Gilde (Oberholzer, Vrye Weekblad, 2/12/1988: 3). 

Brink bedank in 1988 uit die Gilde (Beeld, 21/7/1988). In daardie stadium hang daar 

'n groot vraagteken oor die rigting wat die Gilde, met sy tradisie as die enigste 

Afrikaanse kulturele organisasie wat apartheid konsekwent deur al die jare verdoem 

het, gaan inslaan mi die Lusaka-samesprekings van skrywers met die ANC in 1989. 

Die kwynende Afrikaanse Skrywersgilde se uitgediende rol in 'n veranderde Suid

Afrikaanse samelewing word in Maart 1996 bevestig met die sligting van die 

Afrikaanse Skrywersvereniging. Skrywers wat nie me.er tuis voel in die Gilde nie het 

onder die leierskap van Patrick Petersen aangekondig dat 'n nuwe begin gemaak word 

mi die bevryding van Suid-Afrika 'n realiteit geword het. 

2.15 SAMEVATTING 

Die tydsgees vanaf 1960 lot die einde van die sewentigerjare op literere en 

sosio-politieke terrein is in hierdie hoofstuk belig. Brink se uitsprake in koerante oor 

die politieke situasie gedurende hierdie tydperk het horn by voorbaat 'n "gemerkte" 

man gemaak. Brink plaas reeds vanaf die sestigerjare nuwe elemente op die 

voorgrond binne die Afrikaanse literere sisteem. Die klem verskuif in die sestigerjare 

van die plaaslike na die internasionale. Vanaf die sestigerjare voer Brink nuwe idees 

vanuit buitelandse literatuursisteme in na die Afrikaanse literatuursisteem met sy 

romans, vertalings en teoretiese werke. lngeburgerde opvauings van die Afrikaner 
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is in die proses heroorweeg. Die Sestigerbeweging en die kontroversie daaromheen 

laat die lig val op die verskifle tussen Afrikaners onderling. Daar is 'n vervreemding 

tussen die skrywer as entiteit binne die literere sisteem en die establishmentsisteem 

(met hierdie term word die Afrikanerestablishment bedoel), sowel as tussen die 

skrywer en die politieke sisteem. In die vroee sewentigerjare het Brink bepleit dat die 

Suid-Afrikaanse politieke sisteem in letterkundige werke betrek moet word. Hierdie 

era verteenwoordig 'n wegbreek van die Westerse establishment en 'n groter 

Afrikagerigtheid binne die Afrikaanse literere sisteem. Di~ vernuwing veroorsaak 

spanning tussen die histories bepaalde norme en die wysiging van hierdie tradisionele 

norme in die Sestiger- en Sewentigerwerke. As regerende groep wat veilig voel in 

hul denkwyse en groot stabiliteit op politieke en ekonomiese gebied ervaar, bestaan 

daar in hierdie stadium min behoefte onder Afrikaners om aan nuwe invloede 

blootgestel te word. Skrywers van die sewentigerjare wat die politieke en die 

establishmentsisteem in hul werke kritiseer, word beleef as mense wat die waardes van 

die volk ondermyn. 

Gedurende 1974 kry sensuur in Suid-Afrika 'n nuwe betekenis. Die Wet op 

Publikasies van 1963 word deur die Wet op Publikasies 42(7) vervang - 'n wet 

waarbinne 'n mens met 'n wa en osse kon draai. 

Brink was voor die verbod op Kennis reeds bekend as gevolg van sy gereelde skrywe 

in Die Beeld en Rapport. Die publisiteit wat Brink n~ die verbod op Kennis kry, 

het horn egter 'n huishoudelike naam gemaak en het waarskynlik die verkope van die 

boek bevorder, want sowat 3 000 kopiee is binne enkele maande uitverkoop met 'n 

groot aanvraag na nog. Die wyse waarop die publiek op Kennis gereageer het, 

dikwels sonder om dit te lees, bewys dat die teks nie outonoom is nie, maar slegs 

teken is wat oop is vir 'n verskeidenheid interpretasies. Brink se werk en die reaksie 

daarop moet teen die agtergrond van die val van Westerse koloniale ryke, die 

emansipasie van Afrika, die opkoms van onafhanklike swart state, dekolonisering en 

die verlies van blankes se mag regoor die wereld gesien word. 

Kennis van die aand het die sensuurbedeling, wat met sy een been binne die politieke 

sisteem en die ander been binne die (Afrikaanse) literere sisteem staan, in 1974 voor 
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'n gedugte toets le staan gebring: die kunsaspek van Afrikaanse werke wat 

internasionaal aansien verwerf het, word aanvanklik deur sensors hier te lande oor die 

hoof gesien. Om die waarheid le se, net toe dit lyk of die Afrikaanse lellerkunde sy 

kinderskoene ontgroei het, het sensuur die samelewingsisteem van volwasse oordeel 

ontneem. Terwyl die Gilde, 'n subsisteem binne die literere sisteem, hulle teen die 

politieke sisteem se hantering van sensuur uitspreek omdat dit die vrye vloei van 

inligting belemmer, was enkelinge binne die religieuse en die establishmentsisteem 

verheug oor die beheer wat sensuur meegebring het. 

Verskynsels wat uit die sensuurstelsel voortspruit en wat Brink en die Gilde ondervind 

het, is die onnatuurlike situasie wat boeke wat verban of onthef is, omhul. Mense lees 

hierdie boeke dikwels 0111 die verkeerde redes. Hierdie bevooroordeeldheid teenoor 

sekere kunswerke geld veral in die beginjare van sensuur in Suid-Afrika toe 

pornografie en ernstige lellerkundige werke oor dieselfde ka111 geskeer is. Daar heers 

onkunde oor wat binne die literere sistec111 aangaan, nie net by leiers as do111inante 

entiteite binne die politieke sisteem nie, maar ook binne religieuse en k11ltuursiste111e 

(sien volgende hfst.). Baie skrywers voel dat kritiese denke en volwasse oordeel deur 

die stelsel (wat die belastingbetaler miljoene rande kos) gesmoor word. Die skrywers 

van verbode boeke is uitgeworpenes, hul geloofwaardigheid is bevraagteken en hulle 

is verda'g gemaak deur hulle as vyande van die staat voor le hou 0111da1 hulle inligting 

laat sirkuleer het waardeur die politieke sistee111 ho111 bedreig voel en 0111dat hulle op 

politieke gebied standpunt ingence111 het. Sensuur het ook in soveel ander gedaantes 

in Suid-Afrika voorgekom dal dit baie effektief was in die s111oring van inligting vanuit 

die joernalistieke en die literere siste111e. Die Afrikaanse letterkunde is in die proses 

behoorlik geteer en veer. By die algemene publiek het Brink se verbode roman 

Kennis van die aand min bereik bchalwe om hulle te laat glo dat sensuur 'n goeie 

ding is. Die man op straal se gevoel hieroor was dat Brink alles wat wit is as boos 

uitkryt en dat hy swart gocdpraat (Barnard, 1985: 24). Brink is vanuit sekere 

geledere daarvan beskuldig dat hy die regering met sy boeke tart, maar hy is ook 

verdedig op grond van die feit dat hy sekere inligting - die "waarheid", onder sy 

mense se aandag wil bring. Uit vele ander reaksies in die pers is clit duidelik dat 

Brink se bemoeienis met die politieke sisteem cleur invloedryke verdedigers 
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goedgepraat word, maar dat dit deur die tradisionele Afrikaner-establishment afgekeur 

word en as verraad en verdraaiings beskou word (vgl. 2.8 en 2.9 van hierdie hfst.). 

Baie persoonlike korrespondensie wat Brink gedurende 1974 in verband met Kennis 

gekry het, doen 'n beroep op die volkseie wat beskerm moet word. Hierdie oproep 

om te skryf vir "volk en vaderland" is in ooreenstemming met die onvoorwaardelike 

aanvaarding van die norme van die politieke sisteem - juis omdat dit op ekonomiese 

gebied so goed met die Afrikaner gegaan het. 

Die feit dat redes vir die verbod op Kennis aanvanklik nie verstrek is nie, skep die 

indruk dat die boek in werklikheid op grond van sy onsimpatieke voorstelling van die 

Afrikaner, sy politiek en die Veiligheidspolisie verbied is, kortom om politieke redes. 

Die geweldige sterk invloed van die politieke sisteem ten opsigte van die 

samelewingsisteem en die literere sisteem kan nie misgekyk word nie. Die toepassing 

van sensuur het onder die dekmantel van etlike individue se persoonlike morele en 

sedelike opvattings geskied. 

Dit blyk dat diegene wat op Kennis gereageer het, verdeel kan word in I) die 

"indirect consumer", wat nie die primere teks lees nie, maar inligting oor Kennis 

elders kry; 2) die leser wat die lees van Kennis as 'n "happening" beskou, met ander 

woorde hierdie persoon lees wel die boek; 3) die leser wat Kennis lees om dit verban 

le kry; 4) lede van kerke en Aksie Morele Standaarde wat veldtogte voer om Kennis 

verban te kry; 5) resensente; en 6) ingeligte lesers. Die reaksies op die werk handel 

oor die struktuur van die werk; die voorstelling van die werklikheid; morele uitsprake 

oor seks, religie en politiek; en die vernuwing wat Kennis gebring het binne die 

Afrikaanse literere sisteem. 

Die verbod op Kennis en die reaksies daarop wys leemtes in die samelewingsisteem 

en die literere sisteme uit. Dit is duidelik dat die Wet op Publikasies voorsiening 

moet maak vir: I) die estetiese waarde van 'n werk; 2) die beoordeling van 'n werk 

in sy geheel; 3) 'n beheerraad met integriteit wat in staat sal wees om werke met 

volwassenheid te beoordeel; en 4) die openbaarmaak van besluite. Die toepassing 
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van sensuur was aanvanklik dikwels willekcurig en inkonsekwent - 'n blote weergawe 

van individue se morele opvattings. 

Die kaperjolle van Mulder en Kruger het die sensuurstelsel van die sestiger- en 

sewentigerjare belaglik gemaak. Hierdie onbillike sensuur het ook vir films en ander 

literatuur buiten Kennis gegeld. "He (Kruger) assailed any films which departed from 

strict Calvinism. Debbie (1965) was initially banned because Kruger believed that 

Afrikaans girls do not get pregnant out of wedlock" (Tomaselli, 1989: 15). 

Terwyl die sensuurstelsel en talle lesers behoudendheid voorstaan, wil Brink juis die 

deure vir nuwe invloede oopgooi en die Afrikaner van sekere onaangename 

werklikhede binne die politieke en die samelewingsisteem bewus maak. Sy gehoor 

was egter nog nie gereed vir sy boodskap nie. Die volgende hoofstuk wat handel oor 

sensuur na 1974 plaas hoofstuk 2 se inligting binne 'n breer konteks. 
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HOOFSTUK 3 

SlENSU1U1R Na Il974 

3.1 INLEIDEND 

Naas Breytenbach is Brink die mees aangehaalde skrywer en sekerlik een van die 

produktiefste skrywers in die land. Brink verteenwoordig in sy 

n:t-Sharpeville-gedaante 'n ongeveer unieke verskynsel op lellerkundige front - 'n 

Afrikaanse skrywer wat buitelandse gewildheidslere haal; wie se werk nie net hier nie, 

maar ook in die buiteland op tersiere vlak bestudeer word; wat dit inderdaad reggekry 

het om Afrikaanse letterkunde in Suid-Afrika prominent op die voorblaaie van 

Afrikaanse en Engelse koerante te plaas. Selfs die radio en TV kon die Afrikaanse 

letterkunde en Brink nie meer ignoreer nie. 

Brink het 'n diepgaande invloed gehad op die literer-teoretiese opvattings van die 

Afrikaanse literere wereld. Prof. J.H. Senekal se by Donker weerlig se 

bekendstelling: "Daar is geen ander Afrikaanse skrywer wat in hierdie tydvak 'n 

groter invloed op die literatuur uitgeoefen het en die ontwikkeling daarvan meer gerig 

het as Andre P Brink nie" (Slabber, Rapport, 20/11/1988: 30). 

Persone wat horn persoonlik ontmoet het, het Brink dikwels lof toegeswaai: "As jy 

horn as mens ontmoet, is hy 'n absolute heer. Hy is ook een van die mees 

intellektuele mense wat ek nog in my lewe ontmoet het. Baie mense dink Brink is 'n 

harde mens. In werklikheid is hy sag en 'n wonderlike mens", se Bedelia Basson as 

regisseur van die TV-program Collage nadat sy 'n program oor Brink gemaak het 

(Roos, Reeld, 20/11/1990: I). Ook Charles Malan (1986: 12) laat horn uit oor die 

mens Brink: "Selfs wanneer Brink met die mees akademiese betoog besig is, openbaar 

hy 'n toeganklikheid, onderhoudendheid en elegansie wat niks aan diepgang inboet 

nie... In sy opstelle, wat meestal referate was, is hy egter die bedaarde, ewewigtige 

redenaar wat horn by uitsondering bitsige aanvalle veroorloof." As dosent in 

Afrikaans by Rhodes Universiteit, was Brink volgens Jaap Boekkooi (The Daily 

News, 4/2/1974: 10) baie gcwild by sy studente. "No male writer has such a 
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following like him." Coenie Stabber (1995: 14) brci hierop uit ashy praat van Brink 

se "verstommende werkvermoe, sy dissipline, stiptelikheid en sy bctroubaarheid" op 

professionele vlak en dat ·hy by vriende bekend is vir sy bedagsaamheid en deernis 

teenoor selfs die "eenvoudigstes". 

3.2 INTERAKSIE TUSSEN DIE GILDE EN ANDER SISTEME 

GEDURENDE DIE TYDPERK 1975 TOT 1980 

Die nasionale histerie wat die verbod op Kennis van die aand ontketen het (vgl. hfst. 

2) en die ongewilde sensuurbedeling wat onder min. Connie Mulder se hand gedy het, 

vorm die rede en agtergrond vir die Afrikaanse Skrywersgilde se ontstaan. 

Hiervolgens is die Gilde se strewe (volgens die grondwet) om die belange van 

Suid-Afrikaanse skrywers en hul werke te beskerm. In hierdie strewe stel die Gilde 

horn ten doe! om "enige vorm van sensuur" te beveg. Dit beteken egter nie dat die 

Gilde groter permissiwiteit bepleit nie - net 'n wyer keuse en meer selfstandigheid vir 

die volwasse leser. 

Vanaf sy ontstaan beywer die Gilde hom vir 'n regverdiger vorm van sensuur. Die 

Gilde kom vroeg reeds met die voorstel dat daar 'n letterkundige verwysingsraad op 

die been gebring moet word sodat daar ag op die letterkundige meriete van 'n werk 

geslaan kan word. Die Gilde voel daar moet voorsiening gemaak word vir die 

waarskynlike leser. In die proses stel die Gilde 'n klassifiseringstelsel voor waar 

sekere boeke net vir volwassenes bedoel is (Malan & Smit, 1985: 11 ). 

Nog voor die 1974-sensuurwetgewing van krag geword het en voor Kennis verbied 

is, tree Brink reeds in gesprek met die Minister en skryf hy artikels waarin hy 

waarsku teen sensuur en die klimaat van vrees wat daaruit kan voortvloei 

(Kannemeyer, 1983: 233). 

Brink was ten opsigte van die kontroversiele vermenging van politiek en sensuur een 

van die mees uitgesproke skrywers. Hy verwys dikwels na die intimidasie en vrees 

wat skrywers, wit en swart, soms ondervind het as gevolg van die inmenging deur die 

owerhede. In reaksie op Verwoerd se eertydse vingerwysing na Van Wyk Louw: 
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"Wat is 'n volk? What is required of a writer, said the Prime Minister, is not a 

question but an affirmation" (Brink, 1983a: 234), se Brink: " ... ii became symbolic 

of what the authorities tried to do with their writers" (Sunday Times, 7/9/1975: 11 ). 

In dieselfde trant as Verwoerd kondig Connie Mulder na die instel van die 

sensuurwetgewing aan: "Ons sa1 die wet wysig en weer wysig tot ons voile beheer 

het" (Rabie, 1978), en 'n LPR van die OVS, mnr. Nel, noem volgens Rabie skrywers 

soos Brink, Bartho Smit, Jan Rabie en John Miles in die Provinsiale Raad 'n 

"gespuis" (Rabie, 1978). 

Oor die vermenging van politiek en sensuur het Brink van tyd tot tyd verskillende 

uitsprake gemaak. Sy voorstelle in hierdie verband spreek van gevoelens wat gewissel 

het van verontwaardiging tot diepe moedeloosheid. Op die 1975-Gildeberaad s! hy 

dat die Afrikaanse skrywers hulle duidelik en sterk teen sensuur moet uitlaat. Hy stel 

selfs voor dat skrywers soveel moontlik van hul boeke verbied moet probeer kry. Die 

volgende jaar voel Brink weer sensuur moet bloot gei'gnoreer word (Rapport, 

1/2/1976: 12). 

Al het Brink sensuur streng veroordeel, het hy tog soms pogings aangewend om met 

sensuur saam te leef of om dit te laat verslap. Omdat hy sensuur as 'n politieke daad 

beskou het, het hy dikwels gese dit moet beveg en afgeskaf word. 

Op grond van die verbod op John Miles se roman Donderdag of Woensd11g, stel 

Brink dit duidelik dat skrywers hul eie verspreidingsmetodes sa1 moet vind. Sensuur 

is nou een maal in die land en hy voel die onus rus op die skrywers om die beste van 

'n slegte saak te maak (Die Volkshlad, 17/30/1978: I). Brink stel dit in daardiejare 

dat die owerheid normale kanale vir skrywers sluit. Hierdie houding van die 

owerhede het veroorsaak dat die kloof tussen owerheid en skrywer groter geword het 

sodat 'n vertrouenskrisis tussen die betrokke partye ontstaan het. Brink beskryf die 

rcaksie van die skrywer op sensuur as samisjdm, ramisjdar en famisjdar. Samisjdat 

impliseer 'n R11ssiese metode om man11skripte nie-amptelik ondcrgronds te versprei 

dcur dit te fotokopiccr ensovoorts, met die doel om te keer dat skrywers die swye 

opgele word. In hierdic opsig gee Brink krediet aan die werk wat die uitgewery 

Taurus reeds gedoen het. Tamisjdat verwys na literatuur wat in die buiteland 
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gepubliseer word en dan teruggesmokkel word. Sekere Russiese skrywers het hul 

werk in die buiteland gepubliseer omdat die Sowjet-regering dit as ongewens beskou 

het op grond van ideologiese opvattings. In Suid-Afrika beteken dit dat die 

Afrikaanse skrywer in Engels skryf. Lamisjdat beteken op sy eenvoudigste, aldus 

Brink, "Hou Lammie besig". Brink verwys hier na regter J .H. (Lammie) Snyman wat 

die eerste voorsitter van die Appelraad was. Hierdie voorstel van Brink kom daarop 

neer dat die skrywer die waarheid moet oordra en in die proses by die owerhede 

verby moet probeer kom (Brink, 1985b: 65-67). 

In hierdie Gildeberaadlesing wat oor samisjdat, tamisjdat en lamisjdat handel, wys 

Brink telkens op die konnik wat daar in Suid-Afrika tussen sensuur en die 

verspreiding van die "waarheid" heers. Die realiteit is eenvoudig: as jou vel wit is, 

is dit veel makliker om jou werk aanvaar te kry. Terwyl Afrikaans en sy letterkunde 

nog in hul kinderskoene gestaan het, is dit al vir politieke doeleindes ingespan. Toe 

het skrywers en Afrikanerleiers egter aan dieselfde kant geveg. Daarom praat F.I.J. 

van Rensburg van die leiers en digters van daardie jare as mense wat "saam in die 

loopgrawe was" (Die Volksblad, 22/ 1 l/ 1977: 6). Nogtans het die opvatting in die jare 

daarna begin posvat dat letterkunde sy hande liefs van politiek moet afhou. Hierdie 

houding volg nadat die skrywers volhou om die regering van die dag te kritiseer, selfs 

mi die Afrikaner aan bewind gekom het. 

Omdat Kennis die eerste Afrikaanse roman was om binne die 1963-wetgewing verbied 

te word en hierdie gebeurtenis aan die ontstaan van die Gilde gekoppel word, is dit 

glad nie vreemd dat die eerste Gildeberaad sensuur as tema gehad nie. Soos verwag 

kan word, het Brink op hierdie beraad die grool woord oor sensuur gevoer. Die 

1975-beraad het oor die pick van die Afrikaanse skrywer in Suid-Afrika gehandel. 

Op die 1975-beraad kondig Brink aan dat daar appel teen die verbod op Breyten 

Breytenbach se Skryt aangekondig sal word. Hy wys daarop dat indien die wet 

konsekwent toegepas word, alle groot werke in die ban gedoen sal word. 'n Klousule 

(wat Anna M. Louw voor 'n moeilike keuse te staan gebring het) word op hierdie 

eerste Gildeberaad aanvaar. Die klousule lui: 
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Die Gilde spreek sy afkeer uir van sraatsen.mur nnr /e11erk11nde .mos 

Re.fnnnuleer in die Wl'I np Puhlikasirs van 1974 en sol alles in sy vennnl' dnen 

nm die nadelige uirwerkin~ ,taarvan teen re ROOn. Geen pennon war ham ver

hind aan 'n staatsliRRaam war heheer wit uirne_frn nor /e11erk11ndr sol derhalwe 

kwal/fiserr vir lidmaatskap van dir Gilde nit-. (Malan & Smit, 1985: 8) 

Oor die keuse waarvoor Anna M. Louw gestel is om 6f lid van die Gilde, 6f lid van 

die Publikasieraad te wees, voel Brink dat sy die Gilde beter kan dien as sy nie in 'n 

komitee van die Publikasieraad dien nie - die Publikasieraad synde 'n staatsliggaam 

wat beheer oor letterkunde uitoefen. Louw het die Publikasieraad gekies, maar in 

latere jare weer bedank. Sy het pront verklaar: "sensuur deug nie" (Botha, Die 

Tnmsvnler, 14/8/1982: 6). In 1979 het sy saam met ander afgevaardigdes 

samesprekinge met min. Schlebusch gevoer wat tot 'n billiker sensuurbedeling gelei 

het (Malan & Smit, 1985: 9). In 1986 teken sy op haar beurt kapsie aan teen die 

besluit van die Gilde dat proff. L.S. (Louis) Venter en P.H. (Piel) Roodt as lede van 

die Gilde mag aanbly terwyl hulle op die Ap~lraad op Publikasies se Deskundige 

Komitee dien (Slahber, Rnpport, 13/7/1986: 2). Die ap~I na die howe word in 
' 

1979 vervang deur 'n Ap~lraad. Die voorsitter van die Ap~lraad word deur die 

Staatspresident aangestel. Besware vanuit 'n juridiese oogpunt is dat 'n komitee nou 

ook die besit van 'n publikasie kan verbied en dat die Minister enigiemand die 

magtiging kan gee om 'n perseel le betree om op boeke beslag te le. Die Minister kry 

hiervolgens heelwat arbitrere mag (Kannemeyer, 1983: 234-235). 

In die laat sewentigerjare blyk dit dat daar geen skuiwergate in die Wet op Publikasies 

bestaan nie. Die wet stel dit baie duidelik dat 'n verbode bock nie versprei mag word 

nie - selfs al word 'n geheime drukpers gebruik. Die Publikasieraad kan in 'n mate 

omseil word deur die werk of dele van die werk in 'n koerant te publiseer. Koerante 

kan egter wel by die Persunie aangekla word al is hulle uitgesluit van die 

sensuurwetgewing. 

Na anoop van die eerste beraad was die skrywers gereed om tot die sensuurstryd toe 

te tree. 'n Stewige band is tussen hulle gesmee met 'n gemeenskaplike doel - om 

sensuur hand en land le beveg. Dot Serfontein (Oggendblad, 26/3/1976: 5) se vrees 
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jeens sensuur - nie sensuur van die staat se kant nie, maar wcl vanuit die geledere van 

"oningeligte predikante" en "tant Sannies" wys reeds op die vcrvrec111ding tussen die 

litererc en die religieusc sistcem. 

Die verbod op Welma Odcndaal sc Kccrkring en Leroux sc Magersfonlcin in 1977 

hel die aanval op die Publikasicraad vanuit Gildegeledere verskerp. Bartho Smit se 

as voorsitter van die Gilde dat hulle ontsteld voe! as die beste Afrikaanse werke deur 

sensuur bedreig word. Die Gilde wil egter nie die stempel dra dat hulle emosioneel 

en oorhaastig optree nie (Goosen, Hoofslad, 4/l0/1977: 10). Hulle wik en weeg 

tussen verskillende optredes: 

I) om 'n beroep te doen op al111al wat die belange van die Afrikaanse letterkunde 

op die hart dra 0111 deel te he aan 'n protesskrif (Beeld, 9/9/1977: I); 

2) 0111 die Puhlikasieraad le ignoreer in die sin dat appel en protes nie meer 

aangeteken sal word nie; en 

3) om 'n fonds te stig wat uitgewers teen verliese sal besker111. 

Laasgenoe111de opsie is gekics: die Gilde het besluit 0111 'n fonds te stig as 'n soort 

teenvoeter vir die sensuurbedeling (Die Burger, 24/11/1977: 3). Teen Desember 

1977 kondig 'n opskrif in Rapport clan ook aan: "Skrywersgilde publiseer self" 

(4/12/1977: 11). Werke van lctterkundige gehaltc was van toe af in die pos 

beskikhaar. Die vryblaaie van die Gilde is uitgegce sonder cnige winsbcjag. 

Na die Magersfontcin-voorval en ander insidcnte, soos die bcslag wat byvoorbeeld 

gele is op werke van Andries Oliphant ('n toenmalige student aan die Universiteit van 

Wes-Kaapland) gedurende 'n nagtelike bcsoek, distansieer die Gilde hom met die 

ingang van 1978 hccltemal van sensuur (Rapport, 21/8/1977: 5). Die patroon van 

nouer samewerking tusscn die Yeilighcidspolisie en die Publikasicraad word deur die 

Gilde afgekeur. 

105 



Op die 1978-Gildeberaad is sensuur weer groot oor die agenda geskryf. Brink voel 

in daardie stadium dat dit die suksesvolste beraad ooit was omdat die komplekse 

verhouding tussen volk, owerheid en skrywer al meer gedefinieerd begin raak het 

(Oggendblnd, 20/3/1978: I). Die Gildeberaad van 1978 is voorafgegaan deur 

samesprekinge met min. Schlebusch. Die bal is aan die rol gesit met min. Ben 

Schoeman se verklaring dat hy jammcr is dat hy sensuur nie teengestaan het toe hy 

dit kon doen nie. Net hierna volg 'n aankondiging in 1978 deur die nuwe Minister 

van Binnelandse Sake, mnr. Alwyn Schlebusch, dat hy bereid is om vertoe aangaande 

die wysiging van die Wet op Publikasies te ontvang. Hierdie aankondiging kom twee 

jaar mi die Gilde hulle voorstelle vir min. Connie Mulder deurgegee het (Die 

Vnderlnnd, 19/1/1978: 13). Hierdie oproep van Schlebusch vind plaas in 'n tyd 

waarin sensuur besonder omstrede was. Min. Schlebusch het 'n komitee van 

deskundiges aangestel om die Appelraad op Publikasies van letterkundige advies te 

bedien. Die Gilde het hulle uitgespreek teen so 'n komitee, omdat dit teen hul grein 

ingaan om met 'n bedeling wat die letterkunde ondermyn, saam le gaan (Rnpport, 

12/11/1978: 21). 

Die entoesiasme oor die samesprekinge met Schlebusch het onder Gildelede nie 

vreeslik hoog geloop nie. Aan die een kant het hulle gevoel dat die samesprekinge 

onder verwarrende omstandighede plaasgevind het en aan die ander kant het 

Lindenberg dit sonder enige sukses gestel dat skrywers aggressief en moedswillig 

optree omdat hulle reeds so dikwels met min. Connie Mulder onderhandel het en dat 

hulle al moeg baklei is. Brink self het Schlebusch se oop deur as 'n illusie beskou 

(IDie Volksblnd, 18/6/1979: 3). Bartho Smit voel egter in 'n agternaperspektief dat 

die samesprekinge wel vrugte afgewerp het (Malan & Smit, 1985: 11). 

Op die 1978-Gildeberaad het Brink dit veral teen sekere politici se houding en 

uitsprake oor sensuur, skrywers en andersdenkendes. Hy spreek horn soos volg uit 

oor die verskille in die beskouinge van wat "obseen" is: 

Ohsenireir hnef nil' nnodwC'ndig I<' dnene re '"' mer 'n poor drie- nf 

vierfe11er-wnnrde nie, ek .mu rer nnnveging heefporry ander cfin11e kan npper: 

ohscni1ci1 is Jimmy Kruxer war sc1: "Oil !001 my koucf. • Ohseni1ei1 iJ Connie 
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Mulder wot praat van "pluralr hetrl'kkiniw ", Oh.1eni1l'i1 is prof: Chris Barnard 

wot 'n ondrrhoud me/ Breyten in die• 1ronk red Ohse11i1C'i1 is Marais S1eyn 

wot beloc!f dat plakkc·rshuisit•s met deerni.1· };C'.l'ioop wl word. Obsc•niteit is 

Lammie Snyman wat sc1 dat sy Raad namens my sol hesluit wc11 ek max lees en 

waarvan ek sol hou. 

Willem de Klerk het op die I978-beraad oor sensuur gepraat. Die heersende vraag 

betreffende sensuur in daardie stadium was of 'n boek op grond van die skadelike 

invloed wat dit kan he op mense vir wie die boek nie bedoel is nie, verbied kan word. 

De Klerk het 'n gevoel, wat baie skrywers deel, raakgevat in sy veroordeling van 

Aksie Morele Standaarde. Hy verwys na die uillreksel van Magersfontein wat hulle 

gemaak en versprei het as 'n skending van kopiereg. Aksie Morele Standaarde het 

die sensuurwetgewing met oordrewe entoesiasme ondersteun. So het hulle in 197S 

byvoorbeeld eksemplare van Scope, Keur en Landbouweekblad verbrand om hul 

punt te staaf (The Star, I0/9/1977: 2). 

Gedurende 1979 bedank prof. Louis Eksteen uit die Komitee van Deskundiges van die 

Appelraad op Publikasies omdat hy voe! daar word nie veel ag op hulle mening 

geslaan'nie en weens die onsimpatieke uitlatinge teenoor die Afrikaanse letterkunde 

in die openbaar deur regter Lammie Snyman. Een van laasgenoemde se Stellings 

impliseer byvoorbeeld dat min van die skrywers iets oplewer wat die moeite werd is 

(Van Rooyen, Beeld, 11/9/1979: I). 

Brink verwelkom prof. Eksteen se bedanking en beskou dit as 'n verbrokkeling van 

die sensuurstelsel soos Connie Mulder dit ontwerp het (Die Transvaler, 12/10/1979: 

3). Brink is we! ten gunste daarvan dat films gegracleer moet word. Hy stel kontrole 

voor in plaas van sensuur. Hy wys op die nadele wat geweld op die jong kind het, 

maar hy voel die volwassene moet self keuses kan uitoefen oor wat hy/sy wil kyk en 

lees (Pretoria News, 13/8/1983: 3). 

Gedurende 1979 gaan die Gilde voort om-die wereld vir die skrywer makliker le maak 

deur vryblaaie uit te gee waarin politieke en ander aangeleenthede.aangespreek kan 
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word. Dan Rood! is die redaktcur van hierdie puhlikasie. Terwyl Oie Volkshlnd 

(18/6/1979: '.l) di! as 'n ondcrgrondse publikasie voorhou, voer llie Transvnler 

(Clear, 13/8/1979: 9) aan dat dr. Ampie Coetzee van die Gilde dit nie as 'n 

ondergrondse publikasic bcskou nie. 

Die Gilde bemoei hulle gedurcnde die sewentigerjare ook met sekondere oorsake van 

sensuur, byvoorbeeld die voorskryf en verspreiding van boeke, biblioteke ensovoorts. 

Sake in hierdie verband wat publisiteit in die pers genie!, is die verlies van bykans 

tweeduisend rand wat die Transvaalse Provinsiale Administrasie gedurende die 

1978-1979-boekjaar gely het weens verbode boeke. Sowat 260 eksemplare moes van 

biblioteekrakke onttrek word (Oie Transvaler, 20/2/1980: 2). 

Saam met die aankondiging van min. Schlebusch dat Van Rooyen die nuwe voorsitter 

van die Appelraad is, is drie ander nuwe aanstellings in die Appelraad aangekondig, 

van wie twee bekende letterkundiges was: Rena Pretorius en N.J.G. Sabbagha, albei 

van die Universiteit van Pretoria, wat die letterkundige geledere van die raad 

aansienlik versterk het (Die Vaderland, 2/4/1980: 1 ). In 1990 skryf Beeld (7/4/1990) 

in 'n terugblik op Van Rooyen se termyn dat hy heelwat hervorming ten opsigte van 

die sensuurbeleid bewerkstellig het. Waar Suid-Afrika eens die bespotting van die 

wereld was oor sy sensuurbeleid, het daar 'n groter verdraagsaamheid uit 'n 

publikasie-oogpunt gekom. Hiervan getuig die verskuiwing in regter Lammie Snyman 

se uitsprake. 

Regler Lammie Snyman, eertydse hoof van Appel, is in 1977 in Beeld aangehaal: 

Elke Afrikaner kan nir ,,fk<' hark war vcrJkyn Maan koop en le<'J om rr hrJ/uir 

of hy daarvan hou ,?{ ni<'. Nm, fa claar 'n li,:Maam wnr dir nanll'nJ hom dot'n. 

OnJ Jal vir hom .H1 ,!f hy van die hnl'k ho11 of nil'. (8eeld, 2'.l/1111977: '.l) 

Orie jaar later, n~ sy aftrede, hct regter Snyman egter volgens The Star (Mortimer 

8/4/1980: '.l) erken dat: 

* die sensuurslelsel nie werk nie; 
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sy 5-jaartermyn 'n mislukking was; 

Afrikaanse skrywers rede het om te glo dat daar teen hulle gediskrimineer 

word; 

daar geen konsekwentheid in uitsprake van die sensuurraad is nie; en 

die verskillende interpretasies van die sensors 'n "Babelse verwarring" tot 

gevolg gehad het. 

Volgens die berig bestempel hy die swart skrywers egter as "inarticulate people" wat 

niks met hierdie saak, naamlik sensuur, te doen het nie en daarom, sover dit sodanige 

sake aangaan, liefs gei'gnoreer sal word. Hy erken: "Of blacks I have no knowledge 

at all." 

In 1980 definieer die Hooggeregshof se appelafdeling 'n sensuurkomitee egter nog as: 

An l'Xlra-judical body, opemrinR in t/11 adminiJrrarive capaciry, who.1·e members 

need have no leRal rraininR, h1'.f11re whom rhe appel/anr has no riRhl <!f 

audience, who in rheir deliherarions are nor rN1uifl•d /0 have rt'Rard /0 rhe 

rules 1,f' jusrice 1lesiRned 10 have a fair rrial, whose proc1•1•dingl' are nor 

co11c/11cred in puh/ic and who are nor required 10 <!fJi1rd any fl'a.mnsfor rheir 

dt'cision. (Grobler, lloofstad, 24/511980: 4) 

Volgens hierdie uitspraak van die hof het die skrywer in 1980 bitter min regte. 

Prikkellektuur in die vorm van sagtebandboeke staan nogtans kafees se rakke vol vir 

enigeen om te koop, terwyl verskeie letterkundige werke vanaf die 

middelsewentigerjare deur die wet verbied word. Gedurende die tyd toe Kennis 

verbode leesstof was, skryf T.T. Cloete oor hierdie dubbelstandaarde in Die 

Kerkbode (12/9/1979). Hy het dit veral oor die "tonnemaat ongewenste lektuur, in 

ons eie en verskeie ander tale, teen 'n paar sent bekombaar vanaf Hillhrow tot in die 

kleinste plattelandse kafeetjie op die kleinste en afgesonderdste plattelandse dorpie" 

wat sy gang gaan. Harvey Tyson roep in Editors under fire (1993: 269) 'n gedeelte 

wat hy in 1980 in hierdie verband geskryf het op: 
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Some books are cleared.for p11hlishi11g; reviewed; and rhen banned. Some are 

hanned ourrighr for rea.wm you cannnr fmhom. Some hooks, paperbacks 

11.mally, come in.for review 011d or,• so cheap and disg1ming you rhmw rhem 

our auromarically. Yo11 a.u,11111• rhey are banned - bur .wmt'fimes rhey are nnr. 

'n Saak wat allerwee hoofbrekens besorg het, was die kwessie van die maalstaf wat 

gebruik moet word by die beoordeling van 'n lcks. So is daar rondgeval lussen die 

gemiddelde leser (wal soms as 'n engelaglige wese voorgehou is) as loetssleen of 

uilgangspunl en die verdeling van lesers in groepe. Aan die een kant beskou die 

owerhede die gemiddelde leser as 'n weerlose slagoffer van die skrywer lerwyl die 

skrywer, aan die ander kanl, dil as sy/haar plig heskou om die volwasse leser hewus 

le maak van die gebroke werklikheid waarin hy/sy hom/haar bevind (Tempo, 

10/11/1978: 7). Die hele ongemaklike siluasie rondom sensuur in die sewenligerjare 

kon moonllik vermy gewces het as lilerere verdiensle en die waarskynlike leser in die 

wetgewing betrek is. 

Die Gilde hel van die begin af die standpunl gehuldig dal 'n norm vir die gemiddelde 

lcser ook gemiddelde li1era1uur heleken - lileraluur wat konformeer en in onvermoe 

verkeer om die gcmeenskap se gewele aan le spreek. Vir Brink (1985b: 54) beteken 

dit dal die strewe nie meer na die besle is nie, maar na die "gemiddelsle", 

"ordinersle". "gewoonsle", die "mins aanstootlike", die "onskadelike"; waar die 

behoud van die Staal belangriker is as die verspreiding van die waarheid. Vir 

skrywers beteken dit in die praklyk dal gevoelens van dicgene wat die boek nooil sal 

lees nie. deurslaggewend is by die bepaling van die gewenstheid of ongewenstheid van 

'n werk. Daarom beywer die Gildelede hulle vir die waarskynlike leser as norm. 

Hulle beskou dit naamlik as 'n meer belroubare norm as die gemiddelde norm wal vir 

grool verwarring veranlwoordelik was. 

Kyk 'n mens na enkele interpretasies in daardie jare van die norm van die sogenaamde 

gemiddelde leser, lyk die prentjie s6: Skrywer Chris Barnard sien hierdie mens as 'n 

geheel en al onbetroubare hipoteliese verskynsel. In die VSA is dil volgens horn reeds 

deeglik in 'n eksperiment bewys. Daarvolgens is die gemiddelde Amerikaner 'n 

huisvrou met beperkle letterkundige kennis. ln 'n toets waar ongewenste literaluur 
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uitgewys moes word, is 'n teks uit die Bybel as immoreel bestempel (Naude, Daily 

Dispatch, J/ I /1978: 6). In die rneeste gevalle het hierdie Incnse nog nooit eers van 

Etienne Leroux gehoor nie. Braam Coetzee, Direkteur van Publikasies, sien die 

gemiddelde kyker van televisie as iemand met 'n standerd sewe-opvoeding (Albrecht, 

Die Vaderland, 27/10/1980: 5). 

3.3 DIE MAGERSFONTEIN-SAAK BRING UITSLUITSELOOR LITEReRE 

NORME 

Die Magersfontein-saak bring uiteindelik onderskeid tussen die gemiddelde en die 

waarskynlike leser. Uit die kritiek op die sensuurstelsel wal in 1977 'n hoogtepunt 

bereik, volg bepaalde riglyne sodat die totale gemeenskap pick moes maak vir die 

waarskynlike leser (Le Roux, Oie Burger 2/2/1989: 4). Hiervoor het Brink, die 

Gildelede en die pers - veral met die Magersfontein-saak - hulle beywer. Die pers 

het die verbod op Magersfontein as 'n "oordeelsfout" beskou (Cluver en Botha, Die 

Transvaler, 25/J/1980: 2). Alhoewel die Publikasieraad die werk nie ongewens 

bevind in 1977 nie, vra min. Connie Mulder dat hierdie beslissing heroorweeg moet 

word deur die Appelraad. Twee jaar later het die uitgewer die Puhlikasieraad weer 

eens versoek om die boek te heroorweeg, maar die werk is ingevolge Artikel 47(2)(b) 

ongewens hevind. Teen hierdie verbod is daar opnuut appel aangeteken en op 12 

Maart 1980 is Magersfontein as aanvaarbaar verklaar (Van Coller, 1990b: 88-89). 

Jan Rabie (in Februarie 1978, Andre P. Brinkversameling UOVS) som Snyman en 

andere se uitsprake in 1977 oor Magersfontein op: "Maak nie saak of 'n boek goeie 

letterkunde is nie, solank dit die gemiddelde leser (vermoedelik 'n soort bang 

dogtertjie van elf jaar) aanstoot kan gee, of solank dit die veiligheid van die staat kan 

benadeel, dan verbied ons die bock." 

In die stryd 0111 Magcrsfontcin onthef te kry, het Brink die verbod beskryf as 

"literere geregtelike moord" (Die Volkshlad, 22/11/1977: 6). 

Die ontheffing van Magersfontein volg na twee nuwe beslissings wat deur die 

Hooggeregshof gemaak is, naamlik dat die waarskynlike leser nou die rnaatstaf is en 
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dat die gebruik van die naam van die Here nie as godslasterlik beskou word nie. Baie 

swart skrywers se werk bly egter nog verbode (Oggendhlnd, 25/J/1980: 10). 

Die hofbevindinge oor l\llngersfontein het die weg gebaan tot veranderinge in die Wet 

op Publikasies. Die instel van 'n komitee van letterkundige deskundiges ml die 

l\llagersfontein-saak, het daartoe bygedra dat letterkundige werke meer na waarde 

geskat is. Die Appclraad se beslissing mag nie meer op wanindrukke van die 

onwaarskynlike leser gehaseer word nie. Die instel van 'n komitee van deskundiges 

vind plaas terwyl Kobus van Rooyen as waarnemende voorsitter van die 

Puhlikasicraad optree na Human en Rousseau se geskiedkundige aanvraag van 'n 

hersiening van die Appclraad se uitspraak in die Hooggeregshof. Hier word beslis 

dat die Appclraad fouteer het deur nie die waarskynlike leser in aanmerking te neem 

nie (Galloway, 1982: 221). 

Met die invoer van 'n ouderdomsperk, soos Brink en die Gilde dit jare tevore reeds 

aanbeveel het, kry publikasiebehecr in die vroee tagtigerjare 'n nuwe dimensie. Die 

jong en meer buigsame Kohus van Rooyen, professor in Strafreg aan die Universiteit 

van Pretoria en Voorsitter van die Appclraad op Puhlikasies, proheer om die 

sensuurstelsel meer soepel te maak. Onder prof. Van Rooyen word die maatstaf van 

die gemiddelde leser deur die waarskynlike leser vervang. Hy le sekere riglyne neer 

wat daarop neerkom dat die sensor objektief in sy bcoordeling moet wees en nie 'n 

bepaalde belang moet beskerm nie, en ook nie as 'n vervolger in die belang van sedes, 

goclsdiens of staatsveiligheid beskou moet word nie. Die sensor se funksie is 

hiervolgens dus nie evangeliserend, opvoedend, kcurend of prysend van aard nie, 

maar die sensor tree as arbiter tussen die belange van vryheid van spraak, 

goclsdiensvryheid, kuns, tegniek, wetenskap, letterkunde en die belang van die 

waarskynlike leser op. Hierdie nuwe interpretasie van die sensor se funksie impliseer 

'n groter mate van verligtheid ten opsigte van sake soos politiek, morele en 

godsdienstige aspekte (Rapport, 15/8/1982: 15). Brink prys Van Rooyen se 

diplomasie en bedagsaamheid tecnoor almal wat deur sensuur geraak word aan, maar 

hy wys desnietccnstaancle claarop clal die owerheid op die ou encl nog die laaste se het 

(The Stnr, 4/12/1978: 17). De Lange (1993: 24) wys daarop dat Van Rooyen se 

sicning ten opsigle van die interpretasie van die sensuurwet teen die laat 
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sewentigerjare nog sterk Afrikanersentries was. Sy kritiseer sy woordkeuses soos 

"shameless" in sy bespreking van sensuur- en waardestelsels wat vir haar neerkom op 

Afrikaner Calvinisme (1993: 27). 

'n Mens kan hierdie ontwikkeling in die literere sisteem in 1980 nie los sien van die 

sosio-politieke situasie van die laat sewentigerjare nie. Hierdie veranderde situasie 

gaan hand aan hand met min. P.W. Botha se oomame in 1978 as Staatspresident 

waama daar 'n groter aanvaarding van die plurale werklikhede van Suid-Afrika gevolg 

het. Die Afrikanerhegemonie het al meer krake begin toon. Die bewuswording by 

blankes van die swart en bruin gemeenskap se omstandighede en die diskriminerende 

aard van die bestel sluit in die tagtigerjare al hoe meer Afrikaners in. Die PFP is nie 

meer net 'n party van Engelssprekendes nie. Die Nasionale Party se monopolie op 

die Afrikaner se denke het begin kwyn - 'n feit wat realiseer in die opkoms van die 

DP en die hervormingsbeleid van die NP wat onder leiding van F. W. de Klerk 

mettertyd sterker sou aansluit by die DP se denkrigting. 

Sake soos apartheid en die Noodtoestand is aspekte wat Brink voel hy in die 

tagtigerjare steeds moet beveg. Brink se Ope_Brief aan die Staatpresident, mnr. P. W. 

Botha, in die tagtigerjare is bedoel as 'n "bree versetsfront teen die noodtoestand" 

(Die Burger, 5/1/1988: 7). Sy ANC-verklarings en -betrokkenheid nie lank daarna 

nie, het opslae gemaak. Sy mening was dat die letterkunde dee) moet wees van die 

stryd en dat dit aktief moet wees in die blootle van die waarheid (vgl. hfst. 4, 4.3). 

Brink laat in 'n land van apartheid sy keuse op solidariteit met liberale waardes val. 

Hy huiwer nie om in die proses kritiek teen die blanke bestel uit te spreek nie. Ook 

sy romans is 'n duidelike aanklag teen die apartheidsbeleid (Die Afrikaner, 

28/5/1976: 2). 

3.4 OIE VERROD OP KENNIS WORD OPGEHEF 

In 1981 het Human en Rousseau na die suksesvolle appel teen die hernude verbod op 

Magersfontein, o Magersfontein! deur Etienne Leroux besluit om Kennis aan die 

Appelraad voor te le. Adv. Anton Mostert en adv. Leon Kuschke het namens die 
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uitgewers opgetree. Die verhoor het op 8 en 9 Februarie 1982 plaasgevind. Op 16 

April is die uitslag gegee dat Kennis nie meer ongewens is nie. 

Die verbod op Kennis van die nand word dus eers in 1982, agt jaar na die instel 

daarvan, opgehef. Die maatstaf wat Kennis in 1982 uiteindelik ten gocde gekom het, 

is die van die waarskynlike leser as 'n leser wat in staat is om die werk te verstaan 

en te verwerk. Dal die maatstaf van die waarskynlike leser eers in die tagtigerjare in 

werking getree het, spreek van kortsigtigheid wat groepe en indiviclue onnodig in 

opponerende posisies geplaas het. In 1973 reeds se Brink in 'n brief aan Die Burger 

(14/5/1973: 10) dat 'n werk se estetiese waarde in aanmerking geneem moet word; 

die werk in sy geheel beoordeel moet word; die sensuurraad oor die regte agtergrond 

moet beskik; die beheerraad nie te lank behoort te dien nie ten einde burokratiese 

magsopstapeling te voorkom; en dat besluite in die openbaar gemotiveer sal moet 

word. D.J. Opperman kritiseer J.J. Kruger se kriterium vir letterkundige werke: "In 

sy boek Beelde en Stemme kom sy standpunt duidelik tot uiting. Die kind is sy 

kriterium: of 'n mens 'n kunswerk aan jou kind sal wys of nie. Kan 'n volk ooit 

grootword of ooit volwasse word as die kind sy kriterium is" (Die Burger, 29/1/1974: 

I)? J.C. Steyn vat die gedagte en stryd rondom teikengroepe en waarskynlike lesers 

saam: 

Vir iemand war .nvak lees, kan die gneie bnek ne1 so gevaarlik wees OJ 'n 

bnnel gnei<' brandewyn vir 'n .nvak drinker. Die gedag1e waf al meenna/e 

genpper is dal .wmmige bneke nie geleen ()f verknnp behnnn le wnrd aan 

bepaalde ka1egnrie<1 lesers ()f kopers (byvnnrbreld onvnlwa.ueneJ) nie, moor 

we/ aan ander, .WOJ vo/wa.uenes, vrrdien heelwa1 nu•er nnnveging as war dil 

Inf dusver gehad hel. (Steyn, 1980: 401) 

Hierdie rondvallery om maatstawwe was maar een rede waarom daar agt jaar verstryk 

het voordat die Publikasieraad dieselfde boek onder dieselfde wet nie ongcwens 

bevind nie. 

Die tocpassing van die wet het ook vcrander in hierdie tydperk, wat op die volgende 

vroecre teenstrydighcdc wys: 
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* Die moontlike invloed van Kennis op kindcrs - wat glad nie die 

teikcngroep van Kennis is nie - is gcnocm as 'n rcde vir die verbod op 

Kennis. 

* Dele van die bock is in isolasie beoordccl en derhalwe uit verband 

* 

geruk. 

Die bock word as 'n alledaagse dokumenl en nie as kunswerk nie 

gehanteer. 

Die beginsel van 'n ouderdomsperk is eers in 1981 bekragtig. Die Gilde en Brink het 

hulle 'n paar jaar tevore al beywer hiervoor, maar min. Connie Mulder, toe Minister 

van Binnelandse Sake, wou nie hieraan gehoor gee nie (Oberholzer, Hoofstad, 

16/4/ I 982: 3). 

Die instel van 'n ouderdomsperk op bocke beteken dat mense wat die werk werklik 

kan waardeer, dit nou te Iese kan kry. Saam met 'n ouderdomsperk op Kennis, kan 

die boek ook net in hardeband uitgegee word wat Kennis in 'n heel ander perspektief 

plaas. Die fisiese vonn van die bock, met andcr woorde die artefak, skep 'n bepaalde 

indruk van die inhoud. Die hardeband skep die indruk van 'n estctiese objek, wat die 

verspreiding van die bock aan die waarskynlike tcikengroep koppcl. 

Al hierdie nuwe verwikkelinge laat ruimte vir nuwe sienings soos dat I) letterkunde 

•n· uitgelese/gesofistikeerde/ingeligte, rclalief klein teikcngrocp het; 2) letterkunde sy 

ontstaan in 'n gchrokc werklikheid hel: 3) die bock in sy geheel beoordeel moet word; 

4) die boek nie 'n morele hydrae hoef te maak nie, en 5) smaak verskil. Ook die 

samelewing hel in hierdie agt jaar 'n verandering in sekere persepsics ondcrgaan wat 

Kennis ten goede gekom hcl. Die gemeenskap en die Afrikaner loon byvoorhceld 

groter bcgrip vir die bruinmens se probleme en omslandighcde (Van Rooyen, 1983: 

37). Binne die sensuurbedeling self het persone van poste verwissel wat nuwe 

perspektiewe ten opsigte van die bcdeling gebring he1. So hel die Appelraad onder 

voorsitterskap van J.C.W. van Rooyen in 1982 die vorigc bevindings aangaande 

Kennis afgekam dcur le hcvind dal: 

115 



• 

• 
• 
• 

die analogie tussen die sogenaamde lydcnsweg van die hoofkarakter en 

die lydensweg van Christus nic ongewens is nie; 

die hoek nie godslasterlik is nie: 

die Afrikaner nie veragtelik uitgebeeld word nie; en 

die boek nie nadclig vir staatsveilighcid is nie . 

Hierdie nuwe interpretasie van Kennis kom daarop neer dat alhoewel die boek baie 

mense ergerlik kan maak vanwee die negatiewe uitbeelding van die polisie en die 

Afrikaner, asook weens die seksuele bcskrywings, dit in 1982 nie beteken dat dit 'n 

verdere verbod op hierdie boek regverdig nie. 

Omdat die 1982-uilspraak volkome teenstryclig is met vorige bevindings, het Brink en 

baie ander nog lank hierna bespiegel oor wat alles intussen verander het - was dit 

moraliteit, godsdienstige sienings, ontwikkelinge op politieke front, die instel van 

televisie of kan dit moontlik die gevolg wees van woelinge op maatskaplike front? 

Hein Viljoen (1992: 548) gee 'n moontlike antwoord: 

lirerere veranclerinR is nie 'n eenvmulige lirerer-immonenr<' nnrwikkeling nie, 

nnk nie .mncl<'r meer die re.mlroar van .msial<' vcronderinge nie, moor 'n 

komplekse proses waarin eMeli<'se, ideolngiese <'n .wsia/e fakrnre 'n ml spec/ 

<'11 war hmvenal nie '11 rc•glynige qfko111inue proses is nie, maar 'n proses war 

gare en spronge maak. 

Geldenhuys weer (1977: 13) skryf litercre verandering hoofsaaklik toe aan 

"afstomping", 'n verandering in welvoeglikheidsnorme . 

. Na die opheffing van die verbod stel Brink (Andre P. Brinkversameling UOVS) sy 

mening oor die rcdes vir die verbod op Kennis in 'n skrywc aan Rapport gedatcer 

14 April 1982 s6: 

Kennis is in 1974 as po/iricke spee/hal gehruik; <'n nou IV<'<'r in 1982. Moor 

afwsien van waarvoor dir grhruik word, d<'mon.wreer die huidige sirua.fie 
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opn11111 dil' algl'hl'le 111isl11kki11g van t!i1• .\'/'!l.1·111irpl1111 (l'l'ral in sy 

Mulder-gl'daallfl') in Suid-A/i'ika: 

a) Sn1.mur word ingl'.\'ll'I om die vasprl'iding van idl'l'.I' le hekamp: Sl'den 

die vcrhod op Kennis, 1•11 in hoi' ma,,• as gevolg daarvan. hl'f die 

roman voomlureml. 1•11 si•(f~ 101•11emend, klandl'sfien bly sirkulcer -

aangehl'lp d1'11r i11fil1rasie van venaa/de eksm,p/are uif Enge/and i•n 

Nederland; mh>r meme he! horn IOI duwer gell'es. danksy die verbod, 

as wm di! vennoedelik anders sou gedoi•n he!. 

hj Sen.mur probl'er die skrywer i.w/eer van sy medeskrywcrs: die wename 

van se11.m11r in Suid-Afrika hi'! juis skrywer.1· van a/le wle en ra.ue meer 

ecnsgesind hymckaargehring as ooif /evore; die Afrikaanse 

Sk1ywcr.1silt!e was 111a11r ,•en van dil' hlywend,• re.mlWI<' daarvan. 

c) Sens1111r proheer di<• sk1ywer i.wleer van sy /esin: die! .\'lapels briewe 

van /csers van Kennis - ook bruin en nvan /esers, sprt•ek heelwa1 vir 

die 1eended 

. d) Sen.mur is ingl'.We/ op geheimho11di11g: Kennis 1•11 sy 11pvolgers is reeds 

in smva1 IIVillfig !ale venaal I'll h1•1 al mi/jol'/11' /esers hereik - fl'lkens 

ml'! die hoodskap daarby dal "hierdil' boek in die• land van sy herkoms 

vcrb11d1• is•. Die verbod Ill'! '11 hepaaldl' hykom.wige gewig verlem aan 

wm die boek se(f le si' he!. Na111ur/ik wil 'n oplu'.{fing van dil' verbod 

di! 11m1 prohl'cr fl•hvak. Maar daarvoor was agf jaar ie1s fl' lank; die 

mvcrhl'id he! 1111•1 dil' verhod sy "pullf gemaak ". 1'11 ham/hawing <!f 

oplu:tfing daarvan is 11m1 al lankal nil' m1•1•r ll'r sakl' vir die hui1l'la11d 

nie. Bail' /i•scrs mag ,lie hoek oorspronklik gekoop hl'f omrede dil' 

verbod: maar daarna hN sy opvo/gers nil' meer nodig gehad om 'n 

hup.1·1011/jil' 11i1 dil' 11ord 11• kry nie: hul/e hl'I 11m1 hul eie momemum. 

e) Sen.rnur is 'n saak van gro11• ems: di! gaan mos om s1aa1svl'iligheid, 

om heskerming van si!dl's en dies meer. Wal dil' verlmd op Kennis en 
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rienralle antler werke vennag her, was net nm die sen.murhe.wel en die 

mverheid meer en meer helaglik re maak. Suid-A.frika her nag selde 

.mveel spanrane vennaak gepur uir npenhare spekrakels as uir die 

now-yo11-J<'C'-me-nmv-yn11-dnn '1-i nknmekwensi1's van rms sensuurhesrel. 

En die hlnrefeir dar daar nou gepnag ward om dit'.fo11re "reg re srel", 

is net nuwe hewys van hoe sinnelnos die hele he.wl'I van m<'l'I a.f aan 

was. 

Brink praat oor hoe hy gevoel het oor die opheffing van die verbod: 

la: l'k is "hly •. Maar ek dink daaraan dar dir .wwar deriienduisend rand 

gekns hl'I nm desryds die verhml in die hfl(le heveg. Ek dink aan 'n kampanje 

van inrimidasie en vervolging de11r die Vl'iligheidspalisie war daar sy 

momentum gekry her. Ek dink aan h,,fedigings war ek en my familie mnes 

verduur oar die verhnd. Ek dink aan drl'igemenre am my hr!{ roe ,,, sleep tne 

ek hy geleenrhl'id 'n panr ehrmplare van my de hoek van my oor.1·ese uitgewer 

onrvang her. 

Maar: ek dink ook arm nmve en wanderlik,, vri1'11d1' war deur die verhod na my 

roe grknm hC'I. Ek dink aan handade briewe van lesers war my hrmnedig her. 

Aan 'n jnng hlanke s111denr war g,,skryf her: "Kennis her my vir die eerste keer 

laar he.wf dat BruinmenJ<' ook nwn.w' is war VO<'I en dink saos ek. • Aon 'n 

uirgeweke Bruimnan war onlangs geskryf hC'I: "As l'k Kennis vy.f jaar gelede 

gelees hi'/ in plaas van 11011 eers, dan hC'I rk S11id-Afrika nooir verlaar nie. • 

Ek dink aan uirgewers in 1<11/e ander lande war my 11er.wrmlik<' vriende gewnrd 

her. Ek dink aan 'n nndernrming snas Taurus war t:<:finansier is uir die geld 

hy,:edra deur ta/lase Suid-A.frikanrrs am sen.mur re h<'veg, en war vanrr,:aan 

nm fl' waarharg dar sen.mur heveg en nanvin word. 

Ek dink daaraan: hoeveel van die mense war meegewerk her om my hnek re 

vahird, fl{vah1•11g was daamar, nm, al -.fisiek fl{pnliries nfandrrsins - dnnd 

is, renvyl die hnrk nag /ewe. 
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AJil jaar lank was my hol'k hy wys<' van spreke in die tmnk. Hy mol's nooit 

daar g<'W<'<'.I" hct nie. Maar 11011 is hy mi11.wr11s vry. Van 11011 <!f wl da/k kan 

hegin geb.t;11r wat ek van di<' hegin <!f g<'hoop het: dm hy gell'l'S sat word vir 

wat hy is, en heoordl'<'I sa/ word volgens wat hy is: 'n roman, nie 'n politieke 

man/fes nie. 

En ja, goed: ek is "h/y". 

En, ingeva/ irmand gerwyfe/ het: Ek sa/ aanhou om te skryfpresies soos ek sou 

geskryf hl't as daar geen sensu11r bestaan het nil•. En ek sa/ aanho11 om hu//e 

he/ te gee ook. 

3.5 DIE GILDE SE ROL IN DIE LITEReRE SISTEEM NA DIE 

OPIIEFFING VAN DIE VERROD OP KENNIS 

Vanaf 1983 word daar minder gepraat oor sensuur binne Gildegeledere omdat die 

meeste Afrikaanse boeke onthef is. Maar swart skrywers se name hou aan om in die 

pers te verskyn op grond van ongewenste publikasies. Oil wil dus voorkom of daar 

in daardie stadium steeds meer genade vir seksuele as vir politieke beskrywings betoon 

is. Op dieselfde wyse as wat die blanke skrywer die veertigerjare en die tydperk na 

die Publikasiewet ervaar het, net so voel swart skrywers dat hulle weerhou word om 

die waarheid te skryf. Brink, wie se werke sprekend is van die normatiewe standpunt 

wat hy inneem en van die beklemminge binne die polities-maatskaplike bestel (vgl. 

hfst. 4, 4.8), het hom vanaf die sewentigerjare daarmee bemoei om van die swart 

skrywers se werke onthef te kry. Gedurende die tagtigerjare is die Noodtoestand 

uitgeroep en polisieoptrede word verskerp. Brink het kapsie aangeteken teen die talle 

sterfgevalle onder mense wat sonder verhoor aangehou word en die verdeling van 

kultuur in algemene en eie sake (besluite oor sake waarby net 'n bepaalde groep 

belange het). Taalregte het byvoorbeeld onder "eie sake" geressorteer. 'n Mosie van 

Brink wat oor die grondwetlike bedeling handel, word op die I984-beraad eenparig 

aangeneem: 
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Di<' Afrikaan.w• Skryw<'r.tgildl' nl'C'm 111<'1 mi.mol'i' kl'1111is von di<' maniu waamp 

di<' nuwe Sui<I-Afrikaanse gmndwerlikl• /,('{/e/ing onk di<' kulruur hrrrek, by die 

skeidinR 111.urn .mgrnaanule all{rmene rn rir sake, rn wy hnm opnuur roe aan 

die rook nm a/le vnnne van aparrheid 1ee11 re \Vl'rk in nns /ojalirl'ir reennnr die 

universe/e mrn.nvaardigheid, war 'n vonrvemndersrellinR van men.nvaardigheid 

iJ. (Greyling, Die Vaderland, 2/4/1984: 17) 

Hierdie periode word gekenmerk deur die instel van die Driekamer Parlement en die 

referendum in 1983 waardeur die Kleurlinge en lndiers in die parlement toegelaat 

word. Twee jaar later word ander rasse aan blanke universiteite toegelaat. Die 

Lusaka-samesprekings tussen skrywers en die ANC (vgl. hfst 4, 4. 9), en die 

oopstelling van strande sorg vir hoofopskrifte in koerante. Die skeuring in 

Afrikanergeledere na die Nasionale Party se terugslag met die opkoms van die KP, 

en die toenemende rol wat vakbonde in die demokratisering van die land speel, kleur 

die politieke prentjie van hierdie dekade. Die politieke en morele embargo op die ope 

gesprek word duidelik ten tyde van die gesprek tussen Suid-Afrikaanse skrywers en 

literatore en verteenwoordigers van die African National Congress by die 

Victoriawaterval in 1989. Daar is gesprekke gevoer oor die Afrikaanse skrywer, die 

toekoms van die vroueskrywer in Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse literatuur. Dit 

was op hierdie beraad dat Breyten Breytenbach die aanwesige Suid-Afrikaners se 

betrokkenheid by die ANC bepleit het (Die Volksblad, 10/7/1989). 

J.C. Steyn (1980: 229) som die tydgees van 1980 s6 op: 

In die nuwe lydl{ees van omslr<'eks 1980 kyk hair Afrikaners kriries na we/le, 

maarrei'ls en handdingc• van Afrikanerregerings sedC'rl /948. Bai<' voe/ dar 

kleurdiskriminasie van di(, 1yd nnreg l'n skade aangl'dnrn her en dar .mike 

maarrei'ls nm die wi//es I<' hevl'ilig, in begins<'! nnrc•gvu<lig is en in die prakryk 

l{mor pmh/m1e vemnr.mak 11<'I. 

Harvey Tyson (1993: 39) kyk terug na die tydperk 1950 tot 1990 en beskryf hierdie 

era s6: 
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The appalling and inhuman process <if "class/tying· and registering humam 

by rhe shape <?f their lips, rhe kink in rheir hair, rhe rinKe on rheirfingemails 

la.wed four .full decades, from 1950 IO 1990. Books, .films and fl'levision 

documemaries have circled rhe globe on rhe .mhjecr. Newspaper.1· reported rhe 

issues comranr/y and a/mo.1·r daily.for years. Norhing stopped rhe process until 

F W de Klerk .finally scrapped rhe legislation. The mad process was still 

destroying lives and.families in the /980's. 

Vanaf 1980 bemoei die Gilde hul al meer met die lot van die Swart Skrywer. Die 

verbod op Forced L1nding saamgestel deur Mothobi Mutloatse, en op die werke van 

ander swart skrywers, stem die Gilde bekommerd. Die indruk begin binne hierdie 

geledere posvat dat die sensuurbedeling daarop uit is om swart skrywers se werk van 

die blanke leserspubliek weg le hou (Die Vaderland, 26/6/1980: 40). Hierdie stand 

van sake duur voort selfs nadat Kobus van Rooyen in 1984 aangekondig het: "Wat 

Suid-Afrikaanse skrywers betref, kan geen een vandag meer se dat hulle deur die Staal 

onderdruk word nie. Slegs drie boeke van Suid-Afrikaanse skrywers is nog op die 

verbode lys" (Die Transvaler, 21/8/1984: 13). 

Nadal die Gilde die meeste van hulle doelwitte rakende sensuur bereik het, was Brink 

die een wat in 1985 'n skrywe aan die Gilde gerig het om die naam na PEN te 

omskep. Die doel hiermee was om aan die Gilde 'n "oopheid" te gee sodat meer as 

net die Afrikaanse literere saak gedien kan word, veral na 'n verslapping in die 

sensuurbedeling ingetree het. Hierdie naamsverandering het egter nie gerealiseer nie. 

Wessels som hierdie situasie in Sunday Times op (14/7/1985: 7): 

.. . rhe guild has f!fien caused sc'n.mrion wirh irs rrearment <!f controversial issues 

- horh literary and political - and has been open ro all writers, nigardlcis of 

language or colour, since rhe.fir.11 writers' summit <!fBroeder.wroom in /975. 

Bur there iJ a srronK.fi'eling rhar rhe rime has comc'for rhe KUild IO mrer a new 

era and rhar its opc'n-door policy should he' emhodied in rhe name. 
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Op 2 Februarie 1989 stel pres. P.W. Botha in 'n brief aan die NP se Parlement~re 

Koukus die standpunt dat die ample van Staatspresident en hoofleier van die NP geskei 

moet word. Hierna is mnr. F.W. de Klerk tot hoofleier verkies. Die NP se Federale 

Raad het later weer besluit dat die poste herenig moet word en dat F. W. de Kl erk die 

pos moet beklee (Ries, 1989: 9). In 1989 sien F.W. de Klerk as die nuwe 

Staatspresident van sy voorwaarde af dat geweld afgesweer moet word voor 

onderhandelinge met die ANC kan begin. Verskeie ANC-leiers is vrygelaat. 'n 

Ander atmosfeer begin posvat. "Ewe skielik word ANC-kleure vertoon. ANC

slagspreuke word geuiter en die oogmerke van die steeds verbode organisasie word 

oop-en-bloot bevorder" (Van der Linde, Vrye Weekblad se laaste uitgawe, 4/ I 1 / 1988 

- 2/2/1994: 11-12). 

Hierdie verandering val saam met die ineenstorting van Marxisme en sosialisme in 

Oosbloklande. In 1989 en 1990 maak die nuus van polisiemoordbendes opslae en 'n 

mens kan nie help om die gebeurde rondom Kennis se beskrywings van moordbendes 

voor die oog te roep nie. Namibie kry sy onafhanklikheid, en van die 

Afrikanerkultuurorganisasies soos die Akademie vir Wetenskap en Kuns, gee hul 

raseksklusiwiteit prys in 'n poging om meer uitwaarts te beweeg. Kommunikasie met 

bannelinge en vervreemdes word 'n belangrike prioriteit. Onderhandelinge tussen die 

regering en die ANC het 'n aanvang geneem. 

In die negentigerjare dra Suid-Afrika swaar aan die progressiewe ekonomiese 

agteruitgang wat in die sestigerjare begin het as gevolg van onder andere 

olieprysstygings, resessie, die daling in die goudprys. sanksies en groeiende politieke 

onsekerhede. Die media se berigte oor die verlies van hoevlak mannekrag 

onderstreep Suid-Afrikaners se kwynende vertroue in die Suid-Afrikaanse opset. 

Postapartheid word in die laat tagtigerjare 'n nuwe realiteit binne Afrikanergeledere. 

Menseregte en federalisme wat nie op etniese grondslag berus nie, is sake wat geopper 

word omdat daar na maniere gesoek word om 'n beter magsdeling te bewerkstellig 

teenoor die sentrale regering wat le veel mag het. 

Kerkaangeleenthede is in die pers op die spits gedryf. Die vereniging van die NG 

Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika word in die wiele gery nadat een van die 
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hooffigure wat die Sendingkerk na eenheid met die NGKA moes lei, cir. Allan 

Boesak, se buite-egtelike verhouding bekend raak. Die NG Kerk word ook 

gekenmerk deur veranderinge. Prof. Willie Jonker vra sy swart broers 

plaasvervangend namens die NG Kerk om verskoning vir apartheid. Aartbiskop 

Desmond Tutu aanvaar dit plaasvervangend. Jonker word verguis cleur regses in die 

kerk, maar dit bring tog versoening tussen kerkmense wat 'n rol as vredemakers 

tussen verskillende politieke groeperinge wil speel (Van der Linde, Vrye Weekblad, 

4/11/1988 - 2/2/1994: 15). 

In I 991 word prof. Dan Morkel van die regsfakulteit van die Universiteit van die 

Oranje-Vrystaat in Van Rooyen se plek aangestel as voorsitler van die Appelraad op 

Publikasies. Van die begin af laal hy blyk dat sensuurmaatreels onder hom meer sat 

verslap. Hy beskou vryheicl van spraak as 'n basiese mensereg. Dit is vir hom 

belangrik dat grense versit moet word na gelang die gemeenskap groei en verander. 

Uit berigte in die pers is dit duidelik dat hy voorsiening wil maak vir die behoeftes 

van die klein ingeligte gehoor (Reeld, 28/9/1991: 7). 

In 199) is 'n vooraanstaancle ANC/SAKP-leier, Chris Hani, vermoor. Hierdie 

gebeurde plaas 'n demper op onderhandelings. Uitsprake van cir. Nelson Mandela dat 

14-jariges stemreg moet he, maak opslae. Baie blankes verlaal die land na aanleiding 

van die gewelcl. Die eersle demokratiese verkiesing vind plaas in April 1994. Hierna 

is die ANC aan bewind. 

Op 16 Oktober I 994 berig Charlotle Bauer op die voorblacl van Sunday Times dat, 

uit die 705 voorleggings vir verbanning van tydskrifte, koerante en boeke, die polisie 

44 voorleggings gedoen het, uitgewers 48, een voorlegging het uit die geledere van 

die publiek gekom, terwyl die Raad op Publikasies self 612 voorleggings gemaak het. 

Dit was hoofsaaklik pornografiese werke wat in hierdie jaar verbied is. 

Alhoewel sensuur vanaf 1982 aansienlik verslap het en Kennis nie meer verbode 

leesstof is nie, is die werk van die Gilde nog nie afgehandel nie. Ciedurende 1985 

berig The Star (18/7/1985: 8) dat die Gilde die regering wil nader om die 

outomatiese verbanning van gelyste persone se werke af te skaf. Nogtans begin die 
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pers en individue grafskrifte rondom die Gilde se bestaansreg skryf. Hierdie 

pessimisme ten opsigte van die Gilde se voortbestaan verhewig n:i die 1986-beraad. 

Brink self begin hom algaande meer ongemaklik voel binne die Gildegeledere sodat 

hy in 1986 te kenne gee dat hy ongelukkig is oor die Gilde se "rigtingloosheid" wat 

deel is van die "chaos en onkreatiewe woelinge" binne die organisasie (Le Roux, 

Beeld, 21/7/1986: 4). Sy ontevredenheid met die Gilde moet in die Jig gesien word 

van sekere ideologiese klemverskuiwings in skrywersgeledere wat gelei het tot die 

stigting van 'n groot en meer omvattende skrywersvereniging, naamlik die Congresss 

of South African Writers (COSA W). In 1988 bedank Brink uit die Skrywersgilde, 

maar hy woon die volgende jaar die Watervalberaad saam met ander Gildelede by 

waartydens die Gilde hulle ten gunste van 'n bree gemeenskaplike Suid-Afrikaanse 

kultuur uitspreek. 

DJong11, wat as 'n avant-garde blad bestempel kan word, is in 1987 verbied. Dong11 

vind sy bestaan in Mei 1976 by die tweede beraad van die Gilde. Hierdie blad is as 

die enigste bymekaarkomplek vir skrywers van alle rasse en tale bestempel. Dong11 

het 'n klein sirkulasie van vier- tot vyfhonderd lede gehad. Hierdie verbod op Dong11 

volg na die enigste swart skrywersorganisasie die vorige jaar verbied is (Die 

V11derl11nd, 8/4/1987: 7). Dong11 is verbicd op grond van aanhitsende en opruiende 

taal, aanvalle op die polisie en ander handhawers van die wet, uitbeelding van die 

verbreking van die Ontugwet, vuil taal en onbetaamlike beskrywings van die 

geslagsdaad (Bruwer, Rapport, 9/4/1987: 2). 

Gedurende 1987 som Charles Malan (Stofberg, Reeld, 7/7/1987: 7) die krapperigheid 

wat die sensuurstelsel nog ontlok, s6 op: 

'n KnC'lprmr is die fC'C'n.wrydiRheid in die' sen.murstC'/sC'I tfar al kC'ur 'n 

p11hlikasiC'k11miree war uir kenners saamRC'Jfe/ is 'n rolprC'nt of 'n hnek ROC'.d, 

kan die Direkwraar van Puh/ikasic•s ft!<'n di/ he.vli.uinR appN aanreken. 
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Die Minisler van 13innelandse Sake hcskik in hicrdic s1adiu111 oor die bevoegdheid om 

die Appelraad oor Publikasies le gclas 0111 die puhlikasiekomilec se bcslissing le 

heroorweeg. 

Die skeuring in Afrikanergeledere raak die letlerkunde, skrywers asook verskillende 

instellings en organisasies. Hierdie polarisasie raak feitlik alle sisleme binne die 

Afrikanereslahlishment. F.W. de Klerk word byvoorbeeld na sy 1990-toespraak 

tydens die parlemenlere opening deur sommige Afrikaners as 'n "verraaier" gesien en 

deur ander as 'n "redder". Hierdie skeur binne Afrikanergeledere herinner aan die 

Rebellie van 1914 toe Boer op Boer geskiet het. Dit herinner ook aan sowat 25 jaar 

later toe die Ossewabrandwag se Stormjaervleuel met sabotasie en in enkele gevalle 

selfs moord gereageer het uit proles 1een Smuls se sleun aan Briltanje len lyde van die 

Tweede Wereldoorlog. "In nie een van die twee gevalle het onderlinge haat so diep 

en breed geloop soos oenskynlik vandag nie" (Van Wyk, 1991: 10). 

Met die heeltemal nuwe era wat in 1994 ingelui word na die ANC aan bewind korn, 

lyk dit of sensuur 'n al kleiner rol gaan speel in Suid-Afrika. Die ,:'frikaanse 

pornografiese publikasie Loslyf maak sy verskyning in die postapartheidjare. Die 

Handves van Menseregle wat in die nuwe Grondwet opgeneem is, verseker vryheid 

van spraak en die vryheid om kuns le beoefen. Dit sal van nou af in 'n veel groter 

mate die ouers se 1aak wees om die kind op le voed om self keuses uil te oefen. De 

Lange (1993) !ewer kritiek op die sensuurwetgewing na 1994 met Van Rooyen wat 

nog steeds 'n rol te speel het en verbiedinge wat nog s1eeds die wenkbroue laat lig. 

Sy voel egler dat dit dalk te draslies sal wees om na die rigiede sensuurgeskiedenis 

waaraan Suid-Afrika so lank onderwerp was, alle we1gewing in hierdie verband net 

op te hef. 

Ahoewel Brink se siening in verband met sensuur (vgl. 3.3) hom reeds in die 

tagtigerjare reg bewys hel, word dil in die postaparlheidjare verder bekragtig met die 

verwagting dat die nuwe Wet op Publikasies van Braam Coetzee as direkteur van die 

Raad onlslae sal raak en die Raad en die kommitee plek sal moel maak vir 'n nuwe 

struktuur (Weekly Mail & Guardian, 29/J/1996: 9). Dit is nie die doel van hierdie 

studie 0111 in besonderhede op die sensuurs1elsel in die poslaparlheidjare in le gaan nie 

125 



omdat sensuur nie Brink se werk toe mcer bedrcig nie en dit duidelik is dat Brink se 

siening oor sensuur reeds voor die negentigerjare bckragtig is. 

3.6 AGTERNAPERSPEKTIEF OP DIE SENSUURSTELSEL 

3.6.1 Scnsmir: 'n politiekc verskynsel 

Die begrippe "norm" en "moraliteit" word dikwels verskraal om slegs sekere aspekte 

daarvan te omvat. Van der Spuy wys daarop dat hierdie verskraling beteken dat 

sekere dade as "onsedelik" or "sonde" getipeer is, terwyl ander wanpraktyke 

gekamocncer or selfs gei"gnorcer is: 

Solllh Africa r,:fl,•crs a hii:h deRrt'e of puriran erhic.r. as is for inswnce 

man/fesred hy if.f .wricr censorship laws. n,ere is of course. no nr•ce.uary 

relarinmhip h1•rwee11 puriranism and rme mnraliry. Puriwnical laws may he 

.wricrly kepr while rme mnraliry, as rt:flecred hy i111ewiry in i111erpa.wnal 

relarions, honesry and rt'Sl/l'Cf for Mhers, cnmhined wirh a rrue rt'Rttrd for 

people as pa.mns. may ht• t•nrirely ah.H•l1f. Ir may he asked wherllt'r lht• Sourh

t!frican rulinR e.rrahliJhmt'III dot's nm cm1f11se puriwnism wirh moraliry. (Van 

der Spuy, 1978: 7) 

'n Puriteinse ingesteldheid was soms sterk aanwesig by outoritere pcrsoonlikhede. 

Die Adjunk-minister van Binnelandse sake, mnr. Jimmy Kruger, se op 4 Februarie 

1974 dat Suid-Afrikaners 'n Christelike norm as basis vir die sensuur op die 

letterkunde geneem het (llie Burger, 5/2/1974: '.\). Harvey Tyson beskryr min. 

Kruger as 'n man wat meedocnloos opgetree het teenoor diegene wat ander standpunte 

as hyselr gehuldig hct soos onder andere die Engelse pcrs. Tyson verwys spcsifiek 

na die lot van een van Suid-Afrika se grootste koerante: 

n,e end of 111e World came wirhow warninR, and wirhour explanarinn. 

Kmi:1•r nevt'f did Rive a cohere111 rt•amn for his drasric acrion, /er alone 

pmvidt• an official s101,•m1•111. I-le simply se111 in his men 10 derain rhe edirnr 
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of the daily paper anti of his IV<'l'kly, 1111d to shlll t/1111•11 1/u•s,· p11hlicmions ,!f' 
!he large.w anti .wronge.\'/ 11cwsp11pcr group in Afrirn. (Tyson, I99'.l: 16'.l) 

Hierdie tipe sensuur het vrae laat ontstaan of morele waardes afdwingbaar behoort te 

wees. Kan gesindhede deur welgcwing gevorm word? Het die staal die kompetensie 

om sogenaamde morele norme af te dwing? Wie moet die norm van moraliteit vasstel? 

Wie is "regdenkend"? Is dit die staat se taak om in le gryp in onsedelike praktyke in 

die samelewing en veldtogte teen immoraliteit aan te kondig? Met die wetgewing op 

Publikasies van 1974 en ml morele argumente wat rondom verbode werke betrek is, 

spreek die skrywers van Censorship (198'.l), dit is Van der Vyver, Brink, Boesak, 

McDonald en Du Toil, die mening uit dat letterkunde onder staatsbeheer geplaas is. 

Sensuur geskied hiervolgens onder die dekmantel van die beskerming van hierdie 

uiters vloeibare morele waardes. Budlender se juis in die voorwoord van hierdie 

boek: 

All 1hc co111rihwors r!{1his hook pmvitlc 1he same an.nver, a//hough 1h1•y arrive 

al it hy tl!tfi•rem ro11/l'J: cC'n.wnhip iJ a po/i1ical pmcl'JS, "a cova .f<,r 1he 

decisions <!l 1h1! polirically tlo111i11a111 group". It is 11 111,·ans of monopolising 

political power 1hro11gh 1he control of i11/i>r111(1fion. 

Hiervolgens is sensuur 'n politieke verskynscl en nie 'n morele een nie. 

Andre Du Toil (Coggin, 198'.l), toe medeprofessor in Staatsfilosofie aan die 

Universitcil van Stellenbosch, hel hicrby aangesluit met sy mening dal die staal wat 

toe nog 'n wit regering was, deur welte bepaal het wal die amplclike moraliteit moet 

wees. Polisie en doeanebeamples het gesorg vir die handhawing van hierdie 

moraliteil. Die oortreding van die "morele" welte het die "oortreders" hy die res van 

die gemecnskap verdag gemaak. 

Dit is hierdie soort houdings wat skrywers warm onder die boordjie gemaak het en 

wat by hulle felle tecnkritiek onllok het. Gesien teen die agtergrond dat die 

beskerming van die polilieke en samclewingsisteme belangriker geag is as opvoeding 
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van die publiek, is dil le verslane dM die skrywer die staat as dodelike leenstander 

ervaar hel: 

Sina Van Rnnyen himse(fplaces ansarship in rhc• polirical arena, hisjimher 

comme/11 1ha1 cen.wrship is nor aha111 cul111re or morals "h111 involves 

undl'rlying principles such as privacy and digniry", one can only .mm1i.te 1ha1 

rhe "privacy" and "di~11i1y" 1ha1 rhe ansorship iJ 1ryi11g 10 pml<'CI is 1h01 of 

rhe lu•gemo11ic cfa.rn•s. (Tomaselli, 1989: 28) 

Jack Cope ( 1982: 75) wys op et like onvergeeflike blapse wat die regering op politieke 

sowel as lellerkundige terrein in die vorm van sensuur begaan hel: 

Black Beauty was hanll(•d (1111read) i11 rhe heliif 1h01 ii pmn1111ed ifficil 

inrerracial lovemakillR. Black Power.fell undl'r rhe axe for reasons n.f rhe 

same rad.ti phobia, 1ho11gh ii 111mecl 0111 10 he an hi.worical accounr n.f rhe 

permleum ind1mry. A reprinr n.f Hardy's Return of the Native (1878) was 

.teized in rhe hoohhnp.t 0111 (!{fear 1ha1 rhe 1i1le alone could suhver/ rhe 

aparrhl'id order ... 

ln Censorship (Du Toit, 1983: 84) word die volgende slalistiek ter stawing van 

sensuur as politieke verskynsel genoem: ln 1975 het doeanebeamples 56,2 persent van 

alle publikasies voorgele, die polisie 21,8 persenl en lede van die publiek 'n geringe 

10,3 persent. Gedurende 1979 lyk die prentjie heelwat anders. Doeanebeamptes le 

in hierdie jaar 38,4 persent van alle publikasies voor lerwyl die polisie se groter 

aktiwiteit op hierdie gebied figureer in die 42,4 persenl voorleggings. Lcde van die 

publiek is vir 'n skrale 5,6 persent van alle voorleggings verantwoordelik - te midde 

van organisasies soos Aksie Morele Slandaarde wat die publiek aanhits om le kla 

(Pretorius, Rapport, 30/1/1983). 

Gcdurende 1982 is 54 persenl van die boeke en voorwerpe wat ongewens verklaar is, 

weens polilieke reclcs verbied (Du Toil, 1983: 85). 
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Die Cape Times (8/4/1986: 4) rnaak die volgcnde inligting hekend op grond van 'n 

verslag van die Deparlcrnenl van Binnelandsc Sake: 

The police .rnbmilfed ha(( 1!f' the I 278 complai111.1· about p11hlications and 

objectiom w the P11hlica1io11s Control Board in I 98415 - and ha(/ the 

complaintJ were for puhlication.1· possibly prejudicial IO the security 1!( the 

State. 

In 1987 lui een van die Cilizen (28/11/1987: 14) se opskrifte: "Mosl banned books 

are poli1ical." Hierdie opskrifle skep weer eens die indruk dal die wet rneer genade 

vir geweld en seksuele beskrywings as vir polilieke belrokkenheid betoon. lnteressant 

genoeg word polilieke werke reeds in die negen1ienveer1igs verbied. Hierdie 

verbannings is egter oor die algerneen deur die Engelse pers gei'gnoreer. J.C. Steyn 

(1992: 89) wys daarop dal dil net die Nasionale koeranle was wat berigle oor die 

verbod op Hclkampe geplaas hel. Volgcns Jeanne Goosen (Oggendhlad, 19/1/1974: 

I) is twee of drie boeke van H. A. van cler Merwe verbied in die vyftigerjare. Twee 

boeke wat sy in hierdie verband noern, is Op die lop van my mas en Meng my 

bloed mel wyn. 'n Ander bock wal in dieselfdc dekade verbied is, maar weer onlban 

is, is volgens Goosen Die Rielfamilie deur H. van der Westhuizen (vgl. ook hfst. 2, 

2.3.) 

Met die verdere verslapping in scnsuur wat gedurende 1988 inlree, voel Brink nog 

steeds nie op sy gemak nie. Vir hom is dit nel nog 'n politieke maneuver. Hy noem 

'n paar politieke gcbeurde wal hy mcen meegewerk hel tot hierdie verslapping: 

.. . in die nliwater va11 Sowl'/o, die dood van Biko, Jimmy Kruger .l'i! 

oorh11ord-ga1111 1111'/ die Vl'/'hied van individllt' en orgcmisasie.l', die 

/11/ig1i11g1-kandaal ,.,, so meer, ht'/ die regering dringend hehoc:fie gehad aan 

h1111dge1wt1' in die W,•sft'. T11evaffig 1v11s die dag Wt' 011k net mooi aan die 

hreek vir men.l'e .mo.I' Th111cher, Reagan en Kohl Wat dalk so11 saamwt'rk ... 

(Brink, 1988c: 98) 
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Brink beskou die Sensuurwet nie as 'n litercre 6f morele maatreel nie, maar as 'n 

politieke daad. Die uitcindelike doel hiervan, se hy, is om beheer oor die gcmeenskap 

se denke te kry. In Mapmakers (I983a: 240) skryf hy: 

The fact that pornoRrophy is branded as ·communist in.filtration· in South 

Africa and as "Western pmpawmda • in some Ea.Wern-Bloc countries JURReJtJ 

that morals as such has Vl',Y linle to do with thl' mafll'r. n1e moment a 

political reRime wants to impose• u11/fom1iry of itkoloRY and dl'mands total 

.mhmi.uion. thl' need nrisl'J 111 control, ahove all, rhe 1ho11Rhls ,1{ rhe people; 

and since polirical fiheralizarion more often rhan nor RO<'J hand in hand with 

moral - norably sexual - liberafizarion, censorship becomes the accepred 

weapon <1{ rhe aurhorirarian reRillll'. 

In feitlik elke verbod van 'n boek in die sewentigerjare was daar 'n predikant betrokke 

wat die indruk by die publiek geskcp het dat sensuur suiwer om morele kwessies 

gaan. 

Sommige predikante en kerke se uitgangspunt is dat lctterkunde wat nie 'n Christelike 

inslag het nie, sonde is (Die Volkshlad, 4/4/1978: 9). Heyns (1985: 113) het die 

skrywers op die 1980-Gildeberaad tot verantwoordelikheid gemaan met die woorde: 

"'n Siegle roman maak die sinne wakker en verongeluk mense, 'n gocie roman maak 

die gewete wakker en red mense." W./\. de Klerk (1985) wys op die ongelukkige 

neiging binne die religieuse sisteem om alle vernuwing as rewolusioner te sien. 

Skrywer Abraham de Vries waarsku ook teen die onoordeelkunclige inmenging vanuit 

die religieuse sisteem. Hy voel dat solank die kerk sy kulturele gesag met behulp van 

drukgroepe afdwing en kritiekloos die sensors en die politieke sisteem steun, die 

optrede van die kerk 'n vernedering vir onder andcre denkende Chrislenskrywers sal 

wees (Gouws, Oggendhlad, 18/4/1980: I). 

Degenaar (1988: 51) sluit hom by die gesprek aan. Hy se in reaksie op Heyns se 

artikel wat oor morcle verval uitwei, dat Heyns die woord "permissiwiteit" so selektief 

toepas dat die staat skotvry kom: "Uit hierclie duidelike selcktiwiteit blyk dit dat prof. 
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Heyns in die morele stryd reeds aan die kant van die staat gaan staan asof dit 

fundamenteel polities in orde is." 

Willem de Klerk (1985: 69) gaan 'n stap verder en waarsku teen kragte wat sensuur 

versterk: 

Om Christl'likl' a,:,:re.uie is tfikwe/.1· oorven'envout!i,:in,:J en veral,:emenin,:s. 

Eie smaak <'II eie voorhehowle word Byhe/Je .rnnksie verlee11. 

Hy vocl daar bestaan 'n paternalistiese besorgdheid oor die moontlike besocdeling van 

die Afrikanerjeug deur die letterkunde en dat dit 'n ondiens is aan die kind (wat in elk 

geval inskripsies aan openbare kleedkamers se mure lees, in woordebocke rondblaai 

en snags le en luister), 0111 die kind deur middel van sensuurmaatreels van die 

werklikheid te probeer verskans. 

In 1988 kondig Stoffel Botha, Minister van Binnelandse Sake, aan dat die Staat dit as 

sy taak en verantwoordelikheid aanvaar om die gemeenskap te beskerm teen die 

gevare wat die misbruik van lektuur, kuns en vermaaklikheid vir die sedes, die 

godsdiens, die staatkundige vryheid en die openbare orde inhou. Verskeie kenners 

uit verskillende sisteme van die Afrikanergemeenskap gee hieroor hul mening. In 

hierdie uitgawe van lnsig word daar weer opnuut bespiegel of Suid-Afrika te veel of 

te min sensuur het (lnsig, Maart 1988: 50-56). 

Die feit dat die Gilde in 1980 deur 'n groot aantal kerklike ampsdraers bygewoon is, 

is nogtans sprekend van die behocfte by skrywers en kerklikes om verhoudinge te 

verbeter. Die meeste beraadgangers besef - afgesien van etlike kwaai uitlatings - dat 

die hele maatskaplike bestel in Suid-Afrika aan vernuwing onderwerp word, sodat 

verandering op morele, godsdienstige en politieke front noodwendig moet volg. 

Oor hierdie verandering en die rol van die letterkunde daarin, is kerk- en ander leiers 

dit glad nie eens nie. Terwyl Die Kerkbode vir strenger sensuur pleit en die 

Algemene Sinode met kommer kennis neem van die sedelike verval in die land (Die 

Kerkbode, 4/I I/ 1987: 5), vra Anton Rupert begrip vir die feit dat die kerk se funksie 
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as gewete van die gemeenskap in 'n groot male deur die media oorgeneem is. Nes 

die skrywers opper hy die gedagte <lat die clrie suslerkerke die regering gedwee volg; 

hy wys ook op die geheime samcwerking tussen die NG Kerk en die gewese 

Deparlement van lnligting en die dubhelsinnige uitsprake jeens bonusobligasies (Van 

Reenen, Beeld, 1/12/1979: 7). Abraham de Vries (Die Volkshlad, 19/4/1980: 1) vul 

Anton Rupert aan deur die predikante op die 1980-Gildeberaad daarvan te beskuldig 

dat hulle hul deur die politici aan die neus laat lei: "terwyl die predikante rustig onder 

die waan verkeer dat sensuurwette daar is om die volk se sedes te beskerm, is die 

politieke owerhede in werklikheid besig om hul mag vir politieke doelwitte te 

misbruik en die Kerk doen rustig mee". In 1991 word dr. Beyers Naucle, wat weens 

sy aksies vir spraak- en godsdiensvryheid en nie-rassigheid jare lank vervolg is en 

persoonlik ingeperk is, erelid van die Gilde vir sy bydrae ter verwesenliking van 

spraakvryheid in 'n nie-rassige demokratiese gemeenskap (Dleeld, 12/911991: 3). In 

die negentigerjare hang die NG Kerk nie meer 'n apartheidsideologie aan nie, wat aan 

die kerk 'n ruimte vir polilieke verskille gee. 

3.6.2 Min. Connie Mulder se sens1111rmasjien 

In Brink se aanvalle, waarin hy dit onomwonde stel dat sensuur tipies is van die 

Suid-Afrikaanse minderheidsregering en 'n absolutistiese regime (wat volgens horn 

ooreenkomste met militere owerhede soos Griekeland, Brasilie, Kuba en Rooi Sjina 

loon), het hy dit in die sewcntigerjare veral gehacl teen min. Connie Mulder wat vir 

die aanstelling van regter Lammie Snyman as hoof van die sensuurstelsel 

verantwoordelik was (Rapport, 1/2/1976: 12). 

Tydens die 1975-Gildeberaad wys Brink op die gesprekke tussen die Gilde en min. 

Connie Mulder waar die Minister erken het dat die wet "oorhaastig" en "slordig" 

gcformuleer is, maar dat hy nogtans nie hcreid was om die wet te herformuleer nie 

uit vrees dat die woord die ronclte sou doen dat hy aan die Sappe toegee. Hierdie 

uitspraak van min. Mulder sou gei'nterpreteer word as 'n poging van sy kant om die 

regsc politiekc groepe met die Sensuurwel te paai. Die skrywers kon in hul 

onclerhandelinge met Mulder geen vorclering maak nie. Mulder het geweier om die 

Sensuurwel le verancler uil vrees vir wat die regse groepe hiervan sou clink en vir wat 
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die linkse groepe met so 'n wet sou rnaak, selfs na hy laal blyk het dat die 

Sensuurwet nie na wense gcfonnuleer is nie. Hierdie omstandighede, naamlik dat die 

skrywer die onderspit rnoes delf as gevolg van politieke oorwegings, het skrywers 

ontevrede en dikwels opstandig teenoor die politieke sisteem gemaak. Volgens Rabie 

maak Senator Bamford drie jaar later in die Senaat die stelling dat selfs die waarheid 

in die letterkunde ongewens kan wees, waarop min. Mulder "Sekerlik" antwoord 

(Rabie, Februarie 1978). 

Terwyl die skrywers voel dat die Afrikaanse literatuur in 'n bedenklike situasie 

verkeer en dat die verbanning van 'n boek 'n vernederende situasie vir die skrywer 

is, spreek min. Connie Mulder ook sy gevoel wat van kwesbaarheid spreek, uit: "Ons 

is kleinserig as daar kritiek uitgeoefen word op die Regering" (Die Volksblad, 

8/911977: 11 ). 

Gedurende 1977 som min. Mulder die kern van die Wet op Publikasies op. In die 

eerste instansie voel hy dat die Christelike strewe van die volk in ag geneem moet 

word by die bcoordeling van 'n boek. In die tweede instansie moet die volk self oor 

die gewenstheid of ongcwensthcid van 'n boek besluit. 'n Mens kry volgens Die 

Volksblad dus die idee dal 'n wye spektrum waardes by sensuur verreken word; 

ongelukkig word min ruimte gelaat vir letterkundige 111eriete en vernuwing. 

Tydens 'n konferensie oor sensuur in Kaapstad in April 1980, is die blaam vir die 

situasie waarin die letterkunde onder scnsuur verkeer het, nog steeds vierkantig op 

min. Mulder se skouers geplaas - 'n situasie wat deur 'n groot dee! van die 

joernalistieke sistcem en die meeste skrywers bestempel is as 'n geval waar 

teikengroepe nie berekening gebring word nie sodat goeie letterkunde verlore gaan. 

Die lnligtingskandaal waarby min. Connie Mulder in latere jare betrokke was, is in 

die pers oopgevlek. Mulder se betrokkenheid by frontmaatskappye het stuksgewys 

aan die Jig gekom wat die politieke sistee111 in 'n swak Jig gestel het. 
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3.6.3 lntimidasie van skrywcrs 

Die vervolging van skrywers deur die politieke sisteem is iets wat Brink hewig ontstel 

hel. Hy het hom uitgelaat teen intimidasie in die huis, persoonlike briewe wat 

oopgemaak word en anuisterapparate in skrywers se telefone. Op die 1980-beraad 

van die Gilde beskryf Brink scnsuurwette as 'n politieke ingrype in die kulturele lewe 

van die mens. Hy vertel ook hoe sy telefoongesprekke afgeluister is. sy pos 

onderskep is en van konfrontasie met owerhede by sy terugkoms na oorsese besoeke. 

Die Suid-Afrikaanse sensuurhedeling het die doeanemensc en die Poskantoor betrek. 

Enige posstuk (hehalwe 'n brief) kon hiervolgens oopgemaak word (Geldenhuys, 

1977: 17). Terwyl Brink aan Gerugfe van reen ( 1977) gewerk het, is sy tikmasjiene 

deur die Veiligheidspolisie gekonfiskeer. Hierdie bock is na sy voltooiing aanvanklik 

in embargo geplaas en deur regter Lammie Snyman ongewens verklaar (Sunday 

Tribune, 13/5/1979: 7). 

Rosa Keet, digteres en destyds sekretaresse van die Gilde, se opsomming in Rapport 

(1/1/1978) van die stand van sake ten opsigte van sensuur teen die laaste helfte van 

1977, vertel van skrywers wie se paspoorte weerhou is, skrywers wat die land 

uitgedryf is, die teistering wat skrywers van Veiligheidspolisie moes verduur en die 

konfiskering van manuskripte (Rahie, 1978). In 1979 is Brink se 'n Oroe wit seisoen 

verbied omdat dit daarop uit was "om die status van die Suid-Afrikaanse 

Veiligheidspolisie, wat 'n belangrike dee! uitmaak van die Owcrheid sc Vredehouende 

masjienerie. dermatc af te take! dat dit die Owerheid se vcrmoe om staatsveiligheid 

te verscker, sal ondermyn" (Rapport, 30/9/1979). 

Brink beskou die swart letterkunde in Suid-Afrika. waardeur 'n stelsel van 

ondergrondse literatuur ontstaan het, as 'n middel tot politieke verandering. 

Toneelstukke is in die geheim opgevoer en gcdigte is as pamnctte uitgegee. In 

Mapmakers ( 1983a: 244) vertel Brink van 'n swart dramaturg wat vir drie jaar 

ingepcrk is op grond van sy dramas: 
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As rl'Ce/11/y as June /982, !he Rev. Mzwamlilt• Maqina of Pon Eliwhe//1, 

.f<11111der <Jf' !he rn/111ral orMa11iw1i11n Roots and wriler 1!['.rnch hiMhly succes.yf11/ 

plays as Give Us This Day, Trial anti, mo.I/ rccc111/y, /Jry 77,ose Tears, was 

served wi1h a banninM orderfi1r 1hree years. 

Hierdie dramaturg moes tussen 06:00 en 18:00 tuis wees, en een keer 'n week by die 

polisie rapporleer. Hy mag by geen opvoedkundige inslansie ingeskryf het of 'n 

vergadering (in Suid-Afrika beteken dil drie of meer mense) bygewoon het nie. Hy 

mag glad nie vir die publiek se oe iels geskryf het nie. Dit was ook verbode om horn 

aan te haal. 

Brink ( 1983a: 245) kom in Mapmakers 101 die gevolgtrekking: "A Government which 

disposes of powers such as these, and which uses them in ways such as these, hardly 

needs a Publications Acl." 

Brink neem Jack Cope se boek, Dawn comes lwice, as voorbeeld om le illuslreer hoe 

skrywers 'n politieke situasie kan vooruilloop en hoe sodanige skrywers se werke in 

die ban gedoen word, nel om jare daarna hul eie waarheid bloot te le en onthef te 

word: 

Today 1h1• ha111(f11I who hav1' read Cope's hook art' aMha.w - !he hook is no 

/onM<'rfic1ion. II has heco1111• hi.worirnl fac1. 

II 1e/ls ,,t R11.uia11 and C,1han 111ili1ary i111erve111io11 in AnMola. II describes how 

1hefal/ <!{'Lisbon O/}('!led a Milleivay 1hm11Mh Mowmhiqut' and An}:olafor !he 

foras <!f cht111}:e in Africa. (Z.i/le. Rant/ Daily Mail, 271511976: 4) 

Brink wys ook op die helangrike rol wat die lilerere sisteem len opsigle van politiek 

speel. Hier in Suid-Afrika is pamneue en hofgetuienis wat verhode leesstof was 

weens persregulasies en Noodloestanclregulasics, openlik in romans gebruik, terwyl 

koerante nie locgelaal was om dit te publisecr nie (vgl. hfsl. 4, 4.10). Hy wys daarop 

dat die funksie van koeranle om die samelewingsisteem op verandering voor te berei, 
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deur skrywers van fiktiewe werkc oorgeneem is - al word "die waarheid" clan net aan 

die enkeles wat die bocke lees, oorgedra (l)ic Oostcrlig, 15/7/1980: 7). 

Brink is ook bekommerd oor die mag van sensuur om 'n negaticwe beeld van die 

skrywer by die publiek te skcp. Die skrywer wie se werk verbied is, word as 't ware 

'n uitgeworpenc, sy geloofwaarcligheid word in twyfel getrek en hy word as vyand 

van die staat voorgestel (Rand Daily Mail, 31/7/1980: 3). Die vcrslapping in sensuur 

ten opsigte van die letterkunde wat gedurende 1987 intree, word deur Brink beskryf 

(James, The Star 18/7/1987: 8) as 'n fassade wat die regcring gebruik om die media, 

die joernaliste met hul groot teikengehore, by le kom deur hulle vryheicl van spraak 

in le kort: " ... because whatever happens, people must not be allowed to find out - the 

Third Reich syndrome". Die groter inperking van die media gedurende die 

tagtigerjare wek die idee dat die scnsuurbase 6f gruweldade help toesmecr 6f dat hulle 

meen dis 'n groter misdaad 0111 daaroor tc skryf as om die dade te plceg. 

Brink se gevoel was dat die Noodtocstand wat deur die Rcgcring uitgcroep is, tot 'n 

verdere smoring van menings gclci het - min mcnse sal uit hul pad gaan om 

onderdrukte menings aan le hoor. 

Klas en ras was twee konseple wat moeilik in die Suid-Afrikaanse opset geskei kon 

word. Die feit dat hierdie twee konsepte hand aan hand gegaan hct, is 'n situasie 

waarin groepc mekaar name tocvoeg en mekaar wedersyds etikcttcer. 

Binne Afrikanergeledere het daar ook onder mekaar etikettering plaasgevind: 

skrywers bemoei hulle onder grool emosionele gebare met politieke kwcssies en 

politici laat hullc net so heftig oor skrywers en hul wcrke uit. Op die 

1980-Gildcbcraad som Charles Malan (1985a: 117) die probleem tussen politikus en 

skrywer juis, op as een waar daar in terme van stereotipes van "liberalistiese 

ondermyner" en "ondermynende onderdrukker" gedink en gehandel word. Malan 

verwys in 'n laterc artikcl weer hicrna, maar hy fokus mcer op Brink: 

Vir Brink llt'hoort s,•11.mrs, f'O/i1ici, Afrikaan.w• kl-rkh•iers I'll lll'hw,Rfl'rJ van 

allc soom· IOI s11/m1c11slikl> Jf'l'Jil•s ... Oil Raa11 sky11/war aa11 Rri11k verhy da1 
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sovel'l van sy icleoloMiese 11pponc•111e MOC'ie 111,•nsc· kon wee.1· 1·11 clot h11/le h11J/,, 

.w11kkie van die waarhl'icl mN c•we veel i111egri1C'i1 en eerlikhcid as hy wit 

beskerm. (Malan, 1986: 15) 

Die kwessie van politiekc sens1111r word in 1990 hercvalueer na aanleiding van 

president F. W. de Klerk se toespraak tydens die parlementere opening waar die 

verbod op verbode organisasies opgehef is. Harvey Tyson skets die absurde situasie 

waarin die pcrs hom bevind s6: 

Since F W de K/erk's /990 wa1ershecl speech, 1he press has become freer than 

if ever was. We• ore today able 111 do 1hc' mos, ex1raorclinory 1hinMs, like 

quoting Joe S/0Vt1 and usini: Nl'lson Mandda's pic111res! (1993: 170) 

Maar hy se ook: 

w,, are now .findi11M it cl/{firnlt 10 <u/jmt 111 1he new found ~freedoms·. We 

have 10 deal wi1h more ,i<111Memm.f<11•.1· in our co11111111ni1it•s. They are mainly 

facelt•.H and the chil/inM.fiw· iI they c1111/cl sc·t onybocly on.fire - necklace you -

for whaf you miMht or miMhf 11111 hal'C' wri11e11. (Tyson, 1993: 70) 

3.6.4 Vcrvreemding binnc Afrikancrgclcdcrc 

Een ding wat sensuur in die sewentigerjare duidelik reggekry het, is om die kloof 

tussen skrywer en regering, en in die proses ook tusscn skrywer en volk, met ander 

woorde tussen verskillende sisteme binne die Afrikanerestablishment, wyer le maak. 

Ook tussen lede van komitecs, dit wil se, binne die literere sisteem self, is 'n wig 

ingedryf. So bedank lede van die Publikasieraad (H. van der Merwe Scholtz en Anna 

M. Louw) byvoorbeeld kort na die verbod op Magersfontein (Yan Graan, The 

Citizen, 22/11/1977: 2). 

'n Mens hoef maar net na briewe in die pcrs, lesings gelewer by die Gilde-berade en 

artikels wat sensuur as tema het, te kyk 0111 te bescf hoe wyd die kloof in werklikheid 

geword het. Hierdie polarisasic het veral gevolg na van ons voorste skrywers se 
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wcrke die sens11urstelsel ten prooi geval het. Sensu11r het 'n soort agterdog jeens die 

skrywer by die publick, lcsers en nie-lcsers, gesaai. Brink sc hcftige uitlatings jeens 

die Suid-Afrikaanse politickc bcdrywe en sensuur was olie op die vuur. Vera! sy 

uitsprake wat oorscse media gehaal het, het nie simpatie vanuit Suid-Afrikaanse 

geledere ontlok nic. Ook die Gilde het nie altyd veel simpatic ontlok met hul pogings 

om die skaafplekke van sensu11r onder die regering se aandag tc bring nie. As 

voorsitter van die Gilde skryf Abraham de Vries op 21 Januaric aan die toenmalige 

Staatspresident, P. W. Botha, 'n brief waarin hy pleit vir die belange van die skrywer 

en waarin hy 'n mosie van die voorafgaande jaarvcrgadering onder Botha se aandag 

bring. Hierdie brief en die antwoord daarop word in die Gilde se nuusbrief ,van Mei 

1987 gepubliseer: 

Die Afrikaanse SkrywersRilde hly R<'honde aan die heRinsel van 

skeppingwryheid 1•11 iJ Rekanr reen e11iR1' vonn van ondadrukki11R daarvon, 

hl'fsy deur midde/ van scm1111r rl( andcrsim. Die fl'Rlllasil•s 11m11111IRl'<'r om/er 

die huidiR<' noo1/roesw11d, mer direkfl• per.uen.m11r en die n111ifhand van 

nrRani.wsies en 1wrso111• 1•11 .m,oor die e.uemii'le uirrui/ van nll'ningf .mwel OJ 

die kreariwireir war ononrheer/ik is vir die Rml'i van 'n Re.wmde .wmell'lvinR en 

sy kulruur. 

ln 'n brief gedateer 29/0 I/ 1987 antwoord pres. Botha s6 op die rnosie: 

U .w1 u is re1•11 a/le per.uen.mur e11 die mui/hand van orRa11i.w1sies en die smoar 

van uirrui/inR van meningf. Mol'f ek daamir 11/Tl'i dar II re11 Rlll1Jf<' daarvan iJ 

dar die Sraar moor eenvo11diR mner roe/oar dar 'n Kom11111ni.1·riese nr,:aniwsie 

sons die ANC. war direk 1/e11r die Knm1111miwie.w• Parry hcheer word en 

waarvoor daar Rl'l10<'RS<11111• R<'fuienis he.Woon. sy kan.,· mm•f kry 0111 wanorde 

in hierdie land II' sk1•p en d1•11r die chaos wm hy v1•rnorsaak, die mooi en 

Rl'JOnde wnl'i van S11id-Afrika en nnk sy kunsre in die wide ry? 

Ek kan nie vir een enkele nomblik ,:lo dar die SkrywersRilde JO 'n .wandpul11 

kan /111/diR nie. 
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Tw,•edens, is u h1•w11s tlaarvan t/111 ek per.wonlik 11i1111y pad gegaa11 he, om ml'f 

die il'dt• wm die Per.rnnie '11 oorcc11k11111s le hcreik .wdm /1111/e hulse/( kon 

di,uiplineer, sonder i11111,•11gi11g wm die S1a111, en da1 die Per.rnnie-lede geweier 

he! om my voor.Hl'lle ,,, a1111vaar I'll ""11 my g,,,,,, antler keuse gdaal he/ as om 

die hele pers oor diese/file kam le skeer nie? 

/J II ook hl'IVUS d{larvan dal daar op my i11isia1itf Mappe g1·ne1•m is om die 

ku11s1,, van die kmll mn die S1a,11 w hevorder? 

Is daar al ooi1 'n woord van hemoediging van u kam aan my gerig om my 

hand,· in hierdie verhand fl' .1·1erk? 

Ek hoop, dr. D,· Vrit•s. da1 daar weer 'n kecr hcsin sal word voordm .mlkt! 

hriewe a,111 my gerig wonl. 

Dit is duidelik <lat die Gilde niks bereik het deur hul skrywe aan die Staatspresident 

nie en dal Botha voel dat sensuur noodsaaklik is. Nadal skrywers in 1989 met die 

ANC gaan praat het, 'n slap wat lei 101 die opslel van 'n konsepmanifes van die Gilde 

waarin die Gilde hom in 1990 verbind 101 deelname aan die algemene 

demokratiseringsbeweging en die onderskrywing van die Vryheidsmanifes van 1955, 

ontvang die Gilde hewige kritiek vanuil die Afrikaanse joernalistieke sisteem se 

geledere maar ook van Gildelede self. 

Kobus van Rooyen tree as voorsit1er \!an die Appelraad in 1982 in die bresse vir 

skrywers wat die Suid-Afrikaanse aktualiteit in hul werk betrek: "In politics and 

national relationships, derogatory criticism has to be tolerated 10 preserve democracy 

and freedom of speech" (Galloway, 1985: 94), lerwyl regter Lammie Snyman aan die 

ander kant voel dat publikasiebeheer aan die polisie oorgelaat moet word. Oil is 

opmerklik dat die polisie 'n aggressiewe rol ten opsigte van sensuur gespeel het. Oor 

die verhouding tussen die litererc, politieke en samelewingsisteme laat Brink hom s6 

uil op die beraad: '"n Sensuurstelsel wat opereer volgens glad geen voorspelbare 

patroon of konsckwente maalslawwe nie, vervreem die hele intellektuele 111001 van die 

volk" (Brink, 1985b: 59); en: 
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... rensy die mV<•rheid aanl'/lar dor dimemit•s verander h<'f waarhy hulfe no!/ nie 

aan!/epas hl'r nit'. kan hit'rclil' verrm11t'mhre11k - Van Wyk l,011w J<' mnoi woord 

wa.1· "Rlo,!fkloor - nl'f Rmter word. 

Onk ru.um "volk • en skrywer hl'r die !/OpinR nnwaa11. Min <?f mt'er nm 

diese(file redeJ. Moor dir hl'f '11 ander Joorr 11iri11R !/l'l'ind: perrinenr in die 

verhnnr van Breyre11 Brl'yrl'nhach. /-lier, mer 'n h<'fl'kl'nisvo/fe verwarrin!i van 

dit• Jkrywer se werk mt'r JY p,•r.wnn, ht'r die vnlk heve.WiRinR !/l'vind vir war hy 

in die loop van Se.WiR VlW!/ en verward begin vermo('{/ hl'f: dar ·sy eie" 

JkrywerJ heRin h<'f om hnm "in die rtl!/ re .week•. Dar skrywerJ ipso facto 

verraaiers ,:,•wore/ hl'f. '11 Verhysrer<•nde sla,: vir die volk. wor rnr knrr revnre 

no!/ vas Regln hl'f dar skrywers ook op die voorprmr van 'n volk se polirieke 

.wryd om erkenning en emamipasie en poliriek,• en l'konomiese ma!/ nok nor JO 

'n long rydperk preJies sa,m,!/eval her mer die raalsrryd ,•n die lirerrre srryd. 

Om vir )011 raal fl' .wry was fl/II vir )011 volk fl' Jrry. War die volkmaJ.m nit• wa11 

in.til'n nie, was dar ook hit'rdil' dimt'n.tit•s venviJJl'I hl'f. Waar 'n Jkrywt'r sonJ 

Ct'lliers ,,,, sc•({t Ll'ipoldr "namt'ns die volk • '11 siruasie dt'urdink en tlt'11rvoel 

ht'r, ,.,, daarmn ook g,•skryf hl'r in '11 uwl Wl'ganklik vir dit' hl'i<' volk. daar 

hesef die skrywer in vandag .1·,• venvardt' wfrt'ld al 111<•c•r dit• ,•,·nsaamhl'id van 

sy amhag. (1985h: 59-60) 

Wetgewing wat tot sensuur lei, is nic lot die Wet op Puhlikasies van 1974 beperk nie. 

Welle soos die Vcrdedigingswet van 1957, die Wet op Beskerming van lnligting van 

1982, die Wet op Binnelandse Veiligheid ook van 1982. die Wet op Terrorisme, die 

Wet op Amplelike Geheime, die Gevangeniswet en die Wet op die Onclerdrukking van 

Kommunisme impliseer die reg tot ingryping op publikasies. Dan was daar ook die 

noodregulasies wat verdere bcperkings opgelc het. 

3.7 DIE UITWERKING VAN PRESENSUUR/VERSKUILOE SENSUUR OP 

lllE AFRIKAANSE LITERcRE SISTEEM 

Nog voorclat 'n Afrikaanse roman verhied is, met ancler woorde voordat amptelike 

sensuur ingestel is, hel prescnsuur sy verskyning in die A frikaanse skryfkuns gemaak. 
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Brink vertel in Mapmakers ( I983a: 249) hoe sy roman Lohola vir die lewe in 1962 

deur 'n drukker weggewys is op groncl van 'n dreigemenl van 'n kerk om hul 

drukwerk te onllrek. In 'n gesprek wat Etienne Leroux met Koos Human (Leroux, 

1984: 55) gevocr het, vertel Human dat Lobola (onder die titel Naakfiguur, Kers en 

Ruil) eers aan Nasionale Boekhandel gestuur is, wat die werk op sy beurt aan W.E.G. 

Louw gestuur het vir keuring. Alhocwel Louw die bock aanbeveel het vir publikasie, 

het hy bygevoeg dat Nasionale Bockhandel, weens hul verbintenis met die kerk en die 

staat, self mocs besluit of hulle Lohola wil uitgee. Nasionale Boekhandel het teen die 

publiseer van die werk besluit en Human het aan Brink in Parys gcskryf om die 

manuskrip vir Human en Rousseau in die hande te kry vir publikasie. Lobola was 

een van die eerste Sestigerwerke en 'n berig in Die Vaderland, (2/ I0/ 1962) voorspel 

reeds dat dil 'n "bohaai" sou veroorsaak. Leon Rousseau vertel dat 'n drukker die 

druk van die bock beleefd geweier het, maar dat 'n volgende drukker dit aanvaar het. 

Die seller was egter geskok deur die werk en het telke male sekere sake uit die bock 

"aan sy base gaan rapporteer" ( 1978: 54). 'n Paar maande later blyk dit dat dr. H.J. 

Terblanche, wat toe voorsiuer van die Vaktaalburo was, die bock verbied wou sien. 

Daar het egter niks van gekom nie (Steyn, 1992: 241-242). 

Presensuur het te docn met die oordeel wat gevel word v66r publikasie of 'n bock 'n 

slagoffer van die Sensuurwet kan word aldan nie. Vandal boeke in Suid-Afrika 

verbied word, word presensuur in hierdie land dus 'n al groter werklikheid. Op die 

1976-Gildeberaad is hierdie probleem reeds aangespreek. Vier uitgewershoofde het 

hulle standpunte hier gestel: Danie van Niekerk van Tafelberg, Schalk van der Merwe 

van Perskor, Koos Human van Human en Rousseau en Peter Randall van Ravan 

Press. Alhocwel hulle almal teen presensuur is, erken mnr. Randall, wat later verbied 

is 0111 as uitgewer te werk, dal diI al gebeur het dat hy nooclgedwonge presensuur 

1116es tocpas (Malan & Smit, 1985: 12). Veral klein uitgewerye was bang vir die 

finansiele terugslag wat 'n verbod kon meebring. Drukkers was ook aan vervolging 

onderworpe. 

Die oorspronklike uitgewer van Brink se Kennis van die aand, mnr. Daantjie 

Snyman, het in I 974 ongeveer R 10 000 skade gely met die verbod op hierdie bock 

(Weekend Argus, 31/3/1979: 11). Na hierdie geldelike verlies is dit te verstane dat 
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drukkers en uitgewers daarna huiwerig sou wees om onder andere Brink se boeke vir 

publikasie te aanvaar. Uitgewers pas dus presensuur toe uit vrees vir moontlike 

finansiele verliese. Human en Rousseau het Kennis en 'n Oomblik In die wind 

byvoorbeeld geweier. Hierdie stand van sake het die uitgewers saam met die skrywer 

midde-in die stryd teen die owerhede geplaas. In 1980 het die uitgewer Koos Human 

byvoorbeeld tydens 'n konferensie oor sensuur by die Universiteit van Kaapstad 

geweier om die verhoog met regter Lammie Snyman te deel (Wilkins, Sunday Times, 

20/4/1980: 8). Op die 1980-Gildeberaad vryf Human die onievredenheid wat politici 

se inmenging in sensuursake onder skrywersgeledere veroorsaak verder in: "Daar is 

nie een mens in die Parlement met genoeg verstand tussen die ore om 'n boek soos 

Sophies's Choice te verstaan nie" (Louw, Oggendhl11d, 19/4/1980: 3). 

Brink het laat blyk dat hy baie sterk daaroor voel dat presensuur meer skade aanrig 

as sensuur self: 'n Boek wat reeds gepubliseer is, het 'n groter kans op oorlewing as 

een wat in die kiem gesmoor is. Hy spreek horn heftig teen presensuur uit nadat 

Perskor voorstel dat Wessel Pretorius se Storm Sevenster in 1983 voor publikasie 

reeds aan 'n Publikasieraad voorgel<! moet word (The Argus, 11/10/1983). 

Ook die Gilde het hulle sterk teen presensuur uitgespreek. Die Gilde wil nie met die 

besluite van uitgewers inmeng nie, maar hulle betreur die feit dat uitgewers met 

presensuur finansicle oorwegings ho gehalte plaas. Die Gilde het dit immers teen 

enige vorm van sensuur, volgens die grondwet. Jan Rabie, toe die voorsitter van die 

Gilde, skryf in hierdie verband 'n brief aan Perskor wat aanleiding gee tot 'n 

vergadering op 31 Oktober in Johannesburg. Rabie, Piel van Heerden, Frans Wessels 

(senior hoofbestuurder van Perskor), Chris Barnard en Bartho Smit het die 

vergadering bygewoon. Perskor verklaar hier dat dit nie hulle beleid is om presensuur 

toe te pas nie. Van Heerden erken dat sy optrede teen Wessel Pretorius 'n foul was 

en dat hulle voortgaan om Storm Sevenster uit le gee (Die Vaderland, 2/11/1983: 

7). 

Die "alternatiewe" uitgewery Taurus, gesetel in Johannesburg, het in die 

sewentigerjare tot die skrywer en die Gilde se redding gekom. Hierdie uitgewery met 

sy klein teikengroep ontstaan net soos die Gilde binne die spervuur van die 

142 



sensuurbedeling en is met geld uit die Brinkfonds - oorspronklik bedoel vir appel teen 

die verbod op Kennis van die aand - hefonds. Taurus was dus 'n uitvloeisel van die 

gebeurde rondom Kennis en die ontslaan van die Gilde. Hicrdie. uilgewery is 

oorspronklik gcstig 0111 'n Oomhlik in die ·wind te publisccr. Daar is binne 'n week 

sowat 1,200 eksemplare van die boek verkoop. Nog voor die verbod op 'n Oomhlik 

in die wind van krag geword het, is 'n tweede oplaag van 1,000 verkoop (Rapport, 

16/9/1979). Brink (1985b: 66) voel dat Taurus baie gehelp het om die boek aan die 

lewe le hou. Onderdrukking van die literere sisteem vanuit die politieke sisteem met 

die doel om innoverende denke te knou, het dus, ironies genoeg, aanleiding gegee tot 

uitbreidings in die literere sisteem. 

Taurus was 'n nie-winsgewende instansie wat deur die vennootskap Ernst Lindenberg, 

Ampie Coetzee en John Miles bestuur is. Die hele aansporing vir Taurus was om 

veral Afrikaanse boeke wat deur ancler uitgewers weggewys is vanwee kontroversiele 

temas, te publiseer. Hiermee neutraliseer Taurus as 't ware presensuur. Hierdie 

uitgewery hel slegs manuskripte wat reeds die stempel van presensuur dra, aanvaar. 

'n Gees van geheimhouding het alle transaksies by Taurus omhul omdat die regering 

oor die reg beskik om die perseel te betree en suspisieuse boeke te kaap (Ester, De 

Nieuwe Boeken, 26/19/1979). Hulle gee onder andere Blomskryf van Breyten 

Breytenbach; Donderdag of Woensdag en Stanley Bekker en die hoikot van John 

Miles; Laaste middagmaal van Wilma Stockenstrom en Te hel met ouma! van 

Andre le Roux uit. Vir een en 'n half dekades het Taurus 'n rigtinggewende rol ten 

opsigte van die Afrikaanse literatuur gespeel. 'n Oomblik in die wind was 

byvoorbeelcl 'n blitsverkoper. Die voile oplaag is bestel nog voor die boek verskyn 

het. Brink hel elke boek met die hand geteken. Eers toe die boeke in die pos was, 

is daar amptelik verklaar dat die boek verskyn het. 

Taurus het 'n Droc wit scisoen gepubliseer omdat Human en Rousseau dit vir 

publikasie afgekeur het weens die finansiele verlies wat hulle gely het na die 

Magersfontein-episode (Human, 1984: 57). Taurus het nou 'n uitgewery geword met 

wie ander moes rekening hou. Om politieke redes het Antjie Krog en Koos Prinsloo 

van Taurus gebruik gemaak. Koos Human het 'n onderonsie met Taurus gehad wat 

deur Steyn ( 1992: 376-378) in Boekewercld bespreek word. Hiervolgens het Human 
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in 'n onderhoud met Leroux vir Tydskrif vir letterkunde (1984: 56) gese dat Taurus 

om die verkeerde redes ontstaan het en dat Taurus 'n klomp gemors uitgegee het. 

Ook Rousseau skryf in St11nd1mnte (1978: 56) dat bestaande uitgewerye die 

sensuursituasie kan hanteer en dat dit nie vir die Gilde nodig is om sy eie uitgewery 

te stig nie. In 1993 is die argief van Taurus aan NALN (Nasionale Afrikaanse 

Literatuur Navorsingsmuseum) in Bloemfontein oorgedra. 

Presensuur het in die tagtigerjare verder uitgekring om meer as net uitgewers en 

drukkerye te raak. Vanaf 1986 beskik die polisie oor die mag om boeke van kafee

en winkelrakke te verwyder - sonder enige goedkeuring van die Direktoraat of die 

Appclraad op Publikasies. Waar uitgewers vroeer presensuur uit vrees vir finansiele 

verliese toegepas het, begin winkeleienaars dieselfde doen uit vrees vir vervolging. 

Selfs koerante het advertensies en resensies wat 'n verhoog vir kontroversiele boeke 

bied, begin vermy (Newsweek, 28/7/1986: 44). 

Die besluit om sekere boeke nie in te voer nie omdat dit polities ongewens kan wees, 

en politieke werke wat net in universiteitsbiblioteke beskikbaar is, is alles vorme van 

verskuilde sensuur (Pretorius, 1989: 91). Verder was daar boonop 'n hele aantal 

ingeperkte mense en verbode organisasies wie se publikasies ook indirek verbied is. 

3.8 SAMEVATTING 

Aksie Morele Standaarde - "wat menige minister laat bewe het onder 'n vloed 

verontwaardigde telegramme" (Van Rensburg, 1987: 14) - het gedetermineerd die 

stryd teen wat hulle beskou het as die morele bedreiging van die volk aangese. Hulle 

het gesorg vir georganiseerde protes. 

In die sewentigerjare is die Gilde, 'n subsisteem binne die literere sisteem, se 

aktiwiteite rondom die Connie Mulder-sensuur gesentreer met Brink se Kennis as 

vertrekpunt. Dit was Mulder se uitlatings, soos byvoorbeeld dat die Wet op 

Publikasies "slordig" en "oorhaastig" geformuleer is, maar dat hy dit nie kan verander 

nie omdat die Sappe dit sou uithuit (Brink op die Gildeberaad van 1975); dat die wet 

weer en weer verander sal word tot die Staal voile beheer het (Rabie, 1978), wat die 
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Gildc genoop laat voel het om op te tree. Enkelinge binne die politieke sisteem neem 

egter nie genoee met die Gilde se versoeke nie. In 1976 berig Die Afrikaner 

(28/5/1976: 2) dat politici die Gilde as 'n politieke drukgroep, "nes soortgelyke 

organisasies oorsee", beleef. 

Die Gilde het as uiters prominente skrywersvereniging in hul bevegting van die 

inhiberende en inkonsekwente sensuurbedeling, tesame met die veranderinge wat in 

sleutelposte van hierdie sensuurstelsel plaasgevind het, bygedra tot die sensuurbedeling 

soos dit vandag daar uitsien. Die feit dat sommige letterkundige werke (waaronder 

Brink se latere romans), negatiewe kommentaar op die politieke sisteem ]ewer en die 

apartheidsbeleid aanval, het die aanknopingspunt tot menige lang en duur 

sensuurgeding gevorm. In die praktyk het Brink en die Gilde die sensuurstelsel op 

sy beurt as 'n apparaat beleef wat vrye demokrasie in die wiele ry. Dal Brink binne 

die Gilde 'n groot rol op politieke gebied gespeel het, is inderdaad so. Wat die 

politicke sisteem in Suid-Afrika betref, maak die Gilde dit duidelik dat hulle sekere 

eise aan die regering stel. In 1990 word baie van die griewe van die Gilde ongedaan 

gemaak met president F.W. de Klerk se aankondiging in die parlement, waartydens 

onder andere die verbod op sekere organisasies, soos byvoorbeeld die ANC en SAKP, 

opgehef word. Alhoewel die sensuurstorms gedurende die tagtigerjare aansienlik 

bedaar_ het, het die-hele kwessie rondom politieke sensuur egter weer sterk onder die 

soeklig gekom in 1989, in die besonder met die Lusaka-besoek. 

Die Gilde het nie net in die skrywers se menings belang gestel nie, hulle het ook lede 

van die religieuse, joernalistieke, politieke en samelewingsisteme die geleentheid 

gebied tot interkommunikasie met die Afrikaanse literere sisteem tydens Gildeberade. 

Taite koerante (Afrikaans en Engels) spreek hulle deur die jare teen sensuur uit. Met 

die verbod op Kennis praat die Engelse en Afrikaanse joernalistieke sisteem oor die 

algemeen met een stem teen die verbod, selfs al het verpolitisering onder Engelse en 

Afrikaanse koerante tot uiteenlopende ideologiee aanleiding gegee. Die Volksblad 

(8/ I 0/ 1974), Die Oosterlig (J/10/ 1974) en Die Hurger (13/8/1974) het na die verbod 

op Kennis by tye skrywers verkwalik oor die politieke betrokkenheid in hulle werke. 

Brink se uitsprake in hierdie verband is dikwels deur die media onder sensasionele 

hoofopskrifte oopgegooi, asook die reaksies op sy uitsprake en sy romans. Uit 
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resensies en artikels hier en in die buiteland blyk dit dat daar 'n waterskeiding is 

tussen diegene wat Brink ondersteun en dit! wat Brink se betrokke skrywery en 

sienings verwerp. Die rol van die joernalistieke sisteem word in die volgende 

hoofstuk belig. Die Gilde bied Brink en ander skrywers in die sewentiger- en vroee 

tagtigerjare die geleentheid om hul menings te lug binne die raamwerk van 'n 

vereniging met 'n sterk oorredingsmag. In die middeltagtigerjare distansieer Brink 

horn egter van die Gilde (vgl. 3.5). 

Onder prof. Van Rooyen het die sensuurbedeling in die tagtigerjare tot 'n goed 

geoliede stuk masjinerie ontwikkel. Sensuur het ontwikkel van toestande in die 

vyftigerjare toe lonele waarin 'n witman en 'n swartman hande geskud het gesny is, 

tot veel groter wasdom en nuwe perscpsies (Snnday Trihnne, 29/6/1984: 23). 

Die sensuurstelsel het vanaf 1974 lot 1982 dus heelwat verslap en die 

samelewingsisteem he! ook meer verdraagsaam geword. Hierdie ontwikkeling is in 

ooreenstemming met die feit clat die samelewing 'n oop sisteem is wal aan verandering 

onderworpe is. In 1960 sou clil byvoorbeeld ondenkbaar wees dat verskillende rasse 

binne dieselfde swemhad sou klim terwyl dit in die tagtigerjare meer aanvaarhaar 

word. Norme het egter verander, wat 'n groter verdraagsaamheid by die Afrikaner 

bewerkstellig het. Blatante vorms van apartheid soos aparte ingange vir verskillende 

bevolkingsgroepe en reservering van publieke fasiliteile het teen die tagtigerjare reeds 

verdwyn. Roberts ( 1987: 18) skryf hierdie veranclering hoofsaaklik toe aan 

transkullurele invloede en die kennisonlploffing na die Tweede Wereldoorlog wat 

mense aan nuwe denkplltrone blootgestel het. Die instel van televisie in suid-Afrika 

in 1976 het verder bygedra tot die invoer van nuwe invloede waaraan die bree Suid

Afrikaanse samelewingsisteem blootgestel is. Hierdie nuwe invloede het van die ou 

opvattings begin vervang sodat traclisionele sienings binne die makrosisteem begin 

wankel het en verhoudings binne Suid-Afrikaanse sisteme begin verander het (vgl. bv. 

die ander aanslag wat die sensuurstelsel in die tagtigerjare gekry het). Die 

stereotipering van die A frik:rner as Calvinisties, landelik en nasionalisties hou al 

minder water. Gedurende die vroec negentigei:jare knoop die Gilde indringende 

gesprekke aan oor die stand en lockoms van Afrikaans. Hierdie inleraksie tussen die 

samclewingsislecm en die Afrikaansc literere sistcem wat geheel en al omvat word 
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deur hierclie makrosisteem is die tema van die volgcnde hoofstuk. Daar word dus in 

hoofstuk 4 dicpcr ingcgaan op die Suicl-i\frikaansc samclcwing as 'n dinamiese 

rnakrosisteem. 
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HOOFSTUK 4 

lBlRilNK JEN DilIE GIEMIEIENSKAI? 

4.1 INLEIDEND 

Uit die vorige twee hoofstukke he! dit duidelik geblyk dat Brink se kontroversiele 

werke en uitsprake meer as een keer 'n opskudding veroorsaak het wat die voorblaaie 

van koerante gehaal het. Die kontroversie is van groot belang omdat dit die wese van 

sensuur, as 'n stelsel wat tekens inhibeer, raak. Net so aktueel is die reaksie vanuit 

die religieuse, politieke en samelewingsisteem op Brink en die Skrywersgilde se 

uitsprake en handelinge op lilerere sowel as sosio-politieke terrein. Die joernalistieke 

sisteem was die hoofmcdium waarin menings oor Brink gelug is. ln di~ proses is 

Brink se persoonlike lewe soms oopgevlek. 

Brink het dikwels sterk negatiewe reaksies ontlok by die publiek, politici, kerklui en 

skrywers. Hy is beskryf as emosioneel, idealislies, en as iemand wat homself by 

geleenthede weerspreek (Van Zyl, 1988: 13, 17). Die skrywer P.J. Haasbroek 

bestempel Brink as die "Big Brother" van die Afrikaanse letterkunde (Engelbrecht, 

Die Volksblad, 5/1/1988: 18), en Die Volksblad (22/5/1976: 9) berig van Rialette 

Wichahn se beskuldiging op die 1976-beraad van die Afrikaanse Skrywersgilde dat 

Brink 'n "gewelddadige" kritikus is wat buite-literere maatstawwe in sy kritiek laat 

geld. Brink is dikwels van idealisme en eensydige politieke propaganda beskuldig; 

daar is ook gese dat hy met sy uitlatings daarop uit is om aandag te trek in lande waar 

sy boeke op die mark le (buitelandse sisteme dus): dat hy in werklikheid 'n 

manteldraaier is (Oosterlig, 16/7/1986: 4). 

Koos Human (Rapport, 2/7/1985: 11) meen dat Brink heel moontlik deur die bree 

gemeenskap as 'n Kommunis beskou is. Brink se vroeer reeds dat die etikeucring van 

horn as Kommunis slrydig is met sy uitsprake wat bewys lewer daarvan dat hy teen 

cnige vorm van 'n totalilere staat gekant is (The Star, 2/4/1984: 7). ln die 

scsligerjarc skryf Brink reeds in 'n redaksioncle kommenlaar dal Kommunisme "een 

van die mecs vcrsmorende, nivellcrende, ont-mensde slelsels is wat nog bedink is" 
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(Brink, I965b: 6). Hy eer egter in 1970 Bram Fischer as 'n persoon wat bewys het 

dat die Afrikaner anders as net onderdrukker kan wees (Galloway, I987b: 178). In 

1976 het Rapport (23/511976: 15) berig dat Brink gewys het op "Fischer se blindheid 

om te kan glo dat die Kommunisme uitredding kan bring" (Rapport, 23/5/1976: 16). 

Hier verwerp Brink ses jaar later volgens Rapport vir Fischer as Kommunis. 

In meer as een opsig het Brink se politieke denkwyse met verloop van tyd radikaal 

ontwikkel. Hierdie fluktuerende menings van Brink skep by mense die indruk dat hy 

iemand is wat teenstrydige uitsprake maak. Oor die verandering wat mense in hulle 

denkwyse ondergaan, se Brink in Aspekte van die nuwe prosa (1974: 116): 

Maar 'n mens is nie 'n megcmh•se ding nie. In sy ma.uagedaante mag hy 

kategoriee en we11e aanvaar; maar as enk,•ling het hy sy eie hlik op die wereld 

- 'n wfre/d wat alryd vaander. En hy se/f verander. Groei is immers 'n 

onskeidhare a11rihu11r van /ewe; en gmei iJ anders-word. 

Te midde van al hierdie kontroversie en die teenstrydighede wat Brink omring het, 

berig Beeld in die middel tagtigerjare (25/5/1985: 3): "Andre P. Brink, hoogs 

omstrede Afrikaanse skrywer en tans hoof van die departement Afrikaans en 

Nederlands aan Rhodes Universiteit in Grahamstad, is die gewildste skrywer in 

Suid-Afrika." Hierdie berig spruit uit 'n nuusbrief van die RGN. Hiervolgens loon 

navorsingsresultate aan dat Brink, wat aanvanklik naam gemaak het as 'n redelik 

ontoeganklike skrywer, 'n leserstal van altesame 37, 7 persent van die blanke 

leserspubliek gedurende 1984 vir horn ingepalm het. Onder bruinmense was Adam 

Small die gewildste, gevolg deur Brink, daarna Nadine Gordimer en vervolgens 

Es'kiel Mphahlele. S6 suksesvol was veral Brink se latere romans (waarvan meer as 

'n miljoen kopiee in die buiteland gepubliseer is), dat in literere kringe hier te lande 

dikwels bespiegel is of hy nie maar net nog 'n skrywer van blitsverkopers is nie (Die 

Volksblad, 5/10/1985: 7). Die populere appel wat sy latere werke op lesers het, is 

nie beperk tot Suid-Afrika nie - in die buiteland word sy werke wyd gelees. "Latere 

navorsing het getoon dat hy, Alan Paton en Elsa Joubert ook die skrywers is wat die 

meeste invloed het op lesers se siening van rassebetrekkinge" (Steyn, 1992: 231 ). Die 

RGN-ondersoek in 1984 bring aan die Jig dat blankes juis Brink se boeke die graagste 
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lees. Hierdie gewildheid van Brink se werke word toegeskryf aan die feit dat sy 

boeke vertaal word en dat hy puhlisiteit geniet. Nog 'n bevinding in hierdie 

ondersoek is dat baie min mense deur die sosio-politieke inslag van 'n literere werk 

bei"nvloed word (Brynard, Die Vaderhmd, 2/8/1984: 5). in teenstelling met die 

navorsers wat Steyn aanhaal. 

Te midde van die verdeeldheid rondom Brink in Suid-Afrika neem sy populariteit 

vanaf die sewentigerjare hand oor hand in Wes-Europa en die VSA toe (Van Harn, 

De Tijd, Maart 1983). Alhoewel Brink buitelandse sisteme binnegedring het en 

internasionaal roem verwerf het, is hy minder dikwels in sy eie land vereer - selfs die 

SAUK het in 'n stadium onderhoude met Brink vermy (sien 4.10.4). Coenie Slabber 

wys in 'n artikel in lnsig (1995: 13) daarop dat Brink "seker die mees miskende 

literere figuuur in sy eie A frikaanse gemccnskap" is. Die tockcnnings wat hy ontvang 

het, nie net vir sy werk nie - wat in 28 talc (Britz, 1993: 90) vertaal is, maar ook vir 

sy diens aan die Suid-Afrikaanse samelewingsisteem, spreek bockdcle. Hy word veel 

meer lof in die buiteland as in sy eie land toegeswaai. Brink ontvang in 1974 die 

Reinhold Niebuhr-toekenning vir sy volgehoue en sclfopofferende dicns vir 

geregtigheid en vrede in Suid-Afrika. Hy verower die Martin Luther King Memorial 

Prize (1980) en die Franse Prix Etranger (1980) vir 'n Droe wit seisoen. Hy is vir 

heelwat ander pryse gcnomineer, soos die Nobelprys vir Letterkunde (1980) en die 

Bookerprys ( 1976 en 1978). In 1982 ontvang hy die Chevalier de la Legion 

d'honneur van Frankryk. In 1983 is hy as ridder van die Franse Legioen van Eer 

ingehuldig en in 1987 is hy vcrcer met 'n offisierskap van die Franse Orde van Kuns 

en Lettere. In 1992 ontvang Brink in Swede van die Universiteit van Uppsala 'n 

toekenning vir sy hydrae tot die bevordering van menseregte (Rapport, 28/4/1992: 

19). Frankryk vereer Brink verder in 1993 met die Commandeurde l'Orde des Arts 

ct des Lellres. Sy vertaalde roman A dry while season is deur 'n buitelandse 

rolprcntmaatskappy verfilm. Van sy vertaalde wcrke is en word nog steeds aan 

tersiere inrigtings in onder andere Frankryk (Sorbonne. Nice) en Australie 

(Universiteit van Townsville) hcstudeer. Hiervan getuig die talle bricwe wat Brink 

van buitclandsc st11dcn1e ontvang. 
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In Suid-Afrika ontvang Brink die Eugene Marais-prys vir Ceasar en die Reina 

Prinsen Geerlings-prys vir Lohola vir die lewe in 1963. Die CNA-prys word drie 

keer aan hom toegeken - in 1965, 1978 en in 1982. In 1971 word die Suid

Afrikaanse Akademieprys vir venaalde prosa aan hom toegeken. Die Universiteit van 

die Witwatersrand vereer hom in 1985 met 'n D. Litt. (honoris causa). In 1994 word 

die Gustav Prellerprys deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns aan Brink toegeken, 

maar hy weier die prys. Hy voel dat sy bydrae tot die Afrikaanse letterkunde sedert 

1990 nie die prys regverdig nie, aangesicn hy horn in die later jare in 'n groter mate 

met die Engelse letterkunde bemoei het (Die Burger, 30/8/1994: 8). 

Net soos Langenhovcn en N.P. Van Wyk Louw, wat elk ook politikus, joernalis en 

skrywer was, speel Brink 'n groot rol op vele terreine. Hy word ook as 

toonaangewer van 'n verskeidenheid tekssoorte beskou. Sy veelsydigheid as skrywer 

blyk uit die feit dat hy die Afrikaanse literatuur met opstelle, dramas, kortverhale, 

reisverhale, romans en selfs gedigte verryk het. Hy skryf ewe maklik humoristiese 

ontspanningsliteratuur en literer-tcorctiese werke as hoe letterkunde (waarvoor hy 

eintlik bckcnd is). Brink is ook bekend as vertaler, hoogleraar in Afrikaans (tans 

doseer hy Engels) en wyn- en brandewynkenner. As vertaler van vele boeke en as 

teoretikus (vgl.bv. sy boeke oor narratologie) bring hy die Afrikaanse literere sisteem 

in aanraking met ander/buitelandse ideologiee. Die menings in buitelandse koerante 

oor Brink se werk word ook verreken in die Afrikaanse litercre sisteem by wyse van 

ondersoeke soos hierdie. Saam met ander invloede en nuwe denkpatrone wat die 

Suid-Afrikaanse samelewingsisteem binnedring met die kennisontploffing na die 

Tweede Wereldoorlog, die instel van televisie, boikotaksies teen Suid-Afrika wat 

Brink soms onderskryf het (vgl. hfst. 6, 6.4), word invloede soos kolonisering en 

Calvinisme wat jare tevore na Suid-Afrika ingevoer is, verdag gemaak. Brink het nie 

net nuwe invloecle in die Afrikaanse literere sisteem ingebring nie, hy het ook sy 

invloed in die buitelancl laat geld met sy werk wat daar vcrtaal is en sy kontroversiele 

uitsprake. 

In 'n soeke na recles hoekom Brink tc midcle van sy vele prestasics 'n "miskende 

figuur" in sy eie land is, soos Coenie Slabber dit gestel het, sal daar voorts na die 
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Suid-Afrikaanse samclewingsistccm en ook na die rol van die religieuse sisteem gekyk 

word. 

4.2 WORTELS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMIELEWING 

In 'n soeke na die oorspronge van die aard van die Suid-Afrikaanse samelewing en 

die optrede van die politieke sisteem teen literatuur, sal daar kortliks by kenmerke van 

die kolonisercnde magte/koloniale sisteem en die invlocd wat dit op die 

gekoloniseerdes het, stilgestaan word. Die konsep van kolonialisme sluit aan by die 

teoretiese vertrekpunte wat in hierdie studie gehandhaaf word, naamlik dat 

poststrukturalisme saamval met die dekolonisering van die Weste. Brink neem in sy 

werke self sterk standpunt in teen kolonisering. Hierdie standpuntinname het hewige 

reaksie ontlok. Verder onderle kolonialisme ook die optrede van die religieuse, 

politieke en samelewingsisteem (vgl. ook hfst. 5 en 6). 

Kolonisering en slawerny is dikwels binne religieuse en opvoedkundige sisteme in 'n 

romantiese en sentimentele konteks geplaas deur die Afrikaner, wat veroorsaak het dat 

begrip vir hierdie tydperk in die wiele gery is. Hierdie deel van die geskiedenis is 

hoofsaaklik uit die oogpunt van die Voortrekker en die koloniseerder vertel sodat die 

eensydige blik nie altyd die ware verhaal van menslike lyding en onrcg in Suid-Afrika 

vertel het nie, maar eerder die gewete gestil het. 

Van die subopskrifte in die Afrikaanse Kinderensiklopedie Deel 5 ( 1968) onder die 

hoofopskrif Slawerny in ons land (p. 1970), lui byvoorbeeld s6: "Die slawe is goed 

behandel en Lord Charles Somerset se die slawe is gelukkig." Hiervolgens het Lord 

Charles Somerset in 1820 gese dat "gccn dcel van die bevolking beter behandcl is of 

gelukkiger was as die huisbediendes in Suid-Afrika nic." Hierdie uitlating volg na 

klagtes ontvang is d;it Afrikaners wrecd tcenoor sl;iwe en bediendes optree. 

V;in Renshurg se mcning oor kolonialisme en grondbesit in Suid-Afrika heklemtoon 

weer die sogen;iamde "voordelc" wat die blankc sc koms na Suid-Afrik;i meegcbring 

hct: 
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Die beskuldiging du! <lie /Jhmkc Setlaar al ,tie he.He gmntl vir homse(f opgeilis 

he!, hou nie al!yd .rnmd nie wam die pre-ko/oniale hemming vun die.w•(fde 

grond was minimaa/ en die ·vrugbaurheid" van die gmnd is eers deur /Jlanke 

bewoning en ht•1verking blomgeh1• En die doq,e, myne, fabrieke, 1abakskure 

en hidro-e/ektrie.H' krags('ll/rales is bepaa/d nie van die Swar1111ense "ge.wed" 

nie. Dit is die vrugte van 'n onderneming waaraan die Blanke en Swartman 

gesamemlik gewerk het, muar waarin die Blanke altyd die entrepreneur was 

wat inisiatic:f en kapitaa/ verskaf het. (Van Rensburg, 1979: 261) 

Hy sien die probleem as een waar die blanke glo dat hy "Afrika in staat gestel het om 

die vrugte van sy teenwoordigheid le pluk", lerwyl die swarlman glo dat hy 

"verontreg" is (Van Rensburg, 1979: 262). 

Macmillan (1968: 11) meld egter in hierdie verband die volgende: 

There is in !he English language no comprehensiv,, word or phrase, like 

Economic l111periali.m1, which adeq11arl'ly describes rhe gradual<' subjugation 

<!I' uncivilized native peop/i•s and the absorption ,,{ their lands, not by 

c•xploi1ing rnpiwlis1.1·, h111 by the remorseless advance <!l white agricu/1ure 

colonization. S1ric1/y, no dou/11, 1his is ·cotoniuuion • bu! lh<' word has been 

so glo.ued over as 10 lose moJ/ <!fits real significance. 

Deur die gekoloniseerde as "primilief", "bygelowig" oflewel minderwaardig le 

beslempcl. regverdig die oorhecrser sy dominasie op geeslelike gebied en lerreine soos 

die tegnologie. Sa1hyamur1hy ( I98'.l: 26) voel die koloniseerders volg in hierdie geval 

die logika van "die doel heilig die middele" aangesien die koloniseerder voorldurend 

sat aanvoer dal dit alles ler wille van modernisering en ontwikkeling moet plaasvind. 

In John Ure se bock Prince llenry the Navigator ( 1977), word beskryf hoe die hoogs 

winsgewende slawerny deur ideologie geregverdig is. Slawe wat van hul families 

verwyder en verkoop is, is eers in die naam van Chrislus gedoop. Eileen Riley 

beskryf in haar bock Major Political Events in South Africa ( 199 I) hoe die regering 

en die kerk in die slawetyd aandadig was aan massamoord op Boesmans. Groot 
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getalle Boesmans is egter ook deur die Hottentotte en die Bantoe uitgewis oor 

veediefstalle (Van Jaarsveld, 1975: 16). 

Die Afrikaner het volgens Duvcnhage (1978: 165) nie aanvaar dat hy 'n neo-kolonis 

en 'n neo-imperialis is nie, maar sien homself as boorling van Suid-Afrika. Hierdie 

houding van menige Afrikaner is deur talle navorsers as tipies Calvinisties ervaar, 

naamlik dat van die land besit geneem is en die inboorlinge onderwerp is aan sekere 

wette omdat God die Christendom na Suid-Afrika gebring het tot verheerliking van 

Sy naam, soos E. Verwoerd (1985: I) dit verwoord het. 

Hierdeur is dominasie op politieke en geestelike gebied oor die swart Suid-Afrikaner 

geregverdig (Macmillan, 1968: 23). Die tydperk van apartheid sal onthou word vir 

die poging om 'n verenigde blanke front teen aanslae van buitelandse sisteme le vorm. 

Calvinisme (wat toe reeds nie meer met Calvyn se oorspronklike idees ooreengestem 

het nie). is eeue gelede wereldwyd ingespan om die wit nasie se voortbestaan te 

verseker. Britse Protestante wat hulle in Noord-Amerika gevestig het en Nederlandse 

Protestante wat ander dele van die wereld hulle tuiste gemaak het, het geglo dat 

Christene nie met nie-Christene moet meng nie (Van Jaarsveld, 1975: 37). Dau word 

by 4. 7. I in hierdie hoofstuk dieper ingegaan op Calvinisme. 

Tydens 'n kongres oor openbare sedelikheid en liberalisme (Conradie, 1965) word 

apartheid verdedig in die lig van die feit dat swartes nooit gelyke status kan he met 

die Afrikaner met sy lang Protestants-Christelike verlede nie. Die teenstelling 

Christen/Heiden; Beskawing/Barbarisme is op die spits gedryf. Predikante van die 

NG Kerk (hierna NGK) het op hierdie kongres oor openbare sedelikheid (sien 4. 7.1) 

uitlatings gemaak waaruit blyk dat kuns wat nie die Christelike leerstellings uitdra nie, 

ongewens is en dat die Afrikaner met sy vier eeue van Protestants-Christelike 

beskawing nooit as gelykes met die afstammelinge van primitiewe kulture gesien kan 

word nie. 
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Gedurende die tagtigerjare het die NGK rassediskriminasie verwerp. "In addition, it 

was no longer prepared to base its support for apartheid on traditional policy or, as 

some church ministers has done many decades earlier, Old Testament episodes such 

as the Curse of Ham" (Giliomee en Schlemmer, 1990: 48). Strauss (1995: 14) wys 

in hierdie verband op die invloed van die Nederlandse Calvinis, Kuyper, wat hierdie 

idee dat swartmense afstammmelinge van Gam is, verkondig het. Alhoewel Kuyper 

ook gese het dat Calvinisme demokraties is, geld dit slegs in 'n Calvinisties 

georienteerde samelewing, wat die bree Suid-Afrikaanse samelewingsisteem nie was 

nie. 

Apartheid is volgens Van Jaarsveld 'n oorblyfsel van die tydperk van Westerse 

kolonialisme in die vyftiende en die sestiende eeu toe die inheemse bevolking van 

gekoloniseerde lande nie as mense bestempel is nie (Van Jaarsveld, 1975: I). Ook 

Patterson tref hierdie vergelyking: "By the end of the eighteenth century 'white man' 

and 'Christian' were synonymous terms ... In succeeding years, Christianity spread to 

hundreds of thousands of non-whites, and the Christian-heathen and white-black 

dichotomies could no longer be made to coincide" (Patterson, 1957: 9). Van 

Jaarsveld spreck hom s6 hieroor uit: 

, . . !he Pmu•sfanls who colonised mher coumries saw 1h1•msefre.1· a.1· a chosen 

people wi1h a calling and viewed 1he 0111side world as a son ,!f Canaan in 

accordance wi1h 1heir Calvini.w principles. They believed !hey had 1he righl, 

as Chri.wiam, 10 .mbj11ga1e 1he world and reap !he mawrial rewards. 

Apartheid, wat Afrikanermag verskans het deur die klem nie op inclividue le plaas nie, 

maar op etniese groepe, word by die Kongres van die Kommissie vir Openbare 

Sedelikheid van die NGK, OVS verdedig. Hierdie kongres hct op '.\-4 september 1965 

in Bloemfontein plaasgevind. Referate het die liberalisme as tema gehad wat in 'n 

kongresblad saamgevat is. In hierdie blad word dit deurgaans gestel dat die kerk van 

skrywers ver:,vag dat hulle die rug moet kecr op liberalisme met sy 

volksondermynende invloed. D.J. Louw (1965: 45) het dit teen die gelykstelling van 

die kuns van die "primitiewe volke" en die "moderne mens" waar andcr groepe se 

kuhure as "net so goed en beter" beskou word as die eie kultuur. Oor die gcdig van 
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Ingrid Jonker, Korreltjie sand, se hy die volgende: "Ons sien hierdie 

volksondermynende Liberalisme in ons letterkunde. Dit lei tot nihilisme." 'n Jaar na 

hierdie kongres verklaar die VN se Algemene Vergadering apartheid as 'n misdaad 

teen die mensdom. Apartheid wat hier deur die religieuse sisteem verdedig word, 

word in dit tyd deur feitlik die hele wereld afgekeur as die resultaat van nasionalisme 

en kolonialisme waardeur politieke mag bevoordeling van die Afrikaner en uitbuiting 

tot voordeel van die Afrikaner bewerkstellig - alles onder die dekmantel van aparte 

ontwikkeling. In Su id-A frika kon Griekse en Portugese immigrante byvoorbeeld stem 

en in die blanke gemeenskap opgeneem word, maar nie die Kleurling nie. Skrywer 

John Miles (1985: 99) roer hierdie teenstrydigheid op die 1979-beraad aan met sy 

verwysing na Rooms-Katolicke immigrante "wat nie noodwendig huite die 

Afrikanervolk val nie". 

Hanf en andere ( 1981: 35) wys daarop dat sekerc kerke in 1950 baie pertinent 

aangevoer het dat dit God se wil is dat rasse apart sal leef - elkeen met sy eie taal en 

kultuur. By die 1982-Gildeberaad beskryf Brink die verband tussen die verskillende 

Suid-Afrikaanse subsisteme en beklemtoon hy die rol van die religieuse sisteem 

daarin: 

Om re kon J/<mg a.v ideo/ogie en a.v 11rakryk, moc.v aparrheid veel verder gevner 

word as 'n pnlirieke he/eid: dir mnl'J 'n pm.ve.v van geeJrelike imperiali.vme in 

waking .vre/ nm .m na as mnnnr/ik die totale /ewe in S11id-Afrika re herrek. 

Ondenvy.v, k11/r1111r, .m.viologie, alleJ her a/gaande meegl'\vl'fk. En onk die 

kerk. Spes/fiek die kerk. S1ws/fiek di<' N. G. Kl'fk se ml in die 

aparrheidJpoliriek oor die•- afgelope dekadl'J wa.v nie maar roevallig qf 

perifaaal nie, maar .fimdamenrc•d: .rnnder die akril'W<' Jreun war die kerk 

gehied hl'f, .m11 aparrheid nnoir die momrer kon word war dir geword hl'f nie. 

(Brink, 1985c: 167) 

Met "kerk" en "die religieuse sistccrn" word hier hoofsaaklik die drie (tradisionele) 

Afrikaanse susterskerke bcdocl. Die Engelstalige kerke staan in die tydperk waaroor 

die ondcrsoek handel, oor die algerneen 'n meer liberale tradisie van gelykheid tussen 

verskillende groepe voor (Villa-Vicencio, 1988: 24). 
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Uit navrae wat Die Vaclerland (Mocke, 17/9: 4) in 1982 oncler skrywers gecloen het, 

blyk dit dat die meeste Afrikaanse skrywers nie aanklank by hierdie tradisionele 

Afrikaanse kerke gevind hel nie. Hui le voer apartheid (wal hullc mel onderdrukking 

gelykstel) as die rede hiervoor aan. Hierdie kwessie is deur Brink op die voorgrond 

geplaas nadat hy die NGK tydens die 1982-Gildeberaad daarvan beskuldig het dat die 

kerk skeiding tussen die blanke en die gekleurdes bewerkstellig deur gekleurdes nie 

in die kerk toe te laat nie. Die persepsie dat die Afrikaanse kerk en die regering 

dieselfde oortuigings deel, het in so 'n mate posgevat dat daar by tye na die NGK 

verwys is as "die Nasionale Party in gebed" (Muller, 1989: 11). Die verbintenis van 

Afrikaans met die Nasionale Party word deur Gerwe) beklemtoon op 'n Gildebei-aad 

as hy verwys na Premier Vorster se woorde in 1968: "Die Nasionale Party het 

Afrikaans en die Afrikanerdom tot stand gebring" (Gerwe), 1985b: 4 I). 

Nog voor die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het, aanvaar die NGK van 

Transvaal op 'n sinode reeds 'n voorslel om apartheid en rasseskeiding te handhaaf. 

Die volgende uilgangspunte het hier gegeld: "Die beleid van die kerk is gegrond op 

die beginsel van rasse-apartheid en vpogdyskap, soos in Gods woord vasgele"; en: 

"As algemene beginsel is vasgele dat Gods vloek op die opheffing van grense rus, 

maar die seen op die eerbiediging daarvan" (Muller, 1989: 10). 

Binne kerkgeledere was daar nie eenstemmigheid rakende die inlerpretasie van rasse

aangeleenthede nie. Gedurende 1982 het die NGSK (Nederduitse Gereformeerde 

Sendingkerk) apartheid byvoorbeeld as sonde bestempel en 'n Skriftuurlike 

verdediging van apartheid as kettery aanvaar. Hulle het dit ook so in hul 

konsepbelydenis aanvaar (Wiese, Beeld, 24/1/1984: 9). Die siening van die'NGSK 

dat apartheid kettery is, plaas groot stremming in die verhouding met die blanke 

NGK. Dit was eers onder J.A. Heyns se leiding dat die apartheidsleologie in 1984 

verwerp word. Hierclie nuwe inlerprelasie lei egler 101 kerkskeuring (Muller, 1989: 

11). In 1986 verklaar die Wereldbond van Gereformeerde Kerke apartheid ook tot 

kettery (Konig, 1989: 22) en in 1989 vocr die NGK se leierskorps op Vereeniging 

eweneens aan dat die ideologie van apartheid kellery en in s1ryd met die Bybel is 

(Muller, 1989: 10). 
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Volgens 'n De Klerk-toesprn,1k soos dit in Die Tr:msvaler (6/8/1990) verskyn het, 

blyk dit ditt die toenimlige President glo God wil he die Afrikaner moet op 'n 

versoenende manier sy voortbestaan Sitam met ander vind. Aan die ander kant beleef 

die t,1gtigerjare ook nog enkele opvattings soos die van 'n Bybelkenner wat swartes 

na a,1nleiding van 'n p,1ar Bybeltekste as diere sonder siele "bewys". Hierdie 

publikasie, wat verbied is (Die Vaderland, 24/ I 2/ 1980: 40), illustreer duidelik dat die 

aanhaal van Bybeltekste buite konteks net so 'n skewe beeld kan gee as will die geval 

met fiktiewe tekste is. Die feit bly staan dat die Bybel deur verskillende predikante 

en instellings verskillend verstaan word, dikwels in ooreenstemming met verskillende 

ideologiee. Dit sluit aan by sienings binne die resepsie-estetika dat betekenis by die 

leser le en nie (net) in die teks nie. 

Uit die reaksies op Kennis het dit in hoofstuk 2 en 3 duidelik geword ditt daar reeds 

tekens was van verdeeldheid binne die Afrikaanse religieuse en kultuursisteem. 

Volgens Van der Walt ('n hooglera,1r in Kerkgeskiedenis) was dit politieke 

verdeeldheid wat tot die kerkskeuring in Afrika,1nse kerke a,1nleiding gegee het. Geen 

teologiese gronde k;m volgens hom in die ontstaangeskiedenis van die NGK en die 

Nederduits Hervormde Kerk onderskei word nie. Verder is die toen,1dering van 

Engelse kerke deurentyd verwerp (Van der W;tlt, 1987: 14). Met die henaming 

"Engelse kerke" word bedoel die kerke wat lede v,1n die SA R,1ad van Kerke is en die 

Katolieke Kerk, wat groot getalle swart lidmitle het. 

Die politieke sisteem het dus nie net die literere en die samelewingsisteem verdeel nie, 

maar ook die religieuse sisteem. Dit grief die skrywers dat die Afrikaanse kerke die 

regering soms blindelings volg en die Skrif dienooreenkomstig interpreteer. In die 

tagtigerjare stam1 kerke, en selfs lidmate van cen kerk, lynreg teenoor meka,1r in hul 

standpunte oor sake soos oncler anclere apartheid en sensuur. In 1990 voel Johan 

Heyns dat die kerk se taak nie die van 'n partypolitieke organiSitsie moet wees nie, 

terwyl Allan Boesak meen die kerk moet apartheid pertinent bestry (Van der Linde, 

1990: 19). 
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4.2.1 Kolonisering 

Gedurende die agtiende eeu hel humanitere denkwyses in Brittanje en Europa begin 

posvat. Slawehandel is veroordeel en dit word in die negentiende eeu afgeskaf. ook 

in Suid-Afrika, maar Brittanje sit sy kolonisering gedurende hierdie tydperk 

toenemend voort. 

Na die Tweede Wereldoorlog het daar 'n stigma aan kolonisering gekleef. Die Suid

Afrikaanse regering, met sy apartheidsbeleid op die wetboeke, is dwarsdeur die 

wereld aangekla weens kolonialisme, imperialisme, fascisme, onderdrukking en die 

verontagsaming van menseregte (Duvenhage, 1978: 164). Van der Merwe se in die 

werk Breaking Barriers: Stereotypes and lhe changing values in Afrikaans wriling 

1875-1990 (1994) dat Afrikaanse literatuur aanvanklik geskryf is vanuit die wit 

manlike Calvinistiese oogpunt met 'n negatiewe stereotipering van die "ander". Van 

der Merwe meen daar is 'n ideologiese verband tussen die drie soorte literere 

stereotipering (naamlik die etniese, geslagtelike, en religieuse/Calvinistiese 

stereotiperings) wat uit hierdie litcratuur gegroei het in die vorm van Calvinistiese, 

nasionalistiese patriargie. Margreet de Lange beskou Van der Merwe se werk egter 

nie as 'n genuanseerde ondersoek op die gebied van stereotipes nie (1995: 142-144). 

Brink beskryf die tydperk na die Tweede Wereldoorlog as 'n era waartydens daar 'n 

soort "inbuig-drang" geheers hct. Hy bring ook die latere oorlog in Vietnam in 

verband met die taak wat hy as skrywcr op hom neem: 

.. . ie1s soos die oorlo!( in Vii'lnam he/ oor die he/e wheld 'n nuwe sin vir 

kol/l'k1iewe veramwoorde/ikheid lalll wakkl'f word wt// in die roman moes 

dermvl'fk. En !(i'f}aard me/ Vii'mam he/ ra.ueverhmulin!(c' vir die wilrdd 

be/angrik geword: 11ie as 1ydverdryf 11/'inmeni:eri!(heid 11ie, maar omtlal dit die 

voonbe.\'faan va11 die mens se(f mak. Tenvyl ons in Suitl-Afrika j11i.1· in die hart 

van so 'n situasie si1. kan ek nie meer vandai: daarwm omkom nie. Trouen.1·, 

/oc' ek i11 /969 11i1 Pary.1· 1eru!(geko111 hN, was dit ui1s/11itlik mN die doe/ om 

voonaan my veramwoordl'likheid in die si/Umie te aanvaar. Ek kan nie meer 

sit en skryf oor 'n lic'.f'de 111.1·sen IIVee nwnse as sodanii tenvyl daar kinders om 

my dood!(aa11 van die honger nie. Di1 het vir my 'n swt'er in Se.Wi!( geword. 
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Dir is dee/ l'(/11 die landskap war in die roman 1111p~eskryf moc•f word. (Brink, 

1973b: 118) 

Hierdie pleidooi vir betrokke skryf sluit aan by wat hy in 1968 in Kol geskryf het 

(sien hfst. 2, 2.2), naamlik dat hy nie bloot oor 'n romatiese liefde kan skryf terwyl 

mense in sy land honger ly nie. 

Teen 1900 was die hele Afrika met uitsluiting van Liberie en Etiopie gekoloniseer. 

Dit was in die na-oorlogsc jare dat nasionalisme in A frikalande ontwaak het. Hierdie 

nasionalismc het vcroorsaak dat hulle onafhanklikheid van koloniale magic geeis het. 

In Afrika het koloniale beheer sowat honderdjaar geduur, tot ongeveer 1970 (Boahen, 

1987: 91 ). Suid-A frika is aanvanklik deur Nederland en later deur Engel and 

gekoloniseer. Net soos dit die geval met die ander Afrikalande was, het ons hier 

volgens Hanf met ekslernc koloniscring te doen. Dit beteken dat die onderdrukker 

en onderdrukte in verskillende lande is. Die Suid-Afrikaanse situasie van na die einde 

van eksterne kolonisering tot redclik onlangs, beskryf Hanf ( 1981: 46) as interne 

kolonisering, wat hy as vecl meer ontwrigtend as eksterne kolonisering beskou. 

Hiervolgens was die Suid-Afrikaanse opset - demokrasie vir net een kategorie van sy 

inwoners - tiperend van hierdie patroon wat koloniale Westerse dcmokrasie gevolg 

het. Hanf noem in sy werk 'n paar kenmcrke van die patroon wat koloniale Westerse 

d~mokrasiee gevolg het. Een van die kenmerke is dat kolonisccrders plaaslike 

hulpbronne uitgeput het. Koloniseerders (blankes) het voile politieke regte geniet 

tcrwyl inboorlinge aan outoritere magte onderwerp is. Die gekoloniseerdes het 

wesenlik geen deel aan besluitneming op regeringsvlak nie en liberales, oftewel 

diegene wat gelykheid tussen verskillende groepe voorstaan, se mcnings is onderdruk. 

Die minderheid het voordele geniet ten opsigte van nasionale inkomste. 

Geboortebeperking word deur gekoloniseerdes gei"gnoreer as uiting van "biologiese 

nasionalisme". 

Hanf reageer op die Wet op Bantoe-onderrig van 1953 as hy die stelling maak dat die 

onderwysstclscl op s6 'n wysc funksioneer dat die gekoloniseerde geen bedreiging vir 

die koloniscerdcr inhou nie. Hierdie onderskeidmaking kom ncer op 'n 

minderwaardige onderwysstelsel (Hanf, 1981: 26). Giliomee en Schlemmer wys op 
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dr. Verwoerd se verklaring in 1954 as Minister van 13antoesake dat swart kinders nie 

voorberei moet word om in 'n wit gemeenskap opgeneem te word nie: "There was no 

place for him (the Bantu) in the European community above the level of certain forms 

of labour" (aangehaal in Giliomee en Schlemmer, 1990: 52). Verwoerd het gevoel 

dat swart kinders se onderwys afgestem moet wees op hulle eie gemeenskapsbehoeftes. 

Carpenter ( 1937: 57) wys daarop dat welle swartes die besit van grond in Suid-A frika 

ontse het social daar nie juis 'n ander keuse vir hulle was as om op die blankes se 

plase en in myne te werk nie. Nie net kolonisering het die swart Suid-Afrikaner van 

sy grond beroof nie, ook die Groot Trek en grensoorloe het 'n verlies aan grond by 

die swartmense tot gevolg gehad. Die 191] "Naturelle Grond Wet" het onder andere 

bepaal dat alle groncltransaksies tussen wit en swart onwettig is. Hierdie wet was 

sekerlik een van die wette met die verreikendste gevolge op politieke gebied, want dit 

het die swak betaalde arbeider immobiel op die plase gelaat. Verdere wetgewing in 

1939 het bepaal dat geen swart- of bruin mens grond buite gereserveerde terreine mag 

besit nie (Macmillan, 1968: 20-21 ). Die verhod op huurkontrakte met werkers is eers 

in 1986 opgehef, maar toe was die swart- en bruinmense reeds geweldig verarm en 

gedwing om as arbeiders te werk. Dit was gedurende hierdie tye dat die stamstelsel 

begin ontbind het en families opgebreek is. Vanaf die tagtigerjare mag swartmense 

huise koop en is handel meer gci'ntegreerd, maar die groot meerclerheid beskik oor 

geen ekonomiese mag nie. 

Gekoloniseerdes het vol gens Van Jaarsveld ( 1975: 39) as 'n bron van goedkoop arbeid 

gedien tot voordeel van die koloniseerder. Die blankes van Suid-Afrika het juis om 

hierdie recle nie die inheemse bevolking uitgeroei soos dit in die Verenigde State 

gebeur het nie; hulle is gebruik in die opbou van die ekonomie. Werksituasies was 

van so 'n aard dat die swartmense nie 'n bedreiging vir blankes kon wees nie. "The 

condition of successful exploitation is abundant cheap labor" (Carpenter, 1937: 57). 

Con.\'l'(Jllt'flfly, Afi-it:am sho11/d exacise a,u/ have ri~/11.1· 011/y in 1heir 

own areas and co11111111ni1it·.I'. Economically, while workers Jho11/d he 
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prnrrcrrd in rhr /a/11111r marker ro cnahlc 1l11'111 m maimain rhcir living 

srantlards. (Giliomec en Schlemmer, 1990: 54) 

Groot verskille in inkomste en besittings het langs klcurlync gcskied. Klas en ras was 

twee konsepte wat moeilik van mekaar geskei kon word. Dreyer skryf in sy inleiding 

tot 'n boek wat sogenaamde Afrikaner-liberalisme as tema het, oor die welvaart wat 

"ons" (hiermee bedoel hy klaarblyklik Afrikaners) na die Tweede Wcreldoorlog·beleef 

het: 

Binne enkclr dekatlcs her rms iers vir die eersre k1•er hele1f wlll in ans hele 

geskietlenis nit• h1•sraan her nie, nl. tlar 'n Krnor aanral Afrikaners haie ryk is, 

dar gmnr Afrikaamr maa/Jkappyr rnr .wand kom, elm niemand horn oar wrrk 

harf re hekammer nir en tlar rlkeen war wil wcrk, Koed kan wrdien. (Dreyer, 

1977: 22) 

Vanaf 1979 is werkreservering vir hlankes egter wetlik opgehcf in Suid-Afrika 

(Giliomee en Schlemmer, 1990: 124). Nog 'n kenmerk was dat die tradisionele 

politieke struktuur van die gekoloniseerde in die nuwe politieke struktuur van die 

koloniseerder gei'nkorporcer is om onder andere belastinginvordering en 

onderwysinstellings te akkommodeer. Met die inkorporcring van die tradisionele by 

die nuwe, verloor die tradisionele volgens Sathyamurthy, (1983: 22) sy legitimiteit 

sodat die gckoloniscerde dit uitcindclik verwerp. Hy sc vervolgcns dat ideologies 

gehascerde standpunte ten opsigte van gckolonisecrdcs gehascer is op mites aangaande 

rasse en hulle rcligie (Sathyamurthy, 1983: 23). In Suid-Afrika is die swartman soms 

as "hciden" en "tribesman" beskou, aldus Hanf (1981: 29). Hierhy sluit Brynard 

1989: 24-25) aan: 

O111/er die ownrnse is die bruin- rn .nvarrman 11• dikwe/s hrsknu as nm 

mint/ere. Hy is 'n arheider, 'n s/aqf Ons knm 11i1 daardie nrdr, 

daarclir fl(llrnon. Uir die ryd clar nm nns ml in 1er1111· van vnnKdyskap 

gesit•n her, tlm 011.1· gemeen her nm 11101•1 die bruin- en .nvarrmeme 

"opvorcl en krr.wen •. 
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Macmillan ( 1968: 23) beskryf die situasie soos volg: 

The Boers, incleed, wi1h all !heir qualifies and vinues, carried Puri/an manners 

a/Ill tracli1io11 into 1he ninl'leenrh cemury, and applied 1he Old Te.wamellf as 

their sf{lnt/ard 11( cond11C11owari/s 1he coloured races. 771e rnrse of Ham was 

f{lken as 1:/0Spe/. Or aKain 1he dark races wer,~ Amalekiles and Canaani1es to 

he smiflen hip and thiKh, and wheniver possible driven 0111: but 1here was 

always a reservation in favour 1!f s11.fficie111 Gibeonites to he he was <!f wood 

and drawers of water. 

Velkleur was die hoofkriterium van differensiasie. Die Transvaalse Republiek het 

byvoorbeeld in sy grondwet van 1858 bepaal dat daar geen gelykheid tussen Swart en 

Wit is nie, nie in die Staal of in die kerk nie (Patterson, 1957: 73). 

Geweld is volgens Sathyamurthy (1983: 27) een manier waarop gekoloniseerdes hulle 

situasie hanteer. Dit lei daartoe dat die betrokkenes ondergronds gaan en hul 

aktiwiteite op daardie manier voortsit. Sathyamurthy ( 1983: 29) beskou geweld as 'n 

natuurlike uitvloeisel van kolonisering. 

Volgens Boahen ( 1987: 109) is die ergste sosiologiese gevolg van interne kolonisering 

sielkundig van aard, naamlik die vernedering van die gekoloniseerdes wat lei lot 'n 

verlies aan menswaardigheid. Daar bestaan egter onder navorsers uiteenlopende 

menings en teoriee oor hoe die slaweverlede afstammelinge se sosiale identiteit 

bei"nvloed het. Die uiteenlopende menings hieroor maak dit dus moeilik om werklik 

tot gevolgtrekkings le kom oor die slawetydperk se invloed op die Suid-Afrikaanse 

samelewing. R. Ross (1983) se teorie is dat daar min sprake van 'n gevoel van 

gemeensaamheid ('n gebrek aan die geleentheid om 'n gemeenskap le vorm) onder 

slawe-afstammelinge is, terwyl Aclhikari (1989) le kenne gee dat daar wel 'n 

groepsidentiteit bestaan op grond van velkleur. 

Wat die Suid-Afrikaanse situasie as interne kolonisering tipeer, kan in 'n groot mate 

binne die wereld-konteks beskou word: in 1948 is die verklaring van menseregte deur 

die Verenigde Yolke aanvaar, die jaar waarin die Nasionale Party aan bewind gekom 
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het en aparlheid op die welboeke geplaas is. Volgens Anton Sleenkamp. kandidaat

prokureur van Johannesburg (Vrye Weekhlad, 12 - 18/7/1991: 28), is menseregte in 

daardie jare in Suid-Afrika as 'n bosc ideologie voorgehou. Afrikaners is volgens 

hom nooit ingelig oor mensercgte nie, of verkeerd ingelig. Johan Degenaar ( 1993: 

239) definieer 'n mensereg as "'n morl'II' aanspraak op menswaarclige behandeling". 

Hy wys daarop dat persepsies oor menseregte van mens tot mens verskil: die 

sosialistiese heskouing laal die klem op die regte van die samelewing as geheel val 

en bcmoei horn met die skcp van sosio-ekonomiese kondisies waarbinne alle persone 

in staat sal wees om hulle regte uit le ocfen: die liherale hcskouing laat die klem val 

op die vryheid van die individu terwyl die Derdewereldbenadering die aandag vestig 

op die stryd om oorlewing, die uitwissing van hongcrsnood. armocde en koloniale 

slrukture (Degenaar, 1993: 248). Oil is nie te se dat ander lande nooit hierdie basiese 

menseregte geskend het nie - rassediskriminasie het reeds 'n !;mg pad gekom en 

rassesegregasie was in Suid-Afrika en ook ander lande soos Amerika 'n lewenswyse. 

Wat die internasionale gemeenskap egter negatief teenoor Suid-Afrika gestem het, is 

die feit dat apartheid as wetlike instelling lynreg in teenstelfing met hulle wetlike en 

normatiewe opvallings was, naamlik die reg wat ontse is ten opsigte van 

selfbeskikking, diskriminasie en misdade ten opsigte van die onderdrukte deur die 

polit.ieke sisteem. Hieroor het daar na die Twcede Wereldoorlog internasionale 

konsensus bestaan. Die Suid-Afrikaanse politieke sisteem is sodoende gei"soleer in 

hulle denkwyse. Die buitel;mdse polilieke sisteme het dit veral teen die 

wetbockdiskriminasie gehad en dat die ontkenning van mcnseregte oor die boeg van 

velkleur gegooi is, in 'n tyd toe dcmokratiese idces na die trauma van die Tweede 

Wereldoorlog wyd posgevat het. 

4.2.2 Dckoloniscring 

In Verwoerd se tyd neem 'n poging lot dekolonisering en die verwydering van die 

"gevaar van swart oorheersing" in Suid-Afrika die vorm aan van onaflianklike state. 

Charles Malan ( 1990a: 28) meen hceltemal tereg dat hierdic slap nie sonder probleme 

was nie: 
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Hoewe/ opar!hl'id 'n de11rs/11ggnvendc rot in die verdecldheid gcspee/ hl'f, was 

dir nar1111rlik hoeg1•111111111d nie die enigsr,· ideo/ogi,·.H• .w11deh11k nie. Nadal die 

breuk ml'f 'n ko/011iole vcr/cdc vom1f' 1948 in 01/1• ems hcgin is, was die .1poke 

van ko/011iolismc, i111pcria/i.1·1i1e en Europa-ge.1·e111recrdht'id op k11/rure/e vlak 

nog lank nie vadryf nit•. 

Die uiteinde was 'n nuwe soort kolonialisme en klein, arm, swart tuislande wat 

afhanklik is van 'n groot, ryk, wit Suid-Afrika waar 'n minderheidsgroep die meeste 

mag gehad het (Hanf, 1981: 46). 

Die beleid van afsonderlike ontwikkeling het in die sewentigerjare getoon dat dit in 

die praktyk op blanke bevoorregting neergekom het. In 1990 verskyn 'n artikel van 

J.N.J. Kritzinger in Die Suid-Afrikaan (1993: 30) waarin hy beweer dat Britse 

kolonialisme in 1910 beeindig is, maar dat die Suid-Afrikaanse samelewing nog steeds 

kolonialisties is vanwee die patroon van grondbesit en die feit dat die regte van die 

swart meerderheid, onder 'n wit minderheidsregering, nie in die grondwet verskans 

is nie. Volgens hom vind koloniale rassisme uiting in dade soos die onteiening van 

grond, gedwonge verskuiwings, paswette, trekarbeid, werkreservering, 

minderwaardige onderwys en swak mediese dienste. Hy praat van 'n "koloniale 

bewussyn" wat tot stand gekom het deur die "materiele omstandighede van 

ekonomiese en politieke mag wat witmense oor swartmensc het". 

Oil is teen sodanige omstandighede dat Brink dit in sy werk en in sy openbare optrede 

het. Sy ideologiese uitgangspunte manifesteer hulle in sy romans en in van sy 

nie-fiktiewe werke. In Mapmakers ( l9~3a: 162), 'n werk wat die sosiale en politieke 

wantoestande in Suid-i\frika uitwys, stel hy sy doelwit as "konkrete" skrywer 

duidelik. Hy wil die werklikheicl van die Suid-Afrikaanse situasie soos hy dit ervaar, 

aan sy lesers openbaar. Hy spreek hom onder andere teen die koloniserende kragte 

uit as hy se: "And it is part of the horror of the South A friean situation in 1978 that 

the slave-owner mentality exemplified in the case of 1825, still forms a main 

ingredient in the social and political thinking of this government." Brink skryf op 

dertienjarige ouderdom 'n ongepubliseerde jeugverhaal, Vakansie in die Noorde 

(Brinkversameling UOVS), in dieselfde jaar waarin apartheid by ons op die wetboeke 
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geplaas is, waarin hy slawerny afkcur. Hierdie lema is in ooreens1emming mel lalere 

werke soos Kennis en llond-den-bek ( 1982) wat ook van 'n sterk sosiale bewussyn 

spreek. 

In Mei 1991 se Brink (1991a: 7) by Slellenbosch in 'n lesing gcliteld Art and 

freedom: aesthetics redefined: 

In exacrly rhe same way as mi.uionaries, usually wirh rhl' h,,.w ,!f inrenrions ! , 

hmuMhr Chrisrianiry ro Darkesr Africa in orda ro inculcare in poor hearhens 

rhe 11arience ro accepr rheir oppression as rheir immurahle fare f!tferinK rhem 

a rC'compen.w• lu•reafrer; and in rhe same way as VenvoC'rd manipularC'd Banru 

educarion ro l'n.mrl' 1hm hlach wo11/d nC'ver rise ahove 1hl'ir s1a1ion, c11/111re -

and specifically !he ans, li1era111rc - has h1•e11 11.l'C'd si11ce rime immC'morial 10 

insurC' 1h<J1 1he /)(la/ ,!f pmva is nm rocked hy !hi' dC'prived and 1he so-called 

"depraved". 

Dit is duidelik dal Brink die politieke sisteem en die Afrikaanse literere sisleem nie 

los van sy geskiedenis van kolonialisme, slawerny en apartheid kan sien nie. Oor die 

prosa van die sestigerjare wat op die esletiese toegespits was. se Brink: "Die 

Afrikaanse prosa het in die loop van die afgelope dekade 'n bewusle stryd gevoer om 

van kolonialisme tot selfregering te vorder" (Brink, 1968a: 2). Die sestigerjare met 

sy nuwe temas noem Brink ( I 97Jb: 26) die tydperk van die dekolonisering van die 

prosa in Suid-Afrika. 

Hy voel die inlclleklueel moet die blanke publiek bewus maak van die cksploitasie van 

die gekleurde en sprcek hom uit lcen die diskriminercnde Banloe-ondcrwys (vgl. hfst. 

5, 4.8). Daar is byvoorbeeld mcer geld aan die wit kind se skoolopleiding spandeer 

as aan die swarl kind s'n. Hein Willemse (l99J) vertel van Piel Uithalder, 'n swart 

rubriekskrywer by die tydskrif A. P.O., se rubriek wat "Slraalpraaljics" geheet het. 

(In 1996 verskyn die boek Straatpraatjies onder leiding van Mohamed Adhikari). 

Die lydskrif waarin hierdie rubriek verskyn hel, was die lyfblad van die African 

Poli1ical Organisation/Die A frikaansche Politicke Organisalie en hel die bruin man as 

teikcngroep gchad. Willcmse haal die rubriekskrywer aan uit A.P.O. 23/10/1909 
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(1993: 73). Volgens Willemse (1993: 71) rnoet hierdie stuk gelees word as 'n 

belangrike bcginpunt in die stryd teen interne kolo11ialis111e en die Afrikaner 

oorheersing wat toe reeds begin het: " ... Stoffel se hij het gehoor dat die rede waaro111 

hulle rninner edekatie ver die bruine wil ge is ho111 ons te veel die A.P.O. lees, en die 

goed wit te veel op die Kiczers lijst korn." Terwyl die Afrikaner hulle dus nasionaal 

gemobiliseer het, het van die bruin111ense hulle ste111111e dik ge111aak. 

In 1979, sewentig jaar na Uithalder se protes teen interne kolonialisme, verskyn 'n 

boek van S.S. Barnard oor Blanke onderwys in Transvaal waarin hy die saak 

rondorn die blanke opvoedkundige sistee111 s6 sien: 

Dii' ondenvys.we/sel i.1· t/11.1· eie aan 'n hepaalt/1' vo/k, dit wit .1i van 'n gro1'p 

m1'ns1' mer diese/ftf1, herkoms, re/igieuse oonuiging, taa/, terriroria/t! gehied, 

p(l/i1icke J(lewal'iniwi1, t'ns. /11 die (nasionale) ondawys.welsel is 'n 

normatit'we korre/asie van k11fl111ir - waaronder ook die onderwy.utelse/ t!n die 

bl'frokk1• gm11dmmitfn11111/.mak/ik. Ver.weurings van die 1101/ige korrelasit• knm 

dikwels in 11organgs1ye voor, vera/ W{llllll't'r 'n volk mu/er vreemde 

hl'fnvloeding ko111. (Barnard, 1979: I) 

Vol gens Barnard ( 1979: 4) is 'n slaweskool in 1658 gestig wat dit ten doe I gehad het 

om die slawe Hollands te leer sodat hulle godsdiensonderrig kon ontvang ten einde aan 

hulle eicnaars beter diens te kan lewer. Villa2Vicencio ( 1988: 44) sluit hierby aan: 

n,e Christia11 Express, 1110111hpiece <!f 1he mi.ui(lnarie.1· 111 Loveda/e, was 

remarkably exp/icif in an edirorial wrillen in I 878, in dt'./inin!i 1he social goal 

,!(1he Chri.wianization pmc1'.u: "W1• wam 10 s1·e 1h1' 11a1ive.1· hecome workers ... 

And ... we heli1•ve Chri.wia11i1y will be a chit'.{ cau.\'I' 1!(1heir becoming a working 

peopl<•. " 

Brink ( 199 I b: 8) 111een in 1991 dat die proses van dekolonisering nog nie voltooi is 

nie, want die land bevind 110111 in 'n staat van revolusie wat nie tot uitvoer gekorn het 

nie. Brink het in daardie jare boikotte 0111 veranderinge in die land teweeg te bring, 

ondersteun. 
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4.3 BRINK SE UITLATINGS OOR ROIKOTTE TEEN SUID-AFRIKA 

Die opvoedkundige sisteem was vir Brink 'n teer saak wat hy gevoel het dringende 

aandag verg. Oor 'n enkele onclerrigstelsel vir alle rasse, voel Brink ( 1983a: 92), 

moet daar clruk uitgeoefen word: 

flmvcvcr, for as Ion)! as rhc Govcrnmcnr r<'.fi1scs 10 acapr o sin)!IC' cducarion 

sysrcm for all races - os rccnmmended in 1981 hy irs own Dc lanR<' 

co1111nissio11 - rhis will rcmoin mu• of rhc danJ.!er poims in rhe c011111ry. II 

cerrainly is a rerrimry where increasinR pressure for rnlrural chanR<' should 

he cxerred; and ii SN'm.r /0 mc 1h01 11niver.ri1ies can play a major role in 

esrahliJhinJ! a proper basis.for .mch devclopnll'nl. n,c possibiliri<•s. howcver 

small, have been crt•a1ed. Whal is now req11ircd fa Ju.wained and 11nremi11inR 

pre.u11rt'. 

Die feit dat die beleid soos hy dit hierbo voorgestel het sedertdien ingestel is, wys op 

die profetiese aard van sy gesprekke oor die samelewingsisleem van Suid-Afrika. Hy 

het ook die sportboikotte heelhartig ondersteun. Sy aanbeveling was: "Since sport has 

proved to be an Achilles heel in the body of apartheid, this form of pressure should 

be used until the whole organism is destroyed" (Brink, 1983a: 92). In The Star van 

20 Junie 1984 berig Roy Carson oor Brink se uillalings in verband met 'n ekonomiese 

boikot: "The world should 'bombard' South Africa with liberal ideas instead of 

organising boycotls in opposition lo apartheid, says South African writer Andrt 

Brink." Hiervolgens voel Brink clus dal 'n ekonomiese boikot Suid-Afrika eerder 

verswak as help. 

Brink het gedurende die jare van boikotaksies teen Suid-Afrika taamlik konsekwent 

onderskei tussen kultuur se "verbruikersdimensie". waar hy boikolle ondersteun het, 

en kultuur as betekenisskeppende aktiwiteit (boeke, film. drama ens.), waar hy 

boikotte teengestaan hel. Gedurende die tagligerjare het boikotaksies uitgebrei. Met 

die inslel van nuwe boikolle (wal meer as nel sport insluit) deur Europese lande, 

beleef Suid-Afrika in 1980 ook kullurele boikolle. Brink loods aanvanklik 'n 

striemende aanval op die bclrokke lande. Hy wys daarop dal hicrdie lande 
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kapitalismc, imperialis111c en kolonialis111c as 'n grotcr sondc heskou as Ko111munis111e. 

Hierdie mening word in Trouw - 'n Ncderlanclsc kocrant - gepubliseer (Die 

Repuhlikcin, 11/1/1980: 6). Brink gee in 1970 tc kcnnc clat hy nie in 'n kullurele 

boikot glo nie. Hy praat hier van 'n boikot in die sin van boeke, opvoerings en 

buitelandsc persone wat nie tocgclaat word om die land binnc tc kom nie. Sy rede is 

dat dit vcrandering tcenwerk. 

Oor hierdie kulturelc boikotte huldig hy egter later verskillende standpunle. In 'n 

hoofopskrif in Onze Werelcl (November 1985: 22) word Brink aangehaal: "Sia 

Zuid-Afrika zo hard als je kunt." Hy voel ligte vermaak moet geboikot word omdat 

Suid-Afrikaners hulleself bluf dat die buiteland gebeurde in Suid-Afrika aanvaarbaar 

vind as gcvolg van bcsockc van kunstenaars wic sc stcrrc nie mecr so hclclcr skitter 

nie. Namate hy mccr by die ANC hctrokkc gcraak het in die tagtigerjare, het hy die 

ANC se beleid oor boikotte al hoe meer onderskryf. Seder! die ANC ontban is, het 

hy hom egter nooit weer ten gunste van boikotte uitgespreek nie. 

Brink skud Suid-Afrika in 1988 met sy verklaring uit Parys dat hy die ANC steun. 

Op die vooraand van die negentigerjare skaar Brink hom hy die ver-linkes met sy 

onclersteuning van die kullurele hoikol. Die verhouding tussen Brink en 'n groot deel 

van die sa111elewingsis1ee111 kom hicrdeur weer op 'n ongelukkige wyse in die gcdrang. 

As een van die sowat veertig skrywers wat in Lusaka samesprekings met die ANC 

voer in 1989, onclersteun hy die kulturele boikolle: 

War hoi!.:0111• vt'rdi<'II iJ perso11e: akadt'mici, .l'f111rr/11i, k1111sft'naar.l', kul!urde 

1wrso11a.1"i<'.I' ,,,, tli<·.1· llll't'r w(lf t'e11vo11tliM 11111 w(f.i·1tMliMe l't'tle.1· die /a11d 1Vi/ 

hi1111ek11111 (<!/' in die h11ire/1111d ,vii Maun rt'i.l') .wnd,•r i/(lf die .l'flyd vir 

JcmokrariserinM '11 )//la tlaardt'1tr hewmll'T wort!... Wanr die doe/ van die 

hoikor is 11ie inhihNinM 11ie, 111t111r hevrydinM: ,.,, dt'rha/ive die i.l'olt'rinM van die 

aparrlil'it!.1"hnvi11d op <'Ike dt'11kh11r<' manier, i11.l'l11ireml<' die• k11/r11rt'le. (Brink, 

1989c: 105) 

In 1990 gee Brink in 'n onderhoud met die SAUK in die kunsprogram Collage te 

kenne dat hy die boikot nog steeds ondersteun: "Apartheid is nie iets van die verlede 
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nie en ons lecf .~feeds in '11 hoogs ahnormale gemecnskap" (Rom, nrrlcl, 20/11/1990: 

I). 

Brink het gevoel dat hoikotte ten opsigte van hctckenisskeprende aktiwiteite tog wel 

hullc doc! dicn as die regime kultuurprodukte gebruik 0111 sy eie magsbasis te 

verstewig. In al sy optredes oorsee het hy di_t henadruk dat die enigsle mense wat oor 

boikotte mag hcsluit. die swarl S11id-i\frikaners is, omdat hullc die mense is wat die 

hoogste prys moes hetaal. Brink se gevoel in hierdie verhand was dat clit vir l10m as 

hlanke ohseen sou wees om "hoikot!" le skree as dit hom nie sou raak nie, maar die 

swart S11id-i\frikaners wel. 

Ten tyde van die k11lt11urheraad hy Stellenbmch in 1991, word dit hyvoorbeeld 

d11idelik dal Brink die k11l1urele hoikot in heroorweging neem: "Die hehoud van die 

kul111rcle hoikol kan nnu hinnelandse krcatiwileit strem en huitelandse begrip van 

koers af bring" (lkrld. 7/5/1991: I). Brink hel by hierdie heraad as spreker 

opgelree. Sy onderwcrp hel oor k11ns en vryhcid in die Suid-i\frika na 1990 

gehandel. i\lhocwel hy 'n n11we siening oor die hoikol huldig, meen hy dal dit 'n 

goeie doc! gcdien he!. "Die hnikol was daarop gemik 0111 'n regime le isoleer, nie 'n 

vnlk nie" (Ilic RnrJ!er. 14/5/1991: 7). Hy voe! die Suid-i\frikaanse 

samelewingsislcem moel met nuwe iclces gehomhardeer word. 

Brink hcl jare l;rnk handc met die /\NC in die huiteland gehad. Sy 1..usakabesoek is 

in koeranlopskrifle uilgchasuin. Hy hepleil die wclliging van die /\NC en ander 

polilieke nrganisasies, die vrylaling van die polilieke gevangencs, die onllrekking van 

trocpe uil die swarl woongehiedc en die opheffing van die Noodtoestand. Brink 

kritisccr ook die rcligieusc sistcme wal apartheid voorstaan. Hy vncl hy kan hom nie 

vercenselwig met die sogenaa1nde Christen .wat clirck of indirek mecwerk tot die 

onderdrukking van sekerc grocpc in die land nie. 

4.4 VERVREEMlllNC. TUSSEN RRINK EN lllE GEORGi\NISEERDE 

KERK 

Brink skok.Suicl-i\frika ashy die volgenclc sc: 
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Vandag i.l' 1·k 1·oor God .l'kaam 11111 te 111111·1 .I'<' dm l'k '11 Afrikaner is, dat ek in 

Afrikaans skrywl', dat ek 'n v11lk 1'11 taal 111111•1 dien wat al verder wegdryf van 

a/le 11or111e 1•a11 die Chri.l'tclikl' be.l'kmving. (Die Burger, 3 l/5/ 1965) 

Die A.frikaanse kerk skaor hulle hy die haotdraers en di<i verdagmakers. (Die 

Vaderland, 23/2/1973) 

Feitlik niemwul \Vt// in die naam 1·a11 Chris111s praat, kan in die 11oa111 van die 

Afrikaner pram nil•. (Die Vaderland, 11 /I 2/ 1975) 

Ek is geen Chri.1'1<'11 nie en ek henader my ondcrwerp van sommige aspekte van 

kul111ur en apartheid dm 11i1• as '11 Chri.Ht'/1 nie. (Die Vaclerland, 7/7/1976) 

Ons skryf /os van die Kerk en die Bybel. '11 Afrikaan.w· sk,ywer hoef horn nie 

a<m die w<1111des van .1y Kerk in die Byhi•I ti' 111111 nit•. (Daghreek, Mei 1976) 

.. .. wnder die aktiew,, s1e1111 wat die (NG-Jkerk gehied hl'I as hasis en inspirasie 

vir die• hele id1'11logie, sou apartheid nooit die mon.wer k11n word wat dit 

geword het 11ie. (Brink, 1985c: 167) 

Terwyl Brink hierdie uillalings gemaak hel, was Kennis nog verhode leesslof. Kritiek 

wat hy _in hierdie tyd kry, is dat sy werk nie "ophouend" en "rnooi" is nie: "Daarom, 

professor, kan kuns met seks en perversileit as terna nie in hierdie faksie van ons volk 

aanvaar word nie", se 'n briefskrywer in Die Vadcrland (9/1/1976). 

Onder die skuilnaam Eng na binne, na buile verlig (Ucclcl, 23/10/1975: 10) laat 'n 

briefskrywer hom/haar or1Clcr anderc so uit teen Brink: 

Kan pr,!f Brink dan nie begryp nie dm om as publil'k t'n jong meme no i('(s 

sol'k met 'n ophe/Jt.'nde tema?!!! Ek kan nie ver.l'taan hoekom die verlag,•nd.we 

m,•11.1·everh1111dings en optrt'dt' chm die enig.ftl' tema.l' i.l' wat kan dien as 

le((erkundige wake nie! 
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/ndien prr,f. Brink en sy medeskrywcrs d11.1· oor nih anders km, skryf nie, mnl'f 

/1111/e maar gems al h11/I,, w,•rk,· in Brillanje /0111 "l'askyn ". 

Mal! 1111s dierhare S11id-Afrika hewaar word van dil'Sc(fde nnderRang as 

Bri11a11ir! Aon <ms regering al nm dank rn agting vir /111/lr <'lll!l' nptrede no 

hinnc, wa111 j11is dit gee hul clir s11<krag om vcrlig na huitr op"' trrr. 

'n Groot deel van wit Suid-Afrika neem nie genoce met die feit dat Brink horn soms 

in oorsese dagblaaie teen die Suid-Afrikaanse bestel uitspreek nie, al het hy dieselfde 

uitlatings in Suid-Afrika gemaak. 'n Koerantopskrif in Die Burger (26/5/1980: 9) Jui 

hyvoorbeeld so: "Rrink vertel f'ranse hy word dopgehou." Volgens die berig sou 

Brink op 'n f'ranse telcvisieprogram gesc hct dat die .Suid-Afrikaanse 

Veilighcidspolisie hom dophou. Kerklui het soms stricmcnde aanvalle op Rrink 

geloods. In Oic Kcrkhodc word Rrink. Etienne Leroux, Breyten Breytenbach, en 

ander Afrikaanse skrywcrs as "diensknegte van die hose" bcskryf. Dit is veral die 

cksistensialistiesc strckking van die werke waartcen die skrywer, M.T.S. Zeeman, dit 

het. Hy mccn dat die lettcrkundc in baie gcvallc na die Tweedc Wcreldoorlog as 

dracrs van anli-christelike gcdagtcs funksionecr. Kn, taal en die lelike wat uitgebeeld 

word, is in sy oe "onkuns" (Oir Ooslcrlig, 9/2/1978: 9). Dr. Kool Vorster beskryf 

skrywcrs op sy bcurt as "vuilspuitc met stinkascms". Hy sc ook verder: "Teen 

skrywcrs wat as die vuilspuitc van die samelewing opdrif, moct voortdurend opgetree 

word. Hulle rni'nccr ons volk" (OJ?grndhlad, 12/4/1981: 4). Hy beskou D.J. 

Opperman sc Komas nil 'n bamhor.~.~lok as "smcrigc abb;ir.1sics" en mcen die bundcl 

is lolaal onldaan van kuns (Oggcndhlad. 12/4/1981: 4). 

Dit was egter Vorster sc vcrwysing na skrywcrs as "vuilspuite" wat die verhouding 

tussen skrywers en kcrkmcnsc kwaai gckno11 hct. In rcaksic op Vorster se uitspraak 

word 'n mosic van Abraham de Vries. waarin stcrk standpunt teen Vorster ingenecm 

word, op die 1979-Gildehcraacl aangcnccm: 

Die Afrikaansc Skrywasgildc /wt van 1yd tot 1yd 1111'/ dicp<' verslacmhl'id kennis 

R<'l1<'<'111 van 11itsprakc dc11r dr. Kool Vorst,•r oor Afrikaan.1·1• skrywa.r en /11,I 

wrrkc, wot hy .wm.1· gch·,•s hct, soms nic. 
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Ons vim/ di! 1wns111mlik d111 hy sy 11i!l111i11g1· 111111hi<'d as di<' a111pl<'iik1' .w1111dpu111 

111111 dil• kl'f'k. 011.1· wl'ic•r 11111 hicrdi<' /)('c/d 1'1111 di<' kl'l'k ,,, 111111I·111ir en ver.wek 

h11111 11111 in di<' 1·1•rv11/g .I'_)' 11i1spmkl' vaa/ skrifi1111r/ik II' 1111dt'rs1wk ,!f II' /a(lf 

onder.rn<'k. (Die Volkshlad, 2/7/1979: 2) 

Hierdie tipe kontlik kom egter 'n ver pad. In 1964 met die bekroning van Sewe dae 

van Etienne Leroux met die Hertzogprys, het die waarnemende Scriba Synodi namens 

die Moderatuur van die NGK in Natal sy afkeer van hierdie bock uitgespreek in Die 

Transvaler (7/7/1964). Dr. A.P. Treurnicht en dr. J.D. (Kool) Vorster reageer ook 

negatief op hierdie werk in Die Burger (25/8/1964). Die Volksblad (22/8/1964) 

berig op sy beurt dat die Vrystaatse NGK nie met die bekroning van Leroux se werk 

saamstem nie. In 1965 skryf Brink in Sesliger (I965b: 7): 

/11 die 1aw11/ik <'<'nsydige stryd teen die lcuer/.:undc word daar voortd11re11d uit 

kerklikl' gl'll'dere 111'I dil' .1·11,1111111• 1·1111 '11 k/i•in gml'pie ha1' gl'h1111r 111111 namen.I· 

die Herl' .1prel'k, en wm d111ir1•oor V('l'/.:ieslik 'n V('l'hl'II', verhi11erde, 11p11diktiese 

101111 ll(lll.l'la1111. Word di! nie 1yd d111 die Kerk as in.wansie h11111 .wadigaan ook. 

begin bekommer oor p11r1y van di(, sprekers in sy eie gell'lll'ic nie - ()f moet 

ons werklik aanvaar da1 die s1e111 van di(, poor Savona rotas i11der1/aad die .\'/em 

van dil' Kerk .w1/f' is? 

Ds. De Vos van Bloemfontein het skrywers egter gedurende en na die I978-beraad 

in talle briewe in die pers verdedig. Hy veroordeel onder andere Aksie Morele 

Standaarde op grond van sektariese moralisme (Bekker, Sunday Trihune, 26/3/1978: 

17), 'n Naamlose predikant van Johannesburg (Die Vaderland, 30/ I/ I974: 7) se oor 

die releigieuse sisteem se rol in die verbod op Kennis: "Met sulke optrede wis jy die 

simptoom uit, terwyl die siekte nog voortwoed. Brink raak beslis aspekte van ons 

samelewing aan wat sorg baar." Uit hierdie reaksie is dit duidelik dat dr. Vorster nie 

namens die hele kerk praat nie. Dr, Willem de Klcrk maan ook op een van die 

Gildeberade: "Ons Christelike aggressie is dikwels opvallende moralisme wat met 

reels en regulasies die sedelikheid wil red" ( 1985: 69). Hy voel dat Christelikheid in 

sulke gevalle soms onchristelik kan wees. De Vos se optrede by die I980-Gildeberaad 

word soos volg deur Die Transvaler (Gous, 16/4/1980: 3) opgesom: "Dominee 
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slriem teoloc." Hierdie ho11ding is direk in teenstelling met die predikanle s'n wal 

dankhaM staan lecnoor die politieke sisleem vir die heperkings wal gelc word op die 

Suid-Afrikaanse litercre sistcme. 

In 1979 kom ds. Vorster op die idee van die Credo-prys vir "skoon" letterkunde. 

Hierdie prys sou deur die NG Kerkuitgewcrs uitgeloof word as tecnvoeter vir die 

Hertzogprys en "sepliese kuns". Vir hierclie doel was daar reeds in daardie stadium 

R25 000 beskikbaar. Die skrywers het die draak gesleek met hierdie prys. Brink spot 

dat selfs Hooglied nie aan die standaarde van die Credo-prys sal voldoen nie. "Die 

pryse vergelyk net so min met mekaar as 'n paddasloel en 'n roos". is die slotsom 

waarloe hy kom (Kritzinger, RaJJpor1. 12/8/1979: 7). Alhoewel di! duidelik is dat 

daar wrywing l11sscn die litercre en die religieuse sisleme is, word die krake binne die 

religieuse sistecm al hoe meer sighaar. 

4.5 VERVREEMDING TUSSEN BRINK EN l)fE ESTARLISIIMENT 

Brink (1976h: 21) sien in die vervrecmding lussen die religieuse, polilieke en die 

litcrere sistemc of die samclewingsisteem en die litercre sistecm iets "oer-gesonds", 

so lank die "Toynhcaanse 'challenge' nooil le groot raak vir die 'response' nie". J.J. 

Degcna~r (1985: 125) omskryf hy die 1981-Gildeberaad vervrecmding as: "'n 

vcrwydering 111sscn twee cn1i1ei1e met ncgaticwe implikasics dcurdat die kreaticwe 

moontlikheid van gemccnskaplikhcid nie verwerklik word nie." Volgens hom ontstaan 

politiekc vervreemding "wanneer cen organisasie, hyvoorbecld die slaat, die ander 

ruirntes s6 oorhcers dat die individu nie die vryheid van assosiasie gegec word om sy 

moontlikheid in die mimics le vcrwcrklik nie". 

In hoofstuk I is daarop gewys dal lekens en die belekenis wat aan 'n tcks geheg word 

kulluurgehonde is. Hiervolgcns hlyk dit dat litera1u11r as 'n sosiale produk gesien 

moet word wat vervleg is met die kul111rele, politieke, religieuse en ander subsisteme. 

Hierdie tipe interaksie tussen die litcrcre en die samelwingsisteem, die bock en die 

leser. is 'n arena waarhinne hoogs cmosionele uitlalings en botscnde waardes hulle 

telkcns afgespccl hct in S11id-Afrika. 11y al hicrdie suhsistcme spcel ideologiese 

ondcrtone 'n rol. Die woord "gcmccnskap" word in hicrdic hoofsluk hoofsaaklik 
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binne die konteks van die Afrikanerestablishment of "volk" gcbruik. Degenaar 

definieer 'n gemeenskap by die Somerskool van Sestig ( 1973: 15:l) as mense wat saam 

gegroepeer word op grond van 'n gemccnskaplikc kultuur, Iaal, godsdicns, ideologie, 

selfbeeld, ensovoorts: "Wannccr 'n mens na 'n samclewing kyk, nie op geografiese 

grondslag nie, maar op kulturele grondslag." 

In die sestigerjare stet Brink die volgcnde vraag in verband met die interaksie tussen 

die litercre sisteem en die samelewingsistcem: "Die sogcnaamde massamens vind dit 

al moeiliker om die roman te verstaan, maar was die kuns ooit bedoel vir die bree 

massa?" (Die Transvaler, 15/4/1975: 6). Twintig jaar later antwoord hy egter op 

aantygings dat hy blitsverkopers skryf dat die idee dat icts gocd is as dit net dcur 'n 

sekere elite verstaan word, 'n "totaal ongelukkige" vcrskynsel is (Die Volkshlad, 

5/10/1985: 7). Brink se werke van veral die sewentiger- en tagtigerjare is 'n direkte 

aanklag teen die wit oorheersde Suid-Afrikaanse samelewing. Op die 

1975-Gildeberaad se hy dat diegcnc wat betrokke literatuur wil skryf, nie gekeer moet 

word nie: "Dit sou skrikwekkend wees as 'n hele fase van die literatuur moet 

verbygaan waar geen seismograficse registrasie was van wat op die oppervlak van die 

volk aangaan nie" (Brinkversamcling UOVS). Dit is duidelik dat Brink die litercrc 

sistecm as barometer van die samelewing sien. 

Brink lui hierdie fase met die uiters omstrede anti-apartheidsboek Kennis van die 

aand (I97:la) in. Tydens die verbodtydperk op Kennis publiseer Brink 1
11 Oomhlik 

in die wind (1975), Gerngte van rccn (1977) en 1 11 llroc wit scisoen (1979). Hy 

probeer om die publiek, wat oningelig is weens sensuur, daarvan te oortuig dat 

apartheid onregverdig en onmenslik is. Hiermee haal Brink hom skerp kritiek op die 

ha_ls vanuit politiekc, gemeenskaps- en kerkgelcdere. 

Die afgelope aantal jare beleef Suid-Afrika 'n lewendige debat oor die hele spektrum 

van sosio-politieke vraagstukke. Hierdie debat word ook tydens besprekings by 

Gildeberade en ander letterkundige kringe gevoer. Die temas wat hulle in hierdie 

verband voorgedoen het, sentreer rondom vrae soos: Staan die skrywer nie te afsydig 

teenoor sy gemeenskap nie? Is dit nog geldig of waar om te redeneer dat die pen die 

skrywer se swaard is? Watter rol moet skrywers, akademici en die literatuur vervul 
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ten opsigte van die kullurele boikot teen Suid-i\frika? Is die kullurele boikot net nog 

'n vorm van sensuur? In watter male is skrywer en gemeenskap vervreem? Het 

hetrokke skrywery die geografiese of die mens in die samelewing as maatslaf? Die 

Franse het Brink in die tagtigerjare beskou as "Un Boer en colcre" - 'n boer wat (vir 

sy gemeenskap) boos is (Rceld, 15/I0/198:l). Maar wal is die implikasie van 'n boer 

wat vir sy eie mense "kwaad" is - 'n skrywer wal hom sonder veel voorhehoud op die 

sosio-politieke terrein begewe? Kan so 'n skrywershouding 101 die hervorming van 

'n gemeenskap hydra? Hoe reageer so 'n gemeenskap teenoor die hetrokke skrywer? 

Brink was een van die persone wie se kontroversicle uitsprake die puhliek ideologies 

in verskillende kampe verdeel hel, lerwyl sy gewildheid oorsee vanaf die 

sewenligerjare loegeneem hel. Hy word deur die eslahlishment-i\frikaner beskou as 

'n verra;iier. Ongeag die feit dat Brink die Rapport-resensenl was en dal hy b;iie 

aanhangers hier en in die h11i1eland gehad hel. is Brink weens die feit clal hy apartheid 

nie ignorcer nie en van sy werke sodoencle vcrbied was, cleur die puhliek in die eerste 

instansie as die skrywer van omslrede romans wal klokslag verhiecl is, heskou. Op 

die I978-heraacl sc hy dat die volk die skrywer as verraaier sien, want "tot korl 

tevore" hel die volk <Iii nog ondervind: 

dal skryw<'rS ook op di<' l'O/lrfll/111 van '11 volk s1• flO/ili<'k<' .wryd .waan: le nl<'N 

/lmdal dh· Afrikanl'I" s1• hele s1ry•d om ,·rk<'lllling 1•11 <'mansiflasil• 1•11 polili<'k<' c•n 

<'k/lnomiese n,ag ook /lor S/1 '11 i<mg 1yd1wrk pri•xi<'.1· xaamgeva/ he! me/ die 

wals!ryd <'11 di<• /i1errr<' s1ryd. Om vir die 1aal I<' s1ry wti.1· m11 vir j/lU volk le 

s1ry. (Brink, 1985b: 59-60) 

In 1982 spreek Brink sy gevoel 11i1 ten opsigte van hoe hy glo die gemeenskap hom 

ervaar: 

Afrikan<'rs hesko11 my as 'n 1.•c1Taaia /1111da1 1•k 1•e11 van h11fl<' is. lh1II<' hc.1·ko11 

my as 'n 111<'S in die rug 1•011 ons volk. Ek IV/lrd s/cg11•r hc•hamle/ as 'n 

Enl!,l'l.uprl'kc11de S11id-Afrikaa11.H' 1111dn.wlc11kc-11de. (Rappor1. 15/8/1982: 15) 
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In 1990 se Brink op Collage, 'n TV-program van die SAUK, dal hy sy Afrikanerskap 

nog nooil verraai het nie, dil was 'n geval van dat hy sy Afrikanerskap verbreed het 

(Roos, Beeld, 20/11/1990: I). 

In Ermelo is Brink se boeke uil die biblioIeek verwyder. Selfs na die verbode 

organisasies soos die ANC gewellig is, is Brink se goedgunsligheid jeens die ANC 

teen hum gehou. Die Burger (6/3/1990: 4) wys daarop dat ander skrywers wat ook 

in gesprek met die ANC was, se werke nie uit die biblioleek verwyder is nie. Die 

skryfster Marlene van Niekerk het byvoorbeeld na aanleiding van die Walervalberaad 

in 1989 in die skrywers se konsep van die verklaring laat inskryf dat instansies soos 

Nasionale Pers, Perskor en die SAUK geboikot moet word, maar die ANC het dit 

gei"gnoreer en voorgestel dal almal binne die esIablish111en1 moet bly werk (Barnard, 

1989a: 44). Die Gilde het volgens Charles Malan namens die Gildelede hom vanaf 

1974 teen verskillende apartheidspraktyke uitgespreek, soos onder andere beheer deur 

biblioteekowerhede, sensuur, aanhouding sonder verhoor, inperking, rnorele heksejag, 

voorskryfkomitees en die SAUK (Malan, I990b: 12). Die rneeste van die Gildelede 

was van die begin af by politieke kwessies betrokke. Maar hulle is nie in dieselfde 

male as Brink geetikelleer nie. 

Terwyl die Suid-Afrikaanse establishment onverdraagsaam leenoor andersdenkendes 

reageer, staan Brink juis verskille voor. Hy gee sy recles hoekorn verskille vir horn 

so belangrik is tydens 'n lesing ge1i1el "Ari and freedom: aesthetics redefined" le 

Stellenbosch aan die hand van die komplekse Suid-Afrikaanse samelewingsisleem: 

"Bui because our enormously complex cullural situalion demands lhe wides! possible 

range of responses. The broader Iha! range, lhe richer our lileralure and our culture" 

(Brink, I99Ia: 15). By die I978-Gildeberaad se Brink (I985b: 60) dat die volk en 

die owerheid die skrywer aan hande le omdal hulle bang is dal die skrywer 

onverantwoordelik sal oplree en dat die skrywer dalk dinge "van hulleself oor 

hulleself" sal openbaar. 

By die Somerskool van Ses1ig plaas Degenaar die verhouding tussen li1erere en die 

sarnelewingsisleem in perspek1icf. Hy meen die samelewing is selfslandig: " ... die 

177 



samelewing is nie herleihaar tot dit wat die woordkuns daarvan se nie" (Degenaar, 

1973: 1.55). Maar die woordkuns moct ook sy selfstandigheid beho11: 

.. . die ll'l1erk1111tle sk<>p 'n verhee/dinxryke wfreld in de r<'X wnardeur die 

.wmelewinx /rmrrse(f h<'l<'r kan V<'r.waan; dit /rm, '11 spiei1/ voor die .wme/ewinR 

waarin die individ11<' err xmepe /1111/ese({kan herken ... (Degcnaar, 1973: 1.56) 

Hy waarsku teen eensydige opvattinge soos. ecrstens. die van kuns tcr wille van die 

kuns waar die kunstenaar hom as 't ware verdiep in sy vervreemding: 

wm1111'1'r /ri('l'mld('I' l'<'rs1aa11 word 'n xe1:m/c•1•rde he.1·taa11 van die k11n.1· wm 

<!IR<'S/1'111 is op dit• .m/i1h'c xe1•0,•/ w111 die k11nstc11a<11·. Vero/ die woordk11ns 

111<'1 sy /rmrterinx vtm die woord as ko1111111111ikmil'lnitldl'I hinn<' '11 /inx11istiese 

g,·m1•1•mkap maak so '11 i.m/erirrg in 'n ivofftoring nie momrt/ik nie. (Degenaar, 

1973: 1.56) 

Twecdcns meen hy dat kuns ter willc van die staat, soos Plato dit voorgeskryf het, 

ook ecnsydig is: "Plato is nic nel ontrou aan die woordkuns nie, rnaar ook aan die 

samelcwing. deurdat die staat, as cen organisasie, 'n totalitcre grecp op die 

samelewing verkry." Die derde censydige opvatting le vir Degenaar in kuns ter wille 

van 'n bcpaaldc gemcenskap in clie samelewing wanneer clit nasionalisering van die 

kuns impliseer: " ... soos wanneer die nasionalis Verwocrcl vir Van Wyk Louw 

daarvan hcskulclig dal sy woordkuns nie i\frikanerhelde-vererend is nie ... " (Degenaar, 

1973: 1.56-1.57). 

Brink is dikwels voorgehou as clie swartskaap van traclisionele i\frikancrdom. Clarke 

(The naily News, 11/.5/1979: :~) bcrig hyvnorhceld: " ... the laager has successfully 

banished him, and the rest of his literary breed, to a distant koppie - from where they 

bomhard the reticent and radical, isolated splcnclnur". 

Uit die talle bricwe wat pcrsoonlik aan Rrink gerig is, is claar egter cliegenc wat hul 

dankbaarhcicl hctuig dat hy met sy romans 'n nuwe wcreld vir hullc oopgerna,1k hct 

- blankes omd,11 hulle ,1an gekleurclcs 11011 ,1s mense clink en gcklcurdes omclat hulle 
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besef dal alle blankes nie cenders clink nic (vgl. hfsl. 5, 5.1 en Brinkversameling 

UOVS). 

Die deballe wat Brink en die Gilde vanuil die lilercre sis1eem onlkelen hel, het die 

samelewingsisleem in 'n grool male gedwing om nuwe gesprekke aan te knoop, 

standpunt in te neem en rekenskap le gee van hulle slandpunle. Yolgens Die Burger 

(18/7/1977) het skrywcrs sc kri1iek op die Afrikaner en sy inslellings egter soms 

veroorsaak dat 'n dee! van die samelewingsisteem hulle juis van hierdie skrywers 

afgesluit hel: 

'n Groor dee/ van die vo/k /1('/ "dO/!f" Keword vir die ek.wremisries-idealisti<'se 

veroordeling~ in literere hcdrywighede war poliriek gel'nspirt'erd is. Dit sou 

'njammerte wees as dit 11101•1 lei wt 'n venvapinK van die A.fi·ikaan.,·e skrywa.,· 

in die al>:emeen as so11 h11/le 11iks meer vir die vo/k fl' .,i ht; nie. 

Op die 1978-Gildcbcraad se Willem de Klerk: "Volgsaamhcid van die' Eslabl.ishment' 

in sy polilicke en kerklike geledinge is die aard van ons mense." Hierby voeg hy: 

"Ons hou van gesag en voe! veilig as ons in gelid marsjeer"; en: "Agilasie teen die 

sogenaamde bedorwe lellerkuncle is mode" ( 1985: 68). 

Gedurende die 1agtigerjare word Brink deur van sy landgenolc (vent! li1cra1ore en 

medeskrywers) bestempel as mak - as die "fat cat" van die eslablishmcnl wat leer op 

die vet van die aarde as (bevoorreglc) blanke in Suid-Afrika: Dfl wat hy in die 

sewcntigerjare gepropageer hel, hel intusscn rcgeringsheleid geword. In hierdie tyd 

word hy deur linkses verwyt dat hy nie werklik aan die s1ryd deelnecm nie, terwyl die 

establishment-Afrikaner nog steeds die aanvanklike persepsie van Brink as "verraaier", 

"vrcemd" en "verwyderd" bchou. 

4.6 BRINK.SE SIENING VAN DIE AFRIKANER 

Yolgens Venter ( 1983: 54) het iemand in 1707 homself vol gens 'n ongei'dentifiseerde 

koerantberig vir die eerste keer 'n Afrikaner genoern: "lk ben een Africaander". Die 

sewentienjarige Hendrik Bibaull is later dcur die voorsilter van die FAK, prof. Gawie 
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Cillicrs hicrvoor vcreer deur 'n gcclcnkstcen vir hom te onthul. Scholtz ( 1980: 113-

115) sc pertinent dat 13ibault nic die ccrstc Afrikaner was nie. Hy mcen dat die 

woord Africaan of Afrikaan(d)er in die sewentiencle ccu gcbruik is vir 'n "inboorling" 

en tot laat in die agtiende eeu is die term "Afrikaner" gebruik vir diegene wat aan die 

Kaap gebore is. Op die vraag oor wie die cerstc Afrikaner was, glo Scholtz is daar 

nic 'n antwoord nie. Jan Rabie merk by die Somerskool van Scstig op: "Hottcntot

bastcrs het ecrste die naam Afrikaners gcdra" ( 1973: 162). Vir Verwoerd was die 

Klcurlinge beslis nie "Afrikaners" nie, terwyl N.P. van Wyk Louw (1986b: 609) in 

1957 bruinniense wat Afrikaans praat, bcskou as mense wat by die "Afrikaners" 

hoort. Hy voel selfs dat hullc decl van sy volk is: "Wei het ck 'n innige begeerte -

nee 'n hartstogtelike wit - dat my volk, Rlank en Bruin, en die taal wat ons praat, in 

hicrdie l;rnd sal bly voortbcstaan." (Louw, 1986b: 609 en 62'.l). Rahie (1973: 161) 

hct hom so oor hierdie ondcrwerp uitgelaat: "Van die vier en 'n half miljoen met 

Afrikaans as huistaal word die helftc nie as Afrikaners gesien nie, en arm en stemloos 

in 'n halfhestaan genaamd tradisie verstool. Ons hruiner brocrs." Op die 1975-

Gildeberaad se hy: 

Moor, pmvcrdnri<', mis 11111'111 /IIIS.1·1•((wg AFRIKA11crs, ons rnal AFRIKAans! 

K1·11 //11.1· 1111s.w•/( don nit•? Ill'! 1111s 1111g 11it• 1Vaar/ik '11 id1•111i11'i1 nil'? l-lrll' sien 

a11dcrc 1111s? Dikwcls h/lor 1111.1 die' .1wor1111m1 111w111 /Ill.I" i/0111. /11i. 01111pg<•1•nede 

h111'rC' \VOi Baas gc•11111•111 1Vi/ \\1/'l'J 0111 1111s 111i11dc11vaardig/11•i<lsgevol'I I<' 

1·1•rlwrg. (Rahie, 1985: 33) 

Rabie (1973: 164), self 'n Afrikaner, sc siening in 'n neutcdop Ices so: "Afrikaner is 

vir my vecl meer as witman." Ten spyte van hierdic onclerlingc vcrskille in menings 

binne Afrikanergclederc. sc Sheila Patterson in 1957 (p. 211) "The modern Nationalist 

definition of an Afrikaner is a white whose language is Afrikaans, who is a Nationalist 

in orientation and who is a Calvinist." Sy beskryf die tradisionclc Afrikaner se 

houcling as gevaarlik. Hierdic houcling waarvan sy praat is: 

.. . 1ha1 which s1•1•s Ill!' Afi-icon os 011 <'11<'111)' 1111 Ill<' mher siih• 1f o.fm111ier. and 

nm as o 1111°111/l!'r ,,r .wcii·ry m all. // is 1his a11i111d1· 1hm 1•1whh•s 1/1<' mosr 

kindly and h11111a111• /l('(lfl/e 111 .fi•,,f soiisfil'd ll'ilh 111!' sy.wcm which i111p11s1•s 
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wxarion wirlwur rl'prl'se11rario11, 11111v1·s wh11le rmvnship.1· arhirrarily from one 

place re anmhcr, fl'.Wric:rs f/1{' mm·e11u•11rs 11/ lah1111r-seek1•rs, and in Meneral 

rrears rhe 11uiioriry o/rhe popularion as umvclcome aliens, despire rh1!facr rhar 

inseparahle economic: links have hee11 forMl'd herw,•en hlack and whire. 

(Patterson, 1957: 11) 

Brink spreek hom by die 1978-Gildeberaad ook uit teen 'n Calvinistiese stelling wat 

Connie Mulder ten opsigte van die skrywers gemaak het: 

Nou se mi11im•r Connii• Muldl'r, in 'n omskrywinM haie owl in Calvini.wiese 

krinMe, dar die skiywa .l'l' vryhl'id .wos die vis s'n iJ: .wlank hy in die warer 

hly, is hy vry 0111 ·,e sw,•m waar hy wil. Warer synt/1! dan ho,!fwaklik die 

ekwivalenr van die .wrnkruur \'{/II wem• wm di<· 11wahl'id, mer MOeie ,,,, kwade 

hedoelinMe, a,111 sy Melll{'enskap 11pdwinM - ho11j.~aaklik om lw111.1·1•(f aan hewind 

re hou in 'n .1ir11asie wa1ir dii' maM van alle kanre hedrl'iM word. Die hedd 

klink mooi. Maar l'k mukrvind daar Nn prohlel'm: 'n 111,•ns is nie 'n vis nie. 

Brink sien Afrikaners as 'n volk wat in totale onkunde oor hul eie land verkeer. 

"Afrikaners weet nie wat met swartes in Suid-Afrika gebeur nie", se Brink in 'n 

onderhoud met 'n redaktcur van 'n Franse tydskrif (Die Burger, 29/5/1980: 10). 

Brink ( 1991 b: 5) verwys in latere jare weer daarna as hy vertel hoe onder andere 

Anna M. Louw 'n plaasnovelle (Onverdeclde nnr) geskryf het sonder 'n enkele bruin 

of swart karakter daarin, net twee tcrloopse verwysings na bediendes. Hy wys daarop 

dat die term "Afrikaner" aanvanklik gebruik is om diegene wat hier gebore is te 

onderskei van aankomelinge van ander lande. In sy drama Afrikaners is plesierig 

( 1973c), spot Brink met die valse waardes van die Afrikaner. Hy beeld die 

Afrikanergemeenskap as 'n sirkus uit, waar 'n tent opgerig word, oftewel laer geslaan 

word, 0111 die Kommunisme uit te hou, maar die winde van verandering ry hierdie 

poging in die wiele. 

Brink voer in 'n lesing by die Gilde getiteld "Afrikaans en oorlewing" (1985c: 

163-164) aan dat die Afrikaner nog net op vier momente volkseenheid beleef het: 
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(a) gcdurende die tydperk toe Oihaull homself 'n Afrikaner genoem het, toe die 

Vryhurger en Hugenoot teen Willem Adriaan van der Stel 'n gesamentlike 

slryd gevoer het; 

(h) tydens die verset teen Britlanje 'n eeu later wat sy hooglepunt in die Groot 

Trek gehad het; 

(c) gedurende die twee vryheidsoorloc; en 

(cl) met die 1938-ossewalrek en 1948 se verkiesingsoorwinning van die Nasionale 

Party, wat aanleicling gegee het lot 'n nuwe stel wetle wal die stemreg van 

sekere groepe weggeneem hel. Die Groepsgehiedewet, die verbocl op 

gemengcle huwelike en die persoonskaart is onder andere ook in hierdie tyd 

ingeslel. Hiermee is die "apartheid" van die Afrikaner, sy "uniekheid", 

heveslig. 

Hierdie momenle van eenheid is egter volgens nrink telkens opgevolg deur 

verhrokkeling, verdeeldheid en enkclingskap. Hy voel dat die Afrikaner sedert 1948 

die heste in hom onderdruk het en die slegste in hom laal seevier het: "En deur 'n 

wesenlike deel van hnmse(fte ontken, hel hy - helaas dikwels sonder om dit selfs nog 

le weet - 'n gesplete mens gcword" (1985c: 166). Brink beskou hierdie 

Suid-A frikaanse samelewing as "sick" - 'n samelewing "w;it rus op geweld, vrees, 

onverdraags;iamheid. Dit ly ;ian isolasie, afsondcring en illusies" (Oggendblad, 

23/2/ I 973). 

Vyftien jaar later wys Brink in '11 artikel in National Geographic (1988b: 556-584) 

daarop dal die "Afrikaner" al verder weghcweeg van die slereotiepe Afrikanerbeeld, 

en ontwikkel het tot 'n volk wat in hut eie denke en lcwenswyse van die een uilerste 

na die ancler uitersle verskil. 

4.7 f)IE AFRIKANER AS ENTITEIT RINNE f)IE SUID-AFRIKAANSE 

SAMELEWINGSISTEEM 

Qor wie en wat die "Afrikaner" is. is d;iar al baie gestry. Nie net Rrink nie. maar 

ook sosioloe, geskiedskrywers. skrywers van lcllerkundige werke, joernalistc en 

sielkundiges het ondcr andere hullc menings oor Afrikaners as die hccrscnde grocp, 
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en hul verbintenis met suhsistc111e soos die godsdiens en politiek gegee. Terwyl 

establishment-Afrikaners teen Brink te velde trek, word Afrikaners vanuit eie geledere 

en van buite sterk veroordeel vir hul opvattings en optredes. Baie van hierdie 

opvattings is gebascer op die religie. 

Prof. E. F. W. Gey von Pittius het in sy bock, Staatsopvallings van die Voortrekkers 

en die Boere, die vermenging van politiek en goclsdiens vasgele met sy beskrywing 

van die oortuiging wat by Voortrekkers bestaan het dat besluite wat deur die 

Afrikanerleiers geneem is noodwendig God se goedkeuring weggedra het. In Ons 

Geskieclenisalhum beskryf E.A. Venter (1983: 27) die Nederlandse vestiging aan 

Kaap die Goeie Hoop byvoorheeld soos volg: 

Die srigring van die Nedcrlands,• nedene11ing aan die Kaap was 'n 

ge/oofvdaad. Daarom vcrbaas dir ons nie dm Van Riehel'Ck se ea.we daad 

(nadar hy voer aan wal gesir ,,,, die omgewing he.rigrig hel) 'n kragrige gebed 

was nie... Daarna is elk,• vergadering w111 die Ram/ 1111'1 'n geb,·d geopi•n. 

Die stranding van die Nederlandse skip, die Haarlem, in 1947 was volgens hom ook 

'n "beskikking van die Here". 

Alford skryf in sy bock Religion and Politics (1985: 321): 

The connecrion be/Ween religion and polirics arises as a problem only in 

narions which are 1101 religiously homoge111·011s. Classical polirical rhinker.1· 

.mch as Ari.worle rook ir.fi,r gra111ed rhar religiom lwmogeneiry was a condirion 

<!f po/irical srabi/iry, and rhey were righr. 

Prof. Willie Jonker (1993), verbonde aan die Departement Teologie aan die 

Universiteit van Stellenbosch, se artikel in Tydskrir vir Geesteswctenskappe kom 

daarop neer dat die politieke en religicuse sisteme deur al die eeue heen 'n noue 

verband gehad het. Moodie ( 1975: IV), 'n geskiedskrywer, se die volgende: 
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711<' mms of rht• Afrikmlt'r docrri111• of elt·crion gn'w 0111 of tilt' Calvinism ,!( 

1'<111/ Krug,•r... 77,c divi111• ag,•111 of rhe Afrilama civil.faith i.1· Christian and 

Colvini.w - m, acril'C' s111·1•n•ii:11 God, who co/ls rlw clt·cr, who pm111i.1·1•s a11d 

111misllt's, who hrini:sfimh /ifi,from death i11 c111irs1• of hi.wmy. 

Die wit Afrik;mer is volgens die burgerlikc godsdicns ("civil theology" - sien 4.10.4) 

as God se uitverkore volk bcstcmpcl en word ook in hierdic konlcks gcplaas deur die 

sogenaamde Afrikanergeskiedenis. Skoolkinders (wit Afrikanerkinclers) is geleer dat 

die Afrikancrdom 'n skepping van God is en nie mensgemaak is nic: "The civil 

theology is lhus rooted in the belief that Goel has chosen the Afrikaner people for a 

special destiny" (Moodie, 1975: 12). 

Apartheid word deur wylc P.J. C-ocrlze (1983: 65) as morccl verdedigbaar gesien, ten 

voile gcrugsteun cleur die Bybel en gcskieclenisboeke. So mecn hy byvoorbeeld dat 

daar geen vricndskaplike verho11ding lussen die Khoc-Khoen en die "blanke koloniste" 

was nie. Coer11.e, 'n antropoloog en groncllegger van etnologie hier in Suid-Afrika, 

is in 1907 gcbnre. Hy skryf in sy bock l)ie i\frikanrrvolk en die Klrnrlinge: 

Die k11/11111rvcrskille was r,• gmor. /1111/e her die h/a11krs sow,•/ ten opsigre van 

1·oorko111s <'II /11,I gt·drag 1111•1 1vt•t•rsi11 verv11/. /1111/1• is 1111•1 di<· gmotstr 

.1·1·/fll<'llt'l't;fi11g vadm I'll latl'r ook as ar/1/'id,•rs i11 di<·m g1·11ct•m, maar 

ct·111w11·di11g IIIS.1"<'11 f'm1,·sra111.H• Chri.1·1t·11gelowig1•s I'll v11il. s1i11k1•11d1•, liegende 

1•11 srelt-111/c harhar,· 11'11.1" 01111111,,,,r/ik. (Cocrtze. 1981: 6'.'i) 

Hy vercleclig en rcgverclig apartheid cleurgaans met behulp van die Bybel. 

4. 7. I Sienings oor clir ontstaan van Calvinismr 

"Calvin developed his theology from a systematic study of the Bible according to a 

well formulated plan" (Singer, 1974: VI). Singer (1974: I) sc voorls dat Calvyn sc 

idees sterk Bybel gciirienlecrd is en clat God sentraal gcstcl word in hicrdie denkwyse, 

maar hy beskuldig Calvyn terselfdcrtycl daarvan dat hy "doctrinal innovations into the 

main stream of Christian thought" gthring he1. Hierdie vcrnuwing in Chrislcnclcnkc 

184 



het na Engclsc kolonics van Amerika en Nederland versprci (Singer, 1974: 22). Met 

verloop van lyd hel nuwe denkstrome van Hegel, Kant en Marx hul invloed gelaat op 

Calvinisme. Calvyn se leerstellinge is volgens Singer ( 1974: 40) mettcrtyd gestroop 

van BylJelse konnotasies wat aanleiding gegee het tot opvattings wat aansluit by die 

moderne demokrasie. Hierdie opvatting van 'n moderne demokrasie is egtcr heeltemal 

in stryd met die fcit dat Calvinistiese Afrikanerleiers ook voorstaanders van apartheid 

was in Suid-Afrika. Die stryd om politiese vryheid in Nederland is volgens Singer 

deur Calvinisme gci'nspireer. "Puritanism, with its legacy from Geneva, lay at the 

very heart of colonial political thought and practice, not only in New England, but in 

many of the other countries as well" (Singer, 1974: 42-43). Dit stem nie ooreen met 

Calvyn se oorspronklike idees en sy sentraalstclling van die wil van God nie, maar die 

impak van Calvinis111e kan nie misgckyk word nie weens die puritcinse ywer om te 

hervorm in kerk- en staatsaangeleenthcde. Omdat Calvinisme sy byhelse konnotasies 

in die twintigste eeu begin afskud het, het dit die pad oopgemaak na totalitere 

regeringstelsels soos ons dit in die apartheidsjarc leer ken het. 

Calvyn (1509-1564) het sy denkwyse op die Ou-Testamentiese idee van 'n verbond 

tussen God en sy uitverkore volk gevestig aldus Moodie ( 1975: 25). Volgens Moodie 

(1975: IV) is die Calvinistiese denkwyse deur Paul Kruger in Suid-Afrika gevestig en 

bereik ditsy hooglepunt in die dertigerjare (Moodie, 1975: 22). Dit moct in gedagte 

gehou word dat die nasionalistiese Afrikanerkultuur in hierdie stadium reeds etlike 

mylpale bereik het, soos die stigting van uitgewcrye (J.L. van Schaik, 1914, en 

Nasionale Pers, 1915); die Afrikanerbroederbond het sy ontstaan in 1918 gehad en die 

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in 1909; en verder hct Afrikaans 

in 1925 ampstaalstatus verkry (Coetzee, 1990: 13). Blanke heerskappy is gedurende 

hierdie tyd in Engelse en Afrikaanse publikasies verkondig en in isolasie volvoer. 

Patterson ( 1957: 73) konsentreer op pres. Paul Kruger se uitspraak: "In de stem van 

het Volk heb ik gehoord de stem van God, den Koning der Volken, en ik 

gehoorzaam." 

Volgcns Botha (Strauss 1995: 17) het die Nederlandse Calvinis, Kuyper, se invloed 

op gereformeerdes in Suid-Afrika en veral op S.J. du Toil, reeds in die laaste kwart 

van die negentiende eeu sigbaar geword. Sy seun, J .D. du Toil (Toti us), sou Kuyper, 
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wal slerk pro-hoer was en wal in Nederland self maar min aanhangers gehad het, se 

leerslellinge wal hy as teologiese sh1den1 by Kuyper's Free University in Amsterdam 

opgedocn hel, in Suid-Afrika heoefen (Slrauss, 1995: 16). Sy invloed sou veral 

sigbaar wees in die NGK. Die sterk reformalories-georicnleerde blad, 1kt Westen, 

hel in 1911 sy lesers versoek om in die politicke spore van Kuyper te trap (Strauss, 

1995: 17). Strauss (1995: 12) wys daarop dat Kuyper dikwels teenstrydighede 

geopper hel waar dit oor die gelykheid tussen die verskillende bevolkingsgroepe in 

Suid-Afrika gegaan hct. 

Jarc laler word liberalisme slcrk vcroordeel vanuit NG Kerk-gelcdere len tyde van '·n 

kongres oor openbare sedelikheid en liberalisme le 131oemfontcin wal in 1965 deur die 

NGK gchou is. Dr. D.J. Barnard (1965: 32-3'.\) sc op hierdie kongres dal liheralisme 

wal "al meer in 'n Sa1aniese rigling onlwikkel" deur Calvinisme oorwin kan word. 

Calvinisme is volgens hom nie 'n "hepaalde .l'oorr Chrislendom nie, maar die 

Chrisr1•ndo111. Daarom getuig die geskiedenis van morele verhewenheid waar die 

Calvinisme posgeval hel." Tyclens hierclie kongres wy cir. A. P. Treurnicht (volgens 

Strauss ( 1995: 27) self 'n aanhanger van die Calvinisliese iclees van Kuyper) in sy 

lesing geliteld Die liheralismr in die i:odscliens ( 1965: 13-21) oor die ongewcnslheid 

van liheralisme uit: 

Die /ih!'ralis fa 'n .nvak V!'r1•ntlcr van sy !'ii' gl'.l'ki<'dcnis, volhgeskiedenis, 

dog11111g1•.1"kicdcnis, kl'/"kg1•ski!'d1•nis. Hy wil moor vcrgl'\VI' I'll vcrge!'I. Die 

val!'de is 'n h/ok aan di<· h1·1•n. Door 11w1•11i!' gr!'nse of dilli•rensiasie r11.uen 

me11.I·1• 1·11 volhgmef)!' Iv1·1•s 11i<•. Nil' 'n klc11r.1"/aghoo111 nil•, moor di<• ral'/s van 

h1•skmving 1•n 1wr.won/ik<· Vl'/"di<•mr!'/ikll!'id 111111•r rd Chrisrc/ik-nasionoal is 

11ir di<• hose (as door 'n ho.I'!' is). omdar nasionaa/ don nie Chri.welik kan wees 

nie. En dir kan dan nic Chri.welik wees nil', amdar Chrisrelikheid 

gri•ns/1111shcid so11 wees ll'Oarin 11asi!'11·ms 1•11 f)mriori.ml!' nie gct/11/d word nie. 

As 1111•ns1• maar 1wr wmnkom. s11a111 v1•rga1kr, saam kerkho11 .. wam hid, is dir 

die ideaal - "Chri.1'1!'11<'" ong('(/g die vmag 1f h11/le <'l'/1 is i11 _di!' w1111rhcid. 

Sl'l11kling1• fl!'r httllc lwv1V1·r 0111 di<• .nvarr infw!'III.H' k11/r1111r r1· w•rryk. /1111/e 

her ryd. g1•/d en arheid lw.l'kikhaar g1•.1·r1•/ 0111 .nvarr nu•ns!' g1•/!'fr!'rd r1• kry. 

186 

I 

j 



l 

Volgens Oliphant ( 1992: 517) het hierclie goeie becloelings van die senclelinge waarvan 

Treurnicht hier praat egter negatiewe gevolge gehacl. Die opvoedkundige rol van 

hierdie mense was volgens 110111 gcrig teen "imperialisme" en "opvattings van 

superioriteit". Hy wys daarop dat clit tot sckcre teenstrydighede aanleiding gegee het, 

soos dat dit Christelikhcid as voorwaarde en belofte vir menslike gelykheid gestel het 

sonder dat sodanige gelykheid noodwendig op slaalkunclige en sosiale vlak deurgevoer 

is. Van die eerste literaluur van die inheemse bevolking is dan ook sterk religieus van 

aard. Die prosai·s Thomas Mofolo, se eersle roman, Morti oa Bochahcla (Pelgrim 

na die Ooste) is byvoorbeeld in 1907 gepublisccr. Es'kia Mphahlele ( 1992: 45) skryf 

hieroor: 

Oncl' more we• wime.u 1he dra111mi.rn1ion o(whm !hi' A_{i"ican has hecome CJ(ler 

!he encm1111er wi1h !he whill' man, al!h1111gh M,,fi1/o's hias is Chri.Hian. M()fi>lo 

was .rnhjccl lo missi1111,"y cencorship, so 1har !he Chris1i1111 dwrac1e1:1· ,!f his 

_/iclion art• .wric:1/y progrc1111111i•d 111 avoid offence IO 1he reader. fie began by 

ide111/()•ing £11ropc•ans wi1h Chri.l'lian 111orali1y. 

Hy beskryf die Jang periode wat verloop hel voordat Mofolo se Clmka gepubliseer 

is, toe aan sensuur. 

II was s11pprt•sst•d hy !he missionaril's bc•cat/Se II<' i111·c•.l'fl'd his hero wi1h h11111an 

q11a/i1ies denied him by hi.worians, mi.uionaries and mlmi11i.Wra10rs, who saw 

in Chaka only !he 11nmi1iga11'd savage1y 1!( a hc•11.w. (Mphahlele, 1992: 45) 

Chaka is in 1910 voltooi maar vyflien jaar later eers gepuhliseer. Uniewording in 

1910 beteken politieke ontkenning van die inheemse bevolking. In 1913 word die 

inheemse bevolking verder gekorlwiek deur die Swart Grondwet 27 wat hulle die reg 

op gronclbesit in Suicl-Afrika ontse. Hierdie diskriminerende wetgewing het die South 

African Native National Council (vanaf 192) die African National Congress) wat in 

1912 gestig is, in bewcging gebring (Mphahlele, 1992: 518). In 1923 is wetgewing 

uitgevaardig wat swart woongebiedc ("lokasies") van wit woongebiede geskei het en 

in 1929 word die paswette ingestel, wat die Swartes se vryheid van beweging aan 

bande gele het en swart huisgcsinne verdeel het (Giliomee en Schlemmer, 1990: 15-
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17). 'n Tocncmcndc m:ite v:in ontnugtcring tree by die swart (Christen) intelligentsia 

in omd:it hul hoop op gclyke hclrnndeling hcsk;i:im is (Mph:ihlelc, 1992: 518). 

Volgens P:itterson ( 1957: 178) is Suid-A frik:i:inse Calvinismc dirck oorgcneem uit die 

sewenticndc-eeuse Calvinismc terwyl C:ilvinismc in Europa sedertdien gegroei en 

ontwikkcl het. Suid-Afrika:inse Calviniste he! hulsclf al hoe meer as die uitverkore 

volk gesicn en as die profete van God se gepredestinccrdc wil vir die hele Suid-Afrika 

(Patterson, 1957: 178). Pres. Paul Kruger het sy volk se wil as God se wil gesien, 

meen Patterson ( 1957: 199), en he! daarmee 'n nuwe betekenis gegee aan Calvinisme 

- Patterson noem dit "Krugerisme": 

... Afi·ikm1!'r Cafri11i.l'I l('//tll'fs had wi1/ulrmvnfm111111·1•1'/ OC/'1'plance <!/' Nazism 

/(I II f{l/'/11 (Ir ll('O•Kmgcri.m,. nu• motli{il'tl d1·111(1('/'(//')' ol Kmgeri.m1 laid 

1•mI1h1uis (l/1 !hi' ci1i1.l'11's tllllil'.I' rmher 1ha11 on his rigl11s: anti 1he mil' (If/he 

/11w was made .mh(lrt/inatc /(I thc word of God, 11{ which Il11• Dutch Refonncd 

Ch1m·h w11.I· 11a11m1/ly 1/11• i111<'1prl'll'r. (Patterson, 1957: 197) 

Pres. Paul Kruger was cgtcr nie lid van die NGK nie, maar 'n lid van die sterk 

Calvinistics gcoricnteerde Gcreforrncerde Kerk. Die kcrk wat die idcologie van 

apartheid sukscsvol uitgedra het. was die NG Kerk: "Several leading clergymen were 

members of the nroederbond and they soon won acceptance for the policy within the 

church. The Dutch Reformed Church (DRC), by far the largest Afrikaans church, 

was most prominent in its advocacy of apartheid" (Giliomec en Schlemmer, 1990: 

45). 

Die oortuiging dat die wil van die volk die wil van God is, word dus dcur die kerk 

gepropageer. sodat aanvaar word dat die st:iat dcur God gcskcp is en dat organisasics 

soos vakbonde of enigicts wat die staat teengaan d11s ongcwens is. Volgens Giliomec 

en Schlemmer is di! juis hicrdie volksgerigtheicl. "these metaphysical beliefs about 

nationhood", ecrder as Krngcrisme of Calvinisme wat aan die basis van 

apartheidsdenke le. Apartheid word dcur hulle heskou as iets wat gcgroci hct uit die 

vestiging aan die Kaap in 1652 en die industricle tydpcrk da;una met die ontdekking 

van goud en diarnante toe vorrne van dominasic dcur die bl:inkc en tekcns van 
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segregasie reeds duidelik waarnecmhaar geword hel. Hulle meen dat Herder en 

Fichte vir H.F. Verwoerd, Nico Diederichs en ander prominente figure as jong 

Afrikaners bei"nvloed hel. Herder en Fichte het gckonsentreer op die metalisiese 

eienskappe van vol kc: "It was the metaphysical notions about the centrality of nations 

in God's creation, rather than the neo-Calvinisl ideas, that influenced Afrikaner 

ideologues" (Giliomee en Schlemmer, 1990: 44). Fichte beskou die nasie as "mistieke 

uitstraling van die 'oorspronklike' en 'goddelike' lewe" ( Olivier, 1988: 49). Binne 

die volk, wat kontak hct met die "oerbronne" van die lewe, kan die individu volgens 

hierdie beskrywing tot volledige menslikheid groei. Afrikaners wat in Europa gaan 

studeer het gedurende die twintiger- en dertigerjare van hierdie eeu was aan hierdie 

denkwyse in intellektuele kringe hloolgestel. Gerrit Olivier ( 1988:94) wys daarop dat 

nasionaal-sosialisme, wat die kweking van volkslrots ten doel het, onder andere die 

prominente skrywer N.P. van Wyk Louw bei"nvloed het: 

£11 rondom hiadie s1•111rall' mire I'll/I die ormvorre/de i111/ivid11 1vo1 s/eg\' as 

volk.\'IIIC'IIS '11 t!1:fi11isie 1·11 '11 dod vir homsdf' kon vim/, /Jou dil• 11asi/111aa/

S/lsiali.m1e 'n rmalirhe /e1ve11shesk/111i11~ Will - s,·/f~ al druis t!ir in reen 

aa111011nhorl' feire 1•11 o"r~1•/c•1ve1¥le l11111111nirfre 1vi1orde.1· - '11 kon.H'kive1111• 

se/fbee/d ,•11 1w'relt!hesk/111i11~ ail/I die mcn.1· voorh/111. 

Hierdie denkwyse is met die verbod op Kennis ( 1973a) nog steeds aanwesig en het 

alle Suid-Afrikaanse sisteme bei"nvloed. Talle subsisteme het die eksklusiewe 

nasionalistiese politieke ideologie uitgedra: "Apart from politicians and academics, 

newspapers such as Die Burger and Die Transvaler, the Afrikaner Broederbond and 

the Afrikaans churches played a major role in persuading Afrikaners that apartheid 

was a just and sound policy" (Giliomce en Schlemmer, 1990: 45). Gedurende die 

sestiger- en sewentigerjare het die NGK die beleid van "differentiation of peoples" 

nog verder ontwikkel. 

Die behoud van die "wit beskawing" het volgens Moodie (1975: 248) daarop 

neergekom dat die Afrikanervolk gelyk gestel is met die Christelike beskawing. 

Daarom is rassevermenging as sonde voorgchou. So is apartheid geregverdig. Dr. 

Kool Vorster, moderator van die NGK en brocr van pres. J. D. Vorster ('n selferkende 
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neo-Calvinis (Strauss, 1995: 18)), het in 'n BBC-onderhoud in 1971 Deuternomium 

'.\2:8 aangehaal 0111 apartheid te regverclig. Aan die basis van apartheid le dus di~ 

Bybelvers wat dcur Van der Spuy ( 1978: 6-7) soos volg aangehaal word: 

Toe die AllerhooR,We aan die nosies 'n 1•,jilN•I ,1:ege1• her, roe hy die 

nwmekindus geskl'i het. het hy die greme van die volkl' vosgestel volgem die 

getal va11 die ki11der.1· va11 Israel. 

Strauss (1995: 20) wys claarop dat tydens die sinocles van die die Gereformeerde 

Kerke van Suid-Afrika in 1958 en 1961 Genesis I, 10 en 11 en Handelinge 17 vers 26 

as "bewyse" voorgehou is vir die wenslikheid van Apartheid. Hierin is Kuyper se 

denkwyse waar hy die Skrif, Calvinisme, Apartheid en die Afrik:rner se nasionale 

identiteit saamgeknoop het, nagevolg (Strauss. 1995: 21 ). 

Pres. J. D. Vorster het ook 'n Bybelvers, naa111lik I Konings I: '.\6-46, in verband met 

die wettiging van huisarres genoem: 

En tenvyl ek eendag, tar ek lll'sig was om die w1•tg1•wing te oonveeg, so deur 

die nyhel hlaoi, kom ek "fl dh: onder.wreepte gedeefle in my Ryhd qf Ek kan 

nh: jui.1· si' dar dfr my daar/01' h1•w1•1•g hl'I 0111 in die 1v1•1gcwi11g vir huisarres 

\'OOr.l'iening ((• 11aak 11h·. moor l'k Ill'! op die vcrhaal 11f.~l'ko111 ,1111.1'/rerh 

dieselfilh• 1yd dar ck 101 '11 lll'sl11i1 gckom her. (Aangehaal in D'Oliveira, 1977: 

120) 

Van der Spuy ( 1978: 20) ko111 tot die volgende gevolgtrekking oor die Afrikaner: 

711/' rdigiom semi11ll'nts r!f' many fll'Oflle - perhaps ,1( mmr o(rhe people - are 

decidedly imma11m•. TIii')' are .\'l'/f:c:,•m,•rcd consrrucrions... fl is a chfeme 

111rchr111i.rn1 ... 1he pcr.w111.fi11ds ir "11.\'lf11/" in saving his imnu•diare e11ds. /11 rhe 

Afrikaner sysr,•m ... rhe Afrikanu's Church had 10 provide moral j1w/fication 

and divi11r sancrion .fi,r Govcr111111·m pnlici1•s and acriom ... narionolity came 

.first and christianiry .\'/'emu/. This would .fir Allport '.1· de.\'l'l"iption rl( an 

i111111a111re religiom sc11ti1111·111. 
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Giliomee en Schlemmer ( 1990: 46) wys hoc God se naa111 gel;ruik is in kwessies wat 

met die Woord min tc make gchad hct: "Instead it took traditional Afrikaner norms 

as motivation for its decisions." En: "As Afrikaner nationalists, the church leaders 

believed in apartheid and used scattered texts and the history of Israel to provide some 

moral justification for their actions." 

Dcgenaar ondcrskei tussen vier soorte Christene: die hiernamaalse Christen; die status 

quo-Christen; die rewolusionere C,hristen en die tydgenootlike Christen. Van 

besondere belang vir hierdie ondersoek is sy beskrywing van die status quo-Christen 

wat die status quo politieke slandpunt ondersteun en alles wat daarvan afwyk as 

"onchristelik", ondermynend, afvallig en liberaal ervaar - dit geniet groot aanhang 

onder nasionalistiese groepe. Nuwe tenclense word as gevaarlik ervaar: "Sy dubbele 

wereldheeld kom baie hanclig in, want sy sub-kultuur is aan God se kant terwyl die 

kultuur in die algemeen werelds en gevaarlik is en gedurig clreig om die 

geankapsuleerde sub-kultuur le oorweldig" (Degenaar, 1974b: 58). Die siening wat 

hier beskryf is, kom daarop neer dat die wil van God met die status quo verbind word 

tot voordeel van die betrokke groep tcrwyl die nasionale leier op 'n voetsluk geplaas 

word. "Die uitspraak van Rut word Christelik-nasionaal aangewend: U volk is my 

volk. Die kerk word gchruik om tempel-lojaliteit, grond-lojaliteit en volks-lojaliteit 

te preek" (Degenaar, 1974b: 59). 

F.A. van Jaarsveld (1981: 69) se in hierdie verband dat die Afrikaanse kerk en skole 

hierdie tipe Afrikaner met sy sterk Afrikanernasionalis111e gekweek het. Patterson 

(1957: 227) wys op die eensydighcid van geskiedcnishoeke in Afrikaanse 

opvocdkundige sisteme: 

Al prl'Si'nl, ii wo11/d st'l'/111hm !he En1-:lish-spl'aki111-: child i.1· hl'il1J.: inc:rl'asin1-:ly 

ed11rn1ed 10 re1-:ard him.1·1·(/'11.1· pan <if' a lar1-:er while S0111h Afi-it.·an 1-:ro11p. The 

Afrik11a11s-Jp1•aking child 011 lhl' ///her hand iJ heinJ.: 1a11gh1 Ihm !he A.fi'ikaner 

is 1//e only mu' Sow// African. 

Sy wys verder daarop dat die politieke sistcern Afrikaanse opvoedkundige sistcrne 

binnegedring het: "not only by narrow race-conciousness but by party politics." Daar 
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is enkclc Afrikaansc gcskicdskrywcrs scios Cocrlz.c (198'.l) wic se wcrke spreck van 

'n pa1ernalislicse houding lecnoor anderkleuriges en wal volgens haar hewys !ewer van 

die grool rol wal Calvinisme spec!. 

Van der Mcrwe en ander sosioloc het in 1968 en 1969 'n ondersock gedoen wat die 

wit Suid-Afrikaanse elite as tcma gchad het. Een van die gevolgtrekkings waartoe 

hierdie ondcrsoekspan gekom hel, is: 

... in spif<' of rhc Afrikaners' <•mphasis nn whire cqualiry, rll<'rt' is a srmng 

hl'lic.f in rarial incqualiry. A.frikanas argue rhar racial srrar/{icarian is a 

sponrtm<•t111s, narural devdopm,•nr hased nn m11r11al cons<•n.1·11s and is willingly 

acc,•prcd hy hnrh upper and lower groups who all know rheir "place• in 

sociery. In rerms nf rhis approach rhe low pmirion r!f 8/ach rnn he orrrih11red 

ro rll<'ir ir!fcrior ahiliry. (Van clcr Merwe e.a .• 1974: 94) 

H.I.J. van der Spuy (1978: 4) en andere beskryf in die bock, The psycology of 

ap:n1h<'id. die Suid-Afrikaanse siluasie vanuil 'n sielkunclige oogpunt en skenk veral 

aandag aan die rol wal die Afrikanernasie gespecl het en die eienskappe van die 

Afrikaner. Van dcr Spuy sien die Afrikaner wat die heersende groep vertecnwoordig, 

as 'n geslole sisleem met die poliliekc sisleem as spilpunl, waar apartheid 

gesislemaliseer is. Die heersencle Afrikaanssprekende blanke reageer volgens horn op 

velkleur, nie opleiding of godsdiens nie. Van clcr Spuy ( 1978: 27) sien hierdie 

"Afrikaner" as 'n rcsultaat van Bri1se onderclrukking - hy onderclruk self. Hy beskou 

die deursnee Afrikaner as onvolwasse (Van der Spuy, 1978: 26). Die Afrikaner kry 

ook geweldige kritiek van 'n sielkundige wat sy proefskrif aan die Universiteit van 

Kaapstad vollooi het. Orpen (1970: 120) meen dat die Afrikaner ouloritere norine 

gei"nternaliseer het "lo the poinl where !hey form part of !heir basic personality 

structure which in turn makes them especially reccplive lo 1he prejudiced ideas current 

in their cullure." Van der Spuy ( 1978: D) sc die "A frikanersisleem" lyk in die 

verband net soos die lradisionele Ko1111111111is1iese sisteem. Vergelyk in hierclie verband 

Brink se Ope Brief aan die Staalspresiclenl later in hierclie honfstuk: 
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M1111r h(l<'l'l'<'I k<'<'r i.1· 11 dcur die Kr/'111li11 gl'1'11spirl'N? 111 11 sraarshcheer van 

die ek{//l(l/11ie, 11 in111c11gi11g in pmd11ksie en hcmarking, 11 heperking.1· op die 

vryhl'id van spraak. u p(llisie.,·ra<lf-ml'lode.1·? ( I987a: 6-7) 

'n Studie deur Orpen (1970: 119-120) het volgens hom bewys gelewer dat die 

Afrikaanssprekende student rneer bevooroordeeld was as ander groepe en dat hy/sy 

ook meer gekonforrneer het. Die bevooroordeeldheid van die Afrikaner. se Van der 

Spuy (1978: 10-11), is die resultaat van 'n vervolgingswaan, naamlik dat die hele 

wereld die Afrikaner vyandiggesind is en dat die Kommuniste die land wit vat. 

Terwyl die wereld teen Suid-Afrika is op grond van rassediskriminasie wat wetlik 

afgedwing word, interpreteer die Afrikaner dit as 'n veldtog teen die Afrikaner self -

dieselfde foul wat Van der Spuy ( 1978: 12) se Nazi-Duitsland ge111aak het. Rrink 

(Die Volkshlad, 23/2/1989) vra die volgende vraag in hierdie verband: "Sal die 

Duitsers. wat so erg onder die waansinnige magstrewe van die Nazi-regi111e gely het, 

een of ander tyd insien dat die huidige regirne in Suid-Afrika in presies dieselfde 

rigting beweeg?" Harvey Tyson gee in Editors under fire hieroor sy 111ening as 

jarelange joernalis: 

The cr11elry a11d i11h11111a11iry ,!f' mce da.u/ficarion proced11res; of'" lmmoraliry • 

police im·,•.\'figario11s; <>l racial segregarion in huses and rraim, in cqfi•.,· and 

<'V<'II, in <'Xlffmi' ca.H's, i11 clull'ch,,.,. and 1111 till' ciry pm•<'me111s <!f 

Pretoria ... thc.1·e.fi1/lies were <'Xpo.,·l'd so much, so widely and so regularly rhat 

the whole nation mm·ed .fiw11 ,,m!Jarrasme/11 111 anger, and then beyond the 

harrier to a p11i111 where rhe co111111y lwcame desensitised. (Tyson. 1993: 43) 

4. 7 .2 Die S11icl-Afrikaanse samelewing as clinamiese makrosisteem 

Giliornee ( 1980: 52) wys daarop dat al hoe meer blankes se persepsie oor ander 

groepe in die land minder diskriminerend van aard word vanaf die sewentigerjare. 'n 

Openheid kenmerk al meer die Afrikanerdcnke. Saambindende faktore tussen 

verskillende groepe in Suid-Afrika weeg al hoe swaarder by Afrikaanse 

meningvor111ers en daar word al 111inder vanuit hierdie geledere gepraat van 'n 

"Godgegewe roeping" 0111 rasseskciding tc handhaaf. 
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Giliomee en Schlemmer (1990: v) glo dal daar dcur die jarc 'n onlwikkeling by die 

Afrikaner plaasgcvind hct soda! Calvinisrne en die Voonrckkcrvcrlcdc nie mccr in die 

laaste dckadc 'n wcrklike rol spec! nic. 

Die lagligerj:ire bclccf 'n herverlolking van die Suid-Afrikaanse verlede met werke 

soos Omstrede Suid-Afrikaanse verlede van F. A. van Jaarsvcld ( 1984), The making 

of the South African past dcur C. Saunders (1988) en The changing past deur Ken 

Smith ( 1988). Geskiedenis kan vanuit hekende ideologiese oogpunte heskryf word wat 

dui op sekere vcrdelings in 'n gemeenskap, hyvoorbccld 'n koloniale, 'n irnperiale, 

'n nasionalisliese, 'n liberalistiese blik. Verskillendc invalshoeke op die gcskiedcnis 

kan lol lccnslrydige inlcrprelasics lei. Die irnpcrialc bcnadering sal die klem laat val 

op onder andere bcskawing, vooruilgang en Christendom soos vcrlccnwoordig dcur 

Basil Worsfold sc werk History of South 1\rrica. Die koloniale pcrspektief vind 

mens in 'n bock soos The rise of South Africa deur G.E. Cory. lmperialisme is 

veroordccl en die blanke hel die rniddclpunt van die geskicdskrywing gevorm lerwyl 

die swanrnan as barbare voorgehou is. The Cape colour question van Macmillan 

vcrtcenwoordig 'n libcralisliesc bcnadcring wal die klcm op die individu se posisie in 

die grolcr gchccl laat val met 'n slcrk clcmcnl van hum;rnisme daarby, social bruin en 

swart mcnsc sc rol in die geskicdcnis in sy werk bclig word. Vanaf die 

scwenligcrjarc is die Suid-Afrikaansc vcrlcde onder die invlocd van die Marxisme 

hervertolk soda! sosiaal-ekonorniese faklorc scntraal gcslcl word (Van Jaarsveld, 1989: 

281-283). Van Jaarsveld mcen dal swarl gcskiedskrywcrs !ans bcsig is om die blanke 

aan le kla ncl soos A frikanernasionalislc sc geskicdskrywing dikwcls 'n opsomming 

was van "gricwc teen die Engclsc" (Van Jaarsveld, 1989: 286). Hy kom tot die 

gevolglrekking dat 'n absolute waarhcid onbcreikbaar is en dill 'n rnulliperspektiwicse 

bcnadering die oplossing is (Van Ja;irsveld, 1989: 289). 

Dit hct al hoe moeiliker gcword 0111 oor die A frikancr le veralgemccn. P.J. Cilliers 

skryf in 'n arlikcl rnel die lilcl "Afrikaners" (1977: .'i) ondcr rnccr die volgcnde: 

A l)'flirnl Afrikaner is Sllf'fJO.H'd hy many. i11cl11di111-: so1111•1iml'J him.w•lf. 10 hr 

a .wricr Colvini.w in his 1/wo/01-:ical vil'IVJ, an amfl'l't' f'llriran in mallt'rs <?f 

srx,wl morals, an 1111cri1irnl lwm worsltiflflt'r as ri•grml.,· his pmr, and a 
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pa.uion01e sm, f!/' 1h1• soil (even when he is a 1h{rd,_-J.:encrmion ci1y clerk or 

mineworker). Up 10 rhi· end 0(1h1· /9rh a111111y, 111os1 Afi'ika11er.1· w(•re indeed 

cm1servmive aJ.:rnri1111s, /nu sec11/oriwrit1n, 11rhonizarit1n and social 

s1ra,/ficario11 have clwllJ.:t'd rhe picrurt', and imelliJ.:t'111 J.:tmera/izarion ahoul !he 

modern Afrikaner has become d/tficulr. 

M. Botha wys in 'n artikel in Tydskrif vir Wetenskappe (1987: 271) op die isolasie 

van die verskillende kulluurgroepe in Suid-Afrika wat aanleiding gegee het tot 'n 

situasie waarin groepe mekaar as karikature en stereotiepes sien. Stereotiperings gee 

aanleiding tot skewe en eensydige persepsies wat gebaseer is op veralgemenings sodat 

alle lede van 'n groep dieselfde eienskappe toegeken word. Diegene wat hulle op 

stereotiepes beroep, sien hulle eie stereotiepe as "reg" en alles en alma! wat daarvan 

afwyk as "verkeerd". Terwyl die Afrikaner ander groepe stereotipeer, word die 

Afrikaner egter self gestereotipeer, selfs deur navorsers (vanuit verskillende 

vakdissiplines) soos byvoorbeeld Patterson, Van der Spuy, Orpen en Van Jaarsveld. 

4.8 BRINK SE ROMANS AS KOMMENTAAR OP lllE SUIO-AFRIKAANSE 

SAMELEWINGSISTEEM 

Voor Brink as Sestiger naam maak, skryf hy werke soos Die meul teen die hang 

( 1958) en Eindelose wee ( 1960) waarin hy (soos onder andere Jochem van Bruggen) 

die verwording van waardes onder vreemde invloede as tema gehad het. Dit was eers 

mi die Sharpeville-onluste in die vroee sestigerjare dat hy hom geroepe gevoel het om 

die Suid-Afrikaanse gemeenskap onder die vergrootglas le plaas. Brink se eerste 

werke na die Sharpeville-insident spreek van 'n bewuswording wat 'n beweging is na 

we_rklik betrokke skryf. Hy verken hierdie terrein as Sestiger met werke soos Lobola 

vir die lewe ( 1962) - 'n hoofsaaklik eksperimentele roman, Die Ambassadeur ( 1963), 

Orgie (1965) en Miskien nooit (1967). Hierdie romans spreek van 'n sterk 

eksistensialistiese ingesteldheid. Dit was eers in die sewentiger- en tagtigerjare dat 

Brink uitsluitlik betrokke skryf (Van Zyl, 1988: 27). Hy lei hierdie era in met 

Kennis (1973a). 

195 



In die sewentigerjarc verskuif die klcrn van clitisticse en estcticse uitings in litererc 

werkc na sosialc bctrokkenhcid. Sekere Afrikanerskrywers het hullc eie mense se 

politieke agendas begin bevraagtekcn. Hierclie kritiese ingcstcldhcid van die skrywers 

het die vervreernding met die A frikanerestablishmcnt net verclcr vcrskerp. Brink skryf 

vanaf die scwentigerjare betrokkc literatuur wat kulrnineer in 'n aanklag teen 

apartheid, waarin onder andcre diskriminasic en ontkenning van die mees 

fundarnentele menseregtc gewoonlik blootgele word (Renders, 1988: 127). Sy 

uitsprake teen apartheid vind necrslag in sy romans wat ta lie sosio-politiese teorice by 

mondc van die fiktiewe karakters verwoord. Die gefragmenteerde Suid-Afrikaanse 

samelewing self vind neerslag in Brink se bocke. Op hierdie samelewing reageer 

Brink ook in die openhaar. 

Net soos dit die geval is in Kennis, staan licfde oor die klcurgrens binne die 

raarnwerk van die Suid-Afrikaanse politicke werklikheid v66r die afskaffing van die 

Wet op Gcmcngde huwclikc, sentraal in 'n Oomhlik in die wind (1975). Kodes wat 

in hierdie roman uitgesonder word, is "slaaf" (net soos in llond-den-hek) en "vrou" 

(Milton, Rappor1. '.l/5/1987). In 'n Oomhlik in die wind heskryf hy die blanke 

kolonistc sc aanknms in Suid-Afrika en die daarmee gepaardga;mde uithuiting van die 

swart Su id-Afrikaner deurdat onder andere grond by hulle afgeneem is. 

Gerni:te van recn (1977) is 'n sle11tclro111an en 'n tocspcling op die apartheidstelsel 

in Suid-Afrika. Dit gaan in hierdie roman orn die vcrwoesting van 'n individu se lewe 

as gevolg van die "sisteem", hocwel die hoofpersonasic in 'n groot mate self 

vcrantwoordclik is vir hicrdic ondergang. In Gerui:le van rccn word 'n Afrikaner 

en vryhciclstryclcr. Bernard r-rankcn. uitgchecld as icrnand wat glo dat die Afrikaner 

die gcskiedcnis van kolonialismc kan vcrandcr. 

Brink se 'n Droc wit seisoen (1979) handel oor sterftcs tydens polisieaanhouding. 

Die lotgeval van Steve Biko, wat clcur die Yciligheidspolisie vcrrnoor is, is duidelik 

hcrkcnhaar in hicrclic vcrhaal. Biko sc stcrwc is cgtcr in die pcrs aangcgcc as dood 

aan natuurlikc oorsake. 
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Brink stel die kerk in 1 11 Droc wit seisoen voor as 'n instansie wat onder die 

voorwendsel van medemenslikhcid, glo dat hevraagtckcning van gcsag onchristelik is. 

Die regering word hiervolgcns as instelling van God gesien. Net soos in Gerugte van 

recn betrek Brink die sosio-politicse met die klem op die individu wat die onderspit 

delf as gevolg van die uitbuiting binne die sisteem en die bevoordcling van die 

Afrikaner. Die klem val op die onnatuurlike en kunsmatige sosiale opset in Suid

Afrika weens die ideologie van apartheid wat soos 'n mes deur die Suid-Afrikaanse 

samelewing sny en mense van mekaar vervreem. Aan die een kant is daar die 

klatergoud van Johannesburg en aan die ander kant die krotbuurte van Soweto 

waarvoor die Afrikaner sy oc sluit. Hier word die Afrikaner uitgebccld as 'n mens 

met 'n egosentricse mentaliteit. Met die ontvangs van die Martin Luther 

King-toekenning vir hierdie werk vertel Brink dat hy serrsuur as sirnptornaties van 'n 

onderdrukkende bestel ervaar: 

In Sowh Africa c,•11.wrhip forms 1111ly part of a larKI' and complicatl'd 

machin<'ry 1f r<'prl's.1·i11n. Ami 1his machinl'ry is i1.1·1'(/' hw a symp111n <!fa 

dl'<'f'l'r sicknl'ss, a sic:kn<'.H 1!f !hi' mind: ii is a symptom ,,r a psychosis <!(fi•ar 

which derivl's, in a diaholica//y loKical way, from lh<' simpll'f<1C/ 1ha1 people 

are k<'pf apart and denied rhe opporrunitit•s <,{' KerrinK ro know one a nor her. It 

is rhis separa1ene.1·s, rhi.1· rcrrihle apartheid rhar /W<'sfar beyond rhe dimensions 

qfpolitics which to me.formed rhe .warrinK point of A Dry White Season. And 

rhe c:ruelries <!f rhe .w,facl', however horr//j,ing thl'y may be in thl'ir own riKhl, 

arc• only siJ:ns 1!f rhar di'epcr cruelty which denil'.I' p<'op/e rhe riKhf ro pur 0111 

a hand and rouch afdlow man: which, l 1hi11k. iJ thl' 11/timall' symholic Ke.ware 

in !he 1/fe and 1houy,l11 <!{'Marlin Lwher Kin,~. (Brink, 1983a: 205-206) 

lloud-dcn-hck ( 1982) is gebaseer op argivale stof oor 'n slawe-opstand in die 

Bokkeveld vroeg in die negenticnde eeu - 'n gegewe wat interessant genoeg voor die 

verskyning van Brink se boek nooit iewers in (geskiedenis)boeke opgeneern is nie (Le 

Roux, Rccld, 15/4/1982: 26). Volgens Brink is hierdie opstand verteenwoordigend 

van feitlik alle elemente "wat vandag nog bestanddele van ons Suid-Afrikaanse 

samelewing uitmaak" (Botha, Die Transvaler, 6/5/1982: 11 ). Omdat hierdie werk 

van Brink in 'n groot mate leun op argivale stof is dit belangrik dat 'n mens sat kennis 
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nccm van die slandpunl dal gcskicdskrywing ook maar in 'n grool male vcrlelling 

(narrasie) is. In hierdie verhand skryf Yan Coller (1988: 197) dal die hislorikus en 

die skrywer sekcr in een helangrike opsig verskil: " ... naamlik dal die skrywcr se 

inlerlcksluele tradisic nie primer tc make het mel "waarhcid" nic, maar met "eglhcid". 

In hoe 'n male die skrywer (en in die ondcrhawigc gcval Andre Brink) se egtheid by 

gclecnlheid ook "waar" is - en dalk waarder - as dit wal gehockslaaf slaan in die 

lradisionclc gcskiedskrywing, is 'n vraag vir die hislorikus." 

Die lema in Jlond-den-hek is die slaaf se vrywording. Hierclie werk handel weer 

eens oor die individu se slryd teen die samelewingsisleem - wat Brink in sy lalere 

werke so fel ondcr die loep neem. Die meesler/slaaf-verhouding word in llond-den

hck op die spils gedryf in al sy gewelddadigheid. Hiermcc gee Brink le kenne dat 

aparlheid vcrdccl en verneder. Van Coller (1995: 22-:11) wys daarop dal Brink juis 

die plaasroman weens die lradisioncle slalus daarvan binnc die Afrikaanse litercre 

sisleem as "ideologiesc wapen" gchruik is teen die patriargale waardcslelsel. Yolgens 

hierdic werk gencreer die Suid-i\frikaanse samclewingsislecm noodwcndig geweld 

wan! di! laat gcen vorm van proles en uildrukking toe nic. Net soos in Kennis 

figureer licfde oor die klcurgrcns en onmcnslikheid in lloud-den-hC'k. Yan Coller 

(1990/6: 120) koesler 'n hoc agling vir die werk. maar meen tog dat die 

manipulerendc aanslag van die hock en die fcil dal die poli1icse slrckking van die werk 

nie gocd akkordccr mcl die mecrvoudige ck-roman nie. 'n jammcrlc is. 

Die hcrhaling van lcmas en kodes in Brink sc hclrokke werkc vind 'n mens ook in 

M1111r van die pes (1984). Die liefdc van 'n bruin vrou vir 'n wil man en 'n swart 

man word helig. Die wrccdaardigc oplredc van die polisie, diskriminasie, die 

onregverdighcid van die sislccm en die aard van die Suid-i\ frikaanse wcrklikheid en 

aparlheid, maak hicr weer sy ver.~kyning (Yan Graan, The Citi7.cn, :10/4/1984: 6). 

Sy roman, States of Emergency ( 1986), verskyn in Engels en het weer ecns aparlheid 

as tema; dit fokus op die Noodtocsland wat in Junie 1986 ui1gcroep is. Hierdie semi

outobiografiese wcrk is ook decls 'n dokumcnlasie van sy verhouding met 'n student 

(Marcsa), tans sy vrou. Die huile-eglelike verhouding tusscn 'n professor en 'n 

nagraadsc student (Melissa) wat groot gewildheid onclcr mans genie!, oorhecrs in 
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sommige gevalle die poli1ieke tema in die boek (vgl. hfst. 6, 6.6.5). Maresa het die 

besoek aan Lusaka in 1989 met nrink meegemaak. 

In 1991 word Die kreef raak gewoond daaraan, mel sy meer as 700 bladsye, 

gepubliseer. Dit is weer 'n poli1ieke roman, met die Noodtoestand van die 

tagtigerjare as agtergrond. Die vraag wat by die lees van die boek lelkens na vore 

kom, is of geweld verdedigbaar is. Die ellende van die swart townships word 

uitgebeeld en heelwat Township- en Weskusafrikaans word gebruik. Camus se naam 

val op in die roman wat wys dat hy sleeds 'n sterk invloed op Brink het. 

lnteendeel (199)) kry oor die algemeen baie goeie resensies en word allerwee as 'n 

"beter" werk beskou as Die kreef raak gewoond daaraan. Die VOC se bewind aan 

die Kaap is die raamwerk waarbinne hierdie roman, wal in drie dele/reise uiteenval, 

afspeel. Uil dokumentere gegewens oor die lewensloop van Estienne Barbier, 'n 

Fransman wat in 17)4 in Suid-Afrika aangekom het, het Brink hierdie verhaal 

opgebou. Hy het heelwat detail by die dokumenlere gegewens gevoeg om 'n storie 

te skryf wat spreek van 'n verwikkelde problematiek en wal reg laat geskied aan die 

historiese gebeurde, waaronder ook ons kolonialis1iese verlede. Al word die agliende

eeuse korrupsie op die spits gedryf. hcl hy die "loepaslikheid op die Suid-Afrikaanse 

aktualiteit van vandag nie so onverbloc1nd en e111blema1ies" uilgespel soos in sy 

vroeere betrokke werke nie en ook die "seksuele eksesse" bly hier ietwat agterwee 

(Kannemeyer, 199): B5). Personc in magsposisies word verspot uitgcheeld, maardic 

speclse clement in hierdie boek word veral ervaar in die wyse waarop die "waarheid" 

van die slorie self deurgaans gerelativecr word. 

M. du Plessis (1995: 61-63) toon in haar skripsie aan dat lnteendeel 'n 

postmodernisliese roman is vanwee onder andere die feit dat die klem in hierdie werk 

geplaas word op sake soos die verbreking van ontologiese grense, die onvermoe van 

taal om die werklikheid en die geskiedenis weer te gee en die moeilike onderskeid wat 

getref word tussen waarheid en leuen. 
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4.9 BRINK SE SIENING VAN DIE INTERSISTEMIESE VERBANDE 

TUSSEN SKRYWER EN GEMEENSKAP 

In Aspckte v1111 die nuwe prosa ( 1974: 116) laat Brink l10m baie breedvoerig uit oor 

die verhouding tussen die litercre en die samelewingsisteem. Hy se onder andere dat 

die gemecnskap 'n organisasie van 'n groot massa mense is, "wat ter wille van 

praktiese samewerking met gemene dclers werk en op sekere voorgeskrewe maniere 

reageer". Hy verwys na die onderlinge verband tussen subsistemc binne die groter 

gcheel: 

Daar is 'n poliril'ke opganismie, 'n 11nc/1•nvy.1·m·gani.wish•. 'n religieuse 

orwmi.wuie. Elk herm op w1•ff1', cl. w.s. op ni1/s waarvolgens gee/ink en 

gchandc/ word. Daar word op voorgeskre1v1• manii•re gereageer op die 

1\//'rk/ikhl'icl, rcr /J1•l'l'iligi11g van c/h• gnwp... En 11011 is claar die kreariewe 

enkelinge wm he11•11.Hclik in opsrancl kom recn nanvaarclc p111m111• 1•11 konvensit•s 

cn s//•lscls. Dic g1•11wcnskap l,011 nie van l,111/e 11ie, dry{ l,111/e clikwels uir -

omdllf hullc die knms,• veiligfwicl 1•an eenclas,• c/1•11ke lu•drl'ig. 

Brink meen die i\frikaanse skrywer is geneig om die establishment te onderskraag en 

te konformeer, want: "The fear of rejeclion is incredibly strong in Afrikaans society" 

(Brink, 198:la: 77). In Aspcktc van die nuwc prosa (1974: 5:l) se Brink dit is 

verkecrd 0111 tc praat van skrywers wat hul tyd vooruil is. dit is eerder die massa wat 

"agter" die tyd is. 

In 1976 se Brink dat taal in die gemeenkap gebruik word om te verdoesel, selfs te 

lieg, terwyl die skrywer dit gehruik 0111 die waarheicl hloot te le (Brink, 198:la: 118). 

Hy maan die publiek/leser op die 1978-Gilcleheraacl in sy hetoog getiteld S:nnisjdat, 

Tamisjclat, Lamisjclat soos volg: 

Dir hl'fl'ken in di<• 1•as11• pfl'k al clar 111,•m nie 'n sk1ywer en sy wcrk moef 

verwar nie. War Breyt/'11 as n11•11s, se(fs as "poliriku.,·" gcdocn hl'f, he! nik.,· le 

make ,;11'1 die kwa/i1ei1 van sy rcaksie op sy /0/alc si111asie as dig1a nie. 'n 
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Somele1vi11g wa, hil'rdit' 1111d1•rJkt'id kw, 111110k hl'f al g,,vorder i11 dit' he.1kawing. 

(Brink, I985b: 62) 

Brink voel die woord is 'n instrument wal meehelp dat die toekoms reg gepraat kan 

word. Die geskrewe woord, glo hy, het 'n vormende invloed op die gemeenskap 

(Galloway, I987b: 289). Op die internasionale skrywcrsorganisasie PEN se kongres 

in Stockholm in 1978 se Brink nie verniel dat 'n skrywer "'n woord vermom as 'n 

mens" is nie. Hy se ook: 

Me£ die aanvaarding tlm woorde maskers is. mnef hy daardie maskers so 
versigFig e11 11oukeurig kil'.1·, 1111•£ so '11 ewewig van Fmfs en nederigheid, dat 

hull,, minstem .1·ovee/ omhu/ a.11vt1f /1111/1' onvermydelik ver.1k11il ... Di£ volg dus 

dot .l'l'(/.i· wt111111•cr die Jk1ywt'r Jo.1·io-poli1ie.l'e ervaring as sy J/agvl'ld kie.l', sy 

h,,1wdl'fing 1'11 manil'f van handeling radikoal vt'rskil van dii' van dii• polirikus 

of dit' pan1/Tt•1ver.1prl'idt'r. (aangehaal deur Bruwer (red.) Rappm1, 25/611978: 

19) 

Hy wys op ware insidenle wat plaasgevind het en Jig dil toe met gebeurde wat volgens 

horn uit die apartheidsbestel gebore is, gebeurde wat weerstand teen die Suid

Afrikaanse politieke en samelewingsistcem opgcbou hel. Brink illuslreer een van 

hierdie insidenle wal sprekend van 'n gemeenskap se betrokkenheid by lileratuur (as 

katalisator van rassespanning) is: "And during the performance of People are living 

here, when one character on stage accused the other of hiding behind his white skin, 

the entire audience jumped to their feet and shouted: 'Yes!'" (Brink, I983a: 88). 

Brink haal in hierdie verband ook vir Nat Nakusa aan: "Most white South Africans 

have simply never opened their eyes lo the reality of there being other humans beside 

the whites in this country" (Brink, I983a: 78). 

Brink ( I983a: 240-241) beskryf 'n gebeurtenis wat uit hierdie genoemde 

Suid-Afrikaanse samelewingsisteem gebore is: 

In reality, everyhodyfi1/IJ victim to th,• .1y.11e111. A small, p(l(h1•1ic t'xample: in 

1902 an llalian 111011 came /0 Sowh Afica, married a h/ack woman and sealed 
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in rlw Johann,,shurg suh11rl, o( Snphimmvn. In rh<' l'arly / 950s, ,,(la 111,, d<'Olh 

of his w/{<•. h<' liv<'d wirh his da11gh1a; hw as Soflhimown was now d<'clored 

"whir,• only• (d,•flriving lhl' many h/acks who .will f'0.1'.H'.l'.H'd ho11S<'S and land 

rhcr<' ofrheirfr<'ehold righrs), his da11gh1er had w 11101·e. Th<'y W<'nl 10 anmher 

"mixl'd" .mlmrh. 8111 a.f<•w y1•1irs farer rhis area was declared "cnlnured" and 

rill' old ma11, rhrn rowlly h/ind and more 1ha11 eighry years nld, was nnr 

allowed 10 co111in111• living wirh his own da11ghl<'r (who was, r1f cnursr, 

"colmm•d"). 

Brink noem nog 'n voorbeeld: 

A co/011r<'d orchr•srra is invir,•d 10 play ar 1hr W<'dding ,!fa yo1111g while couple. 

7111')' have 10 ohrain S/)('cial /l!'rmi.uion from rhl' Def1ar/m1•m <!f Cmnmuniry 

D<'velop1111'11/. The f1crmir is granred, h11111po11 fill' condirion 1ha1 rhe co/011rcd 

memhcr.1· of lh<' orchesrra are s1•1wra11·d from Ill<' while g111•s1s hy a fish-nl'I 

nmain, in ord<'r 10 pr1•1·1·111 "mixing". (Brink. 1983a: 128) 

Die feit dat Brink kennis geneem het van die gcbeurtenis is in 'n mate 'n wecrspreking 

van persone soos Sheila Patlcrson en F.A. van Jaarsveld (4.8) se stereotiperings van 

die Afrikaner. Afrikaanse koerante van claardie tycl het oor soortgelyke gebeurde 

berig en dit veroorcleel. Dit was mel die kennisname van gebeurcle soos hierclie dat 

claar 'n verandcring in Brink en ancler skrywers se polities-litercrc clenke ingetree het. 

Die ivoortoring-bcnadering van sy eerstc werke het verander in 'n bcnadcring waar 

hy die Suid-Afrikaanse samelewingsisteem vol konnik en pyn, as vertrckpunt in sy 

werkc het. 

In 'n toespraak tydens 'n gracleplegtigheid hy die Universiteit van die Witwatersrand 

gedurende Julie 1980 se Brink (University of the Wit watersr:111cl Gazette, July 1980: 

2): 

Ami in a world dt'ma11di11g 1•xploi1a1io11, ideological a11d rariwrial 

,•xpansionism, aggr<•xxion 011d ri•1m•x.rio11. 1h1• ocriviry <!I' fill' i111ell1•c11wl may 

app<'ar 1101 011/yf111i/e i,111 red1111dm11, a l11x11ry .wciery can ill a(Jiml. 
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Brink, wat deelgeneem hel aan die Dakar-beraad in 1987, woon ook die Lusaka

samesprekings in 1989 by. Na die Lusaka-samcsprckings wys hy daarop dat die 

Letoils, Kerkorrels en Nalaniels almal 'n kulluurslryd aan die voer is. Hierdie 

handelinge en uilsprake van Brink moet binne die konleks van die tag1igerjare, waar 

literatuur na die hele volk uilgebrei word en in die lig van die feit dal die skrywer van 

taglig 'n "verstedelikte Afrikaner" is, gesien word. Brink beklemtoon dit dat die 

skrywer by groter georganiseerde slrukture van die Bevrydingsbeweging sal moet 

inskakel ten einde mel die bree samelewing in aanraking le kom, 'n breer spektrum 

van ervaring te verkry en sy medemens te leer ken (Brink, 1989c: 105). 

4.10 DIE MEDIA SE ROLIN INTERSISTEMIESE KOMMUNIKASIE 

4.10.1 lnleidend 

Aan die begin van die 1win1igs1e eeu was persvryheid in Suid-Afrika aan die orde van 

die dag. Die invloedryksle koeranlgroep van daardie jare was Argus. Koeranle 

onder die beheer van hierdie maatskappy hel imperialisme en kapilalisme onders1eun. 

Swart belange het aandag geniet in lmvo Sabantsundu en llanga La.<;e Natal. Die 

bruinman se slem is gehoor in A.P.O. en die lndiergemeenskap het Indian· Opinion 

as hul spreekbuis gehad (Cameron, 1992: 222). Afrikanerbelange is uitgedra deur 

koeranle soos De Volkstem en Land en Volk. 

H.F. Verwoerd was in die derligerjare die eersle hoofredakleur van Die Transvaler 

wat 'n "behoudende, gesuiwerde rigling" ingeslaan het (Venier, 1983: 347). J.C. 

Steyn (1992: 3) beskryf die beginjare van Die Burger en Die Volkshlad as 'n tydperk 

wat gekenmerk is deur 'n kraglige ontwikkeling in die Afrikaanse kultuurlewe. Hy 

wys daarop dal poliliek sterk. gefigurcer het in hierdie koeranle; "die Afrikaanse 

skrywer was in die kolomme van die koerante 'n vername figuur en die Afrikaanse 

boek is met agting behandel" (Sleyn, 1992: JI). Van hierdie eersle skrywers in 

Afrikaans "was in murg en been Afrikanernasionalisle" (Sleyn, 1992: 32). 

Teenoor die situasie waarin die Afrikaanse pers hom bevind, sien Tyson (!993: 70) 

die rol van die hoofstroom Engelse pcrs s6: "The mainstream opposition press - with 
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the English language universities and the Black Sash and Progressive Party - fought 

the system from within the system." Hy vcrtcl dcurgaan~ vcrhalc van intimidasie deur 

die polisic op joernaliste, van doodsdrcigcmcnte, gcsnydc hande en kocels wat 

vocrtuic van werkncmers van die bctrokke kocrantc gctrcf het (Tyson, 199'.l: 296-

297). Die Engelse pcrs was meestal anti-Afrikanercstablishment, wat laasgenoemde 

groep mensc met groot wantroue jecns die Engclsc pcrs gevul hct (Van der Spuy, 

1978: 35). F.A. van Jaarsveld (1975: 322) meen die Engelse pers het nie veel 

uitgerig nic: "Since 1948 the press has tried periodically to weaken the governing 

party by invoking the assistance of 'world opinion' as well as non-Whites, but without 

success." Harvey Tyson ( 1993: 11-12) som die situasie waarin die Engelse 

jocrnalisticke sistcem horn in daardic jare bevind hct s6 op: 

7111' wm·c.l' .1·tam•tl hi11i11g tht' E11g/i.1"h-la11grwge fires.,· imm1•tfiately 1/ftcr the 

11(lfimrali.w Gn\l/'nt11t<'lt/ cam<' 111 flfllV<'r in 1948. 71w(ir.l't IV(ll'<'.I' 11•1•re de.l'igned 

to alir•11(lfe our Afrikomt.l' n'i1d1•1:r, many 1!{' IVhom IVCrc still anti-af1arthl'id in 

their flOlitirn/ loyaltir•s ... E1·c1-y Nmionalist Sfll'l'chfmm t'l't'I}' flolitiml pla(fnrm 

acms.1· the cn11111ry d1•1·otcd nwch of its colt/t'lt/ /0 the e1•i/.1· - tmtf t/1<' dangers -

of th<' E11ge/.1·c pcrs, t/1<' F:trgli.l'h pres.I' ... Tho.,·e /W/ll'r.l' which .l'llflf}Ortcd a 

"hmiltl Sor11h Afrirn11i.mr" IV/'rl' al/ru:k<-dfmm hoth sitl<'.I' -from the reactionary 

go\l/'r1t111<'1t1 for hl'in.~ 1mpatri111ic, andfmm the radirnls for .l'llf'f'Orting •n,e 
Sv.1·t1•111". 

Muller ( 1990: 759) se die Nasionalc Pers hcl in die ccrstc he.If de van die twintigste 

eeu 'n sterk hydrae tot Afrikancrnasionalisme gelewcr. Hertzog sc ideale is deur 

Nasionalc Pers gepropagecr. clit hel stcrk stcun aan die Nasionale Party van Malan 

verlccn en clit het "rncegehclp om Malan sc aparthciclsbclcid doeltreffend uit te dra 

totdat hy, De/Die Rnrgrr sc ccrste rcdakteur, cerstc minister geword hct" (Muller, 

1990: 760). In die vyftigerjarc was die Afrikaanscjoernalislickc sistecm in 'n groot 

mate in die hande van kahinctrninisters en partyheamptcs. 

Die Afrikaanse pers hreck rnet haie taboes in die Suid-Afrikaanse samelewing in die 

sestiger- en scwcntigerjare, net sons die Afribanse skrywers van hierdic era. Hu Ile 

maak hulle tocnemend Ins van putypolitieke belcidsrigtings en bcskou hulsclf in 'n 
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groeiende mate as volksorgane (Kannemeyer, 198'.l: 225). Ten opsigte van die 

skrywer was dit veral sake soos die Sharpeville-skietery in 1960, die verbanning van 

die ANC, die meegaande arrestasie van Nelson Mandela (en ander leiers) en sensuur 

wat skrywers met 'n sterk politiekc gewete, laat regop sit het. Die 

1976-Soweto-opstande verskerp hierdie nuwe gewaarwordinge: 

71u• rerror <,{ uprisings and shoorings in Smvi'/o spread lik<' wild./irti rhrough 

rhe land and elicired angry reacrions from wrirer.1· r!f all c/a.u/ficarions. 

Lirerarurc had now hecome a .1·ign/ficanr wi•apon in rhe /iherarion .wruggle, as 

parr <!f rhe "cu/rural .wruggle ". (Malan, 198'.lc: 8) 

Volgens Tyson het die Afrikaanse joernalistieke sisteem vanwee die invloed van die 

politieke sisteem jare lank inligting van die samelewingsisteem weerhou, waaronder 

kennis van andersdenkendes en ander bevolkingsgroepe: "Editors of the evolving 

Afrikaans press ... were once totally-controlled party organs ... some of them bid for 

freedom of opinion in 1982" (Tyson, 199'.l: '.\65). Hy wys daarop dat die Afrikaanse 

pers vir vryheid van spraak begin veg het gedurende die laaste jare van apartheid: 

The argumenr was herwcen Afrikaner Nlllio11ali.m1 and (while) Sourh 

Africanism. 8111 mosr <!f while S0111h A.frirnns had an awarene.u, or ar least 

an uni•a.1·y .fi•eling, thar reality wa.1· e/sewlwre. And rhi•y saw ir rt'./ll'Cled, if 

indirl'Crly, in nt'w.1pap<·1:1· which correcrly ponroyed l'l'l'IY issue a.1· a squahhle 

over rhe righr.1· and i111er1•sl.l' and rhi• .fi1ft1f'l' r,f' rhe h/ack majoriry. (Tyson, 

199): 52) 

Afrikaanse koerante het meer toeganklik vir verskillende menings geword, sodat sake 

vanuit verskillende hoeke krities belig is. Die pers is in die later jare toenemend 

beperk deur Noodtoestanclregulasies en verskeie persregulasies. As 'n mens Lane 

(1986) se werk oor wetgewing en die koerantwese lees, word dit duidelik dat daar 

teen die laat tagtigerjare meer as honclerd statutcre maatrcels was wat persvryheid in 

die wiele gery het. Tyson vertel van uiters linkse Afrikaanse koerante wat in 198'.l 

ontstaan het. Saamstaan was so 'n monclstuk van 'n bruin gemeenskap in die 

Suidkaap. Hierdie koerant was polities baie uitgesproke met nadelige gevolge: "Its 

205 



premises were firebombed, its members frightened or locked up, its 'reporters' 

assaulted" (Tyson. 1993: 326). Vr}'l' Wel'khlacl, met Max du Prccz as redakteur, he! 

hom seclerl 1988 claarop tocgclc nrn krities le kyk na estahlishmcnt-instellings. Rinne 

vier jaar het hierclie koerant (later was dit ecrdcr 'n tydskrif) hnin sowal vyftig 

vervolgings op die hals gchaal (Tyson, 1993: 327). Vrocg in 1994 is Vrye Weekblad 

gestaak weens finansicle prohleme, maar ook omdal Suid-Afrika 'n nuwe bedeling 

hetree hct. Du Preez het 'n aanbod om mel lnsiJ! saam le smell van die hand gewys 

(The Guardian, 17/2/1994: 13). In 1989 he! Brink in Parys 'n bcdrag van ecn 

miljocn rand gcvra om Vrye Wl'l'khlad le red op die vooraand van drcigende hofsakc 

teen die blad nada! bcrigte daarin vcrskyn he! oor moordbendes in die Suid

Afrikaanse polisiemag (Thl' Stiir. 30/11/1989: I). 

Die afkondiging van die Noodloestand op 12 Junie 1986 he! die situasie ten opsigle 

van die Suid-Afribanse joernalistiekc sistccm allcrmins vcrbetcr. Die pers is verbied 

by enigc pick waar oproerighcid is nadat die buitcland beelclmatcriaal getoon he! wat 

'n vcrlccnthcid vir die Suid-Afrikaansc owerhcde was; kommcntaar oor die 

onlplooiing van veilighcidsmagtc en inligting oor aangeho11dencs onder die 

Noodtoestandrcg11lasics is vcrbicd. Hicrdic maatrecls is in Januarie 1987 verskerp 

sodat gcen vcrbodc organisasie sc hccld in 'n p11hlikasie hevordcr of verdedig kon 

word nic (Du Plessis en Olivier. 1897: 130- J:l I). Saam met die onthanning van die 

verhode organisasics in 1990 hct haic van die pcrswctte vcrval en het daar groler 

persvryheid gckom. 

In 1990 knndig pres. r-. W. de Klcrk aan dat sckerc heperkings op mcdia-heriggewing 

opgehef word. 

4. I0.2 Rrink op die vnnrhlaaic 

Brink sc menings en werke geniet wyc p11hlisireil in clic media - hicr sowcl as in die 

buitcland. Vergelyk 'n mens 'n paar van die hoofnpskriftc in die pcrs in reaksie op 

llond-dl'n-hek (om ecn voorhccld tc nocm wal ckscmplarics is van die rcaksie op 

ander hoekc van Brink). lyk die prcntjie erg vcrwarrcnd: Di<' Repnhlikein 

(Weideman. 4/3/1983: 7) slcl lln11cl-clen-hck bekcnd as '"n Voortrcnikc roman oor 
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rassespanning", en Amanda Botha (Die Transvaler, 6/5/1982: 11) sc subopskriflui: 

"Elemente van slawe se opstand vandag nog in SA se samclewing hcrkenbaar", terwyl 

Johann Johl (Rcelcl 28/6/1982: 8) tot die slotsom kom dat hierdie agtste roman van 

Brink "tipies" is. Andre le Roux (Hcclcl, 15/4/1982: 26) beskou die boek weer as 

"verstommend". Henriette Roos (Die Vaclcrlancl, 24/6/1982: 26) se resensie volg 

onder die opskrif: "Blitsverkoper-resep met geweld, seks, politiek en feministiese 

dialekliek." In die resensie wys sy daarop dat hierdie boek deel is van 'n uilers 

inlensiewe publisiteitsveldlog waarin soveel sterk oordele uitgespreek word "wat dil 

vir die gewone leser moeilik maak om sonder vooroordeel die roman le koop, le lees 

en vanuit eie insigte te evalueer". Die reaksies is s6 uiteenlopend dat daar uit die 

resensies nie 'n samehangende beeld van Houcl-clcn-bck gevorm kan word nie. 

Hierdie uiteenlopende reaksies geld ook vir baie van sy andcr werke. In die buiteland 

word die boek goed onlvang. Dal dit met opskrifle soos "I-let verdriel van 

Zuid-Afrika" (De Graeve, Laatste Nicuws, 30/5/1983) bekendgestel word, toon dat 

daar ook in die buiteland sterk standpunt ingeneem word wanneer 'n werk van Brink 

ter sprake kom. Alhoewel daar bespiegel word of reaksies vanuit buitelandse sisteme 

soveel waarde het, spreek uitgewer Koos Human (1984: 60) die mening uit dat die feit 

dal Brink so goed in die buiteland ontvang word, nie gei'gnoreer kan word nie: 

Om re St' dir is 111•1 0111 poli1ieke rl'lles, is vol.wrui.1Nde11asie. Ek di11k di! is een 

va11 die J.imowe .nvakhec/1• hy die Afrikaans,• kririci c//1( '1111/e eenvoudiJ.i weil'r 

0111 hulse(f re ondl'r.1·oek ,in hul/e t!f 1e vra <!f die fi,ur dalk hy hulle It• en dat 

Andd 'n haie hl'la skrywer is as war Jui/le clink. Dir is '11 se(fversekerde 

klomp hlik.H•ms. 

In 1985 noem Brink teenoor 'n Nederlandse tydskrif dat min. P.W. Botha "Een 

walgelijk-arrogante man" is (Orize Werclcl, November 1985: 22). Gedurende 

1986/87 bereik Brink se anti-regeringsveldtog 'n hoogtepunt met "'n Ope Brief" (Stet, 

3/3/1987: 6) aan P.W. Botha. Hierin val Brink die Staatspresident skerp aan. Die 

brief se politieke betrokkenheid word verskerp deurdat dil in die buileland op 

Sowetodag (16 Junie) gepubliseer word. Die Burger (11/7/1986: 10) sien hierdie 

gebaar as 'n openlike uitnodiging aan die Suid-Afrikaanse owerhede om hom in 

hegtenis te neem. Die Ope Brief volg nadat Brink se korrespondensie met P.W. 
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Bolha op 'n dooie punt uitgeloop het en hy min. Botha laat in 1985 om aanduidings 

gevra hel op grond waarvan hy Suid-Afrika se saak tydcns sy hcsock ;ian die buiteland 

kan hcplcil. Volgens Brink w;is min. no1lrn sc rcaksic hierop bol, snedig en 

sarkasties. Ironies genoeg hcl Brink met min. Boll1a se aanslclling ;is Ecrste Minisler 

aanv;inklik in die pers laat hlyk dat hy weer nuwe moontlikhede sien om konlak met 

regcringsowerhede te bewerkslcllig (Oic Rl'puhlikein, 11/1/1980). 

S6 lui Brink se biller reaksic op hogcnocmdc gebeurdc in die vorm v;in die Ope Brief 

(Stet, 1987a: 6-7): 

Mc111'l'r dil' S1011/sfJr1•.1·id1·11I -

In di(, land vcr.1ke11r d1'11r g1·wdd hcl II wi1 mind1,rhcid.fr1•g1•ring en sy ag1•me 

(Ucwc l-l1'r1•, h1•.w:f II da1 ck in Nn n·i'f drie• 11illlrukki11gs gcfm1ik he/ wa/ deur 

die• 111111drcg11fasii•s l'l'rhii•d is!) 111111 daarin gcsfaag 11111 1111•1 armgansie, 

m11·1·rhid1h•fiklwid 1•11 g1•11rga11i.1"1·1•rd1• 11•rn•11n·cfd111g11• 11•1•11 dii• 0111Jc,rdrnk1e 

mc,•rih·rlll'id, dic 11111.111111diglll'd1• 11· ski-p 1Vaarhi11111• 11 '11 N1111d1oe.\'land kon 

11i1m1'fJ. 

Kfaarh/_vklik gei1rgl'r dc/11' dii• h1111•1•, dil' i11111cngi11g van hl'k11111111Nd1· i11divid11e 

en organisasics. parh•1111·1111•r1· ondN.1·01'ksp1111111'. ond1•mc1111•111h• joemalis11• e. a. 

\VOi v11fgdu111 h<'I 11111 dil' 1vaarhcid 11111,r1•111 11 h1•11ml/k rl'ginw h/11111 I<' ff,, hc•f 

11 di! 111111 rc•ggC'k,)1 <1111 '11 d11d1·fik1· .l'lif!e roni/11111 11 hl'lvind I<' 1·1•.\'fig: 11011 d111f 

nil'mand 11111s vfnfag fc·wc·r 1111r \VIII II d11l'!1 of' fwp/1111 nie, niC'mand mag 11 

fc11r11s 1•11 1•11wl'f.1 111111110.l'kl'r nie•. 11ie·11111nd mag kalllfJVl'!!,11'1' \llord vir diegene 

\Ila/ de11r die jon)iSII' ink11n111.1i<' 1·011 die' G1'.1·1ap11 0111frrdruk, 1•avof)i, uil l11d 

hr11111k11dc• hui.w' !i<'dn:(: g1:(11f11·r 11/'g<'<lond w11rd nil'. Nii• l'<'IIS dic 1101111' van 

die'!i<'lll' 1va1 daa)ilik.1· m11d11111 1111.1· "vcrdwyn" mag g1•mpfJllrll'l'I' \llord nil'. 

U Vl'r.l'ckcr m,s dm II gol'ii' red<' d1111r1111· hcl. "F:k h<'I dii'_fi•i11·!" skr1•1•11 11 111111 

al sC'dl'I'/ VN(cd1· A1t)i1ts111s 1111• 11 1·ir dii· 1•c•rs/<' kl'l'r, s,,,ffi,~ in dil' l'l'r111m·d1• dm 

11 op wm1•r kan loop, die R11hic1111 pmh1·1•r 11m·s11•1'k 1·11 g1•si11k h<'I. U Vl'nvaK 
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da1 1111.I' 11 Jo/ g/o, maak nie J1111k lweveel kcer II regime in ,tie vulede vir om 

gelieg her nie. 

Om her li'vori' dii• geha//e van 11 'fl'ire • 0111111aJkl'r g<'Jii'n. U Mini.wer van 

Polish• her 01111 die wfre/d die .fi'ilt' verri•/ oor hoe II dapper t'/1 omsingelde 

so/dare '11 gewelddadige gepe11pel hy Uirenhage hedwing her: maar 1or u 

gl'fwod.rnak waJ 0111 '11 gnegreliki' kommi.uie van onder.wek in fl' .\'/el, moes 

ons hoor dar n,anJ, vroue, kinder.,· t'n hahaJ in '11 vri•etl.wnll' oprog in die rug 

g1'Jkie1 iJ. 

/J dir waarom II so hardnekkig weier 0111 ondersoek fl' /aar in.we/ na war 'n 

AfrikaanJe ko111me111a1or /wJkryf hl'I as "in rerm.1· ,If' human s1!ffering and 

deprivlllio11 ... 1he gre1111•.1·1 ,ti.w.\'/cr rhar has ,\'/ruck 11.1· rhis ce11111ry" (Willem 

Slt'enkamp in 11,e Cape Times, 17. 6. 86), watir min.m•ns 50,000 menst' dakloos 

ge/aal is de11r geweld waari11 11 "wi/ighl'id.mwgll' • (.1'ic!), om die min.,·re re .w1, 

'11 rwyfe/agrige ml ge.,pl't'I 111'1? Ta/le hei;digde verklaringJ deur gee.,·relikes, 

geneeshere <'.a. suggrri•er Jar II eie age/111' dedgenei'm ht'/ aan dii• gewe/d en 

vabrandings in CrosJroads 1•11 KTC, deur 1111 hewuing se((I· op v/ugrl'linge le 

skin en hut skuilingJ <!I' re hra111I ren einde die mcn.,·e It' "oorrl'l'd" om re 

versku/f na '11 pick wal 11 11•vori' al vir herveJliging aang1•1vys hl'I. 

A.,· 11 .mike aanklagre 0111ke11, w1111ro111 weier u om 'n regrer 111111 fl' sre/ om fl' 

onda.wek wal "werklik" geheur her? U kan my t'n onrelhare andu nie 

verkwa/ik da1 ons dil! erg.we g/o nie: ons kan OIi.i' maar ner op II rekord verlaar, 

set/err die 1yd llll' 11 hcrmkki' wa.,· hy die venvoe.l'ling van Disrrik Ses. 

U proheer liggc/owigc Wcsrer.w• /eiers Joos Reagan en Tharcher he/'ndruk dat 

11 die Gro(lf Hervormer is. Gevo/glik skrap II die Wl'/ op Gemengde H111vl'like, 

maar verhied da11 gl'lmude nu'nse van verski//ende ra.ue om re woon waar 

hulle verkies. U hei'indig gedwonge hervesriging, maardan vind roeva!lighede 

soos Crossroads p/aas om die hawe/o.w's aan re spoor om gewillig re verskuif. 

U Jk<!f die pa.l'Wt'lll' qf; maar begin dan /{/I/me swanm1'11St' arresreer vir 

"oonreding" em. U /aar '11 han,(iievo/ Bruin en /111/ii'rverteemvoordiger.1· in 
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Oil'. 

0 /111/)f \"II() II/JI) fJ/,J//.1/J/Jtll •'IP /,)If !illQ 

0 /llll)f .1'1/IJ II/JI/ .1°/li,I/J,l/.y.1·,1;,,' ,1111 /,/If .\"1/Q ",I/II ;,,',(11.1· fl,1/1;,,' .//,I ,I/II //J.\" .\"1/Q ")f./,J/\\ 

/Ill/ II/ ./,Jtll,// ,J/ Ji> .\°/11,1/IIJ,J;i I/Ill /JIii!/ ,(111 Ill/,\ .1:1,1,11,i.1.y.r ,1//1 t/o t/,W.1,/l/ 11, 11,JUfl >/3 

0 .1".J,){\\1\.J)fl' II/J1\ ,II/Ii,/// ,I/fl II/ JIJ/ -'•!/;f.1· ,// .J/1,lfl lllll )fill/ II, /,)If ,/11,1,1.l)fl' ii/fl 'fl,IU/lf 

J/f).Jl)IJP .JIIIJW ·,1111 .JI)()// 111/)f ,111,1,1.J)f.l' ,lf/,/(}(/11/.\",J;i ,If /I Ji> 11,1/l" 1//J,y JIIIJ)f,11111/1/ 

fl,IIJ/lf ,I/fl•'!" .1·11.1111 /11/1 .I"/ ·YI/I IJ.1· """ ,I.Jll/l/.y1t1J.I/ 1111,, ,1///ll' I.JOO.\" ,1!/1 :l',/,1/\1 fll/U/ 

,If/I II/ ,I//!/.\" •'>t!/•lfl,\/ II, ;,,·mu.//)/)(/ ·;1111 /,II/ f1 ·1,ll/ ,Jf,1,)"t/o ,1,f.11.I° ,If/I /IJIJll!/.rno II 

J/Jfl 1/,),)11/ f1 ",lfll flf,ll/.l 0IWf,l/;,,·1n11 ,I\" .l,l111A:1.y.1· 11, .too ,JI/ .1',1/.1°11/// ,1/11 )f!l!I /,10111 II 

.Jl)IJW ",J/11 1/,){)/J 1//J,y ',1.yo.11/x,1;,,• )f,l/.l"// './,/111,U.y.1· II, /lhll ./IIIJ .\",//.I'll/I/ 11,1,/;,,' /,/If .y3 

.,j.\"/ JIJIJ/ 

JJ I/fl .JOOt\ ll/1)1)1/.\'f!O!) II/ I/fl .J,1,1){ .. :/1111,Jtl\//i/ .JIJ/JIII ',I/II ,,,lrn.J.//),/'., :,jl" ,I/ I/It) 

,,m J/11 :I,),, 111.1.w >t•' >t"o10.1· '>t•' 1m· 11m111 '>t•' 10.l'J:1:1.ys ·,1111 ,11C11.1·//,., .• ,;,,·,"lt'\/'•1~· 

i'!P 11/J/J d.l,){\\.l,1/11111 1\11/ )f,1 .\'/) j:1,111110/J,\' 1//l!f /IJ.\' ,1/,1,\\,/;,,' l111 /,)Ill ,1/11 .y.1 /1)/1 !f!'!' 

1,>J111 )f,1 .wow ·,1111 11,(111p.1,li\ .1·>/11;,,·oop 11>111 .1·1 v.1.1·1J11111m11 ,1.m,11,1mo •'!!' .1,1p111J >t•' 

mp /,},/(\\ l'U,1,} ,1/11 o.y/~/V-/1/IIS' II/ ,ll'l/,)lt/ /1)/1 .J,1.y,1.1:,.1,1 ,// 11/IJ 1/,/{)fl .\',It/ II ;ill/•1/.\" 

II /Ill' '.Jll,Jq,1;i 1//1 .\'/J 113 'fl.11//11 .J,1,1/l',1.I.//J,/;i ./IIIJ,1.1,//1/ 11/J)f >/3 'fl/JU/1.\'/111 II, .I'/ 

Jp.100M J/p.J,>/1/ 1m11 fK.1)(.l'.1,1,m ,>JIJ/1/ ,1//1 :uouJl' )f,1 .iou111 p,w;f JI .1um11 1,1,J111 >/3 

i,/IIIIJ/.\',/11//){)IIN II, II\" II/ .1,1,11,(1.y.1· .1·0 >f,1 IIIJIJJ.1· .//JIJM 

·!J'111111p ,>J .Ji1 .1·110 do ,>II/IS JIJ/1.J!) •'!fl .i11,1p !!'111111,1,111 .y,1111.1.y ,11111 11 .1,>,>1f1J.ul 

',J/11 0/:f IIO)f ,I/II II ,\'l/0 /IJfl ,}.\" :foll 1/IJfl l'UO l'/J 11:J "fl.JU/\\ /,)IJIII !IJU;i,l:f.1,/,JI/ 
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V hl'I joema/i.1·1e g1·.1·111r//,r. Oil' ''.f<'ile" mag nit• vcnel word nie, heha/we in 

die nik.ueggendc of' venvrongc mnn wa/ 11 go1·tlke11r. Maar .fihie ht•f 'n 

ma11i1•r1' 0111 'n 1vaarhcitl tlicpcr asfi'ite oor tc' dra. Wat nit' rcguit vcrtcl kan 

word nic•, sat 011.1· op ontlt•r manicr 11w1·1 oordrn: di1 iJ wr11 om skrywerJ maak. 

En a.1· ons nie 1111·1•r mag puhliseer nie, .rn/ om andcr uitwei1 vind om te 

vasprei wat ons gcwc•te aan ons op/{' om te skryl lmlicn nodig, moet om nou 

om R11ssieJe kol/egas se samisjdat hcgin navolg. 

V .wt seker weer me, t'l'II van II gl'hruiklike wo1•d1•-11ithar.wings reageer op die 

gcdagte dm 011.1· Russiese voorhcelde vo/g. Maar hoeveel keer i.1· u regime al 

dcur dic Kremlin geli1spir('('r? In II staolsheheer van die ekonomie, u 

inmenging in prod uh it• t'n bemarking. 11 heperkings op dic v,yheid van spraak, 

u polisie.waat-mewdc•s? 

O11/angs hct 'n kom111i.ui1· van mult•r.1·oek in Argcllfinii1 vcrslag gelt•1ver vtm die 

gruwele war dic vorigc 111i/i1{'r1' !JC•wind gcpleeg hl'I 0111 dic mag te hchou. Dit 

gee 'n 1111'11.I' ko11c rilling.I' 0111 tlaardic• Vt'rJ/ag It' lec.1·. vcral in Suitl-Af'riko waar 

soveel aa11duiding.1· hc.waan dm 011.1· hcsig is om in dit'se(file rigring te bt•weeg. 

Die Argemynse vaslag hcc1: N1111ca mas: Nooit weer nie. Wa((er 

hedm1•w1•11de 1•11 vrees/ike p/eidooi sk11il daarin, in 'n verf/enrerde whe/d soos 

die waarin ons /ewe. Maar da/k is daar tog 'n k/c'in hictjic 1mo.1· in die wete 

da1 sekere historie.H' pa1mne we/ herhaa/ word. Nie Ill'/ die donkem•s nie, 

maar ook die fig. Die 1yd 1·ir Ne11rc11herg mag indc·rdtwd wca aanhrcck. 

Sieg /lei/! 

Andd P. Brink 

/6 ltuiie 1986 

Hierdie brief lok soos sy boeke en sy andcr openbare uitsprake teenstrydige reaksies 

uit. Die Oosterlig (14/7/1986: 4) beskryf Brink se brief as 'n "oorlogsdans" terwyl 

Stet (Maart 1987: 8) die brief "te lig in die broek" bevind. As openhare figuur word 
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Rrink in spotprcntc uitgehccld (sicn hfst. 2. 2. 11) en word sy pcrsoonlike lewe as 

nuuswaardig hcste111pcl. 

4. I0.3 Brink se pcrsoonlikc lcwe haal die 111111s 

As niters kontroversiclc en nuuswaardige persoon is Rrink se persoonlike lewe deur 

die media oopgevlck. Slcgs enkcle herigte word hicr gcnocm 0111 'n idce te vorm van 

wat die media as nuuswaardig bcskou hct. 'n lnhrnak by sy huis is voorbladnuus in 

rnc Oostcrlig (17/1/I97:l: I). In 1978 berig Rand Daily Mail (20/8/1978: 12) dat 

Penny Rey Coclen Brink beskou as iemand met "sex appeal". 'n Jaar later haal Brink 

weer die voorbladnuus met sy optrcdc 0111 'n "goeie gees" te bcwerkstellig op 'n 

vlicgtuig wat in Lissabon vasgekeer was weens moeilikheid met die motore (Die 

Vadcrland. '.1/10/1979: I). Later dicsclfdejaar plaas 'n Engelsc vrouetydskrif, Fair 

Lady (6/12/1979: 96). 'n artikcl oor Rrink sc Victoriaansc huis in Grahamstad. Vele 

skindcrstnries oor sy liefdcslcwc doen vroeg reeds die rondtc. Sy huwelike en 

egskeidings haal selfs die tclcvisien1111s. In 1990 trou hy met sy vicrde vrou, sowat 

dertig jaar jonger ashy, Maresa de Beer (vgl. 4.8). Liebcnhcrg hekel in sy bock, As 

die nood hong is. met Rrink se herekendheid in die heskrywing van seksuele kontak 

en die onnatuurlikc nimfagtige uitheelding van die vrouefiguur in States or emergency 

(vgl. hfst. 6, 6.6). Brink se hclangstelling in die scksuele en die vrouefig11ur bring 

hom kritiek op die hals in sy scstigcrwcrke, maar meer nog as dit hckend word dat 

hy vir 'n oorscse sckstydskrif 'n verhaal gcstuur hct. Sy naakstudics van 'n 

twaal~arige meisie met 'n nuit in 'n hos. word ook nic oral goed ontvang nie (Die 

Bnrgcr, 18/10/197:l: 16). Rappor1 (2 I/ I0/ I973: 15) het Fotohoek: Pm1rct van die 

vron as 'n meisic, uitgcgec dcur l3uren-11itgewers in 1973, cgter gunstig ontvang. 

Brink sc persoonlike verhoudings het hlykhaar dikwcls in sy romans neerslag gevind. 

So is claar byvoorbeclcl aangevocr dat Orgic gchasccr is op Brink sc verhoucling met 

die cligtercs Ingrid Jonker, wat in latcrc jare selfmoord gepleeg hct. In 1994 word 

hierclie verhoucling weer aktuecl as daar in die pcrs deur die suster v;m Ingrid Jonker, 

mev. Jonker-Rairos. gci'mpliscer word dat Rrink aanleiding gegce het tot die 

sclfmoord van Ingrid Jonker. Hicrdie hcrig volg nadat daar gevind is dat 

"sleutelverwysings" na Rrink uit die Ingrid Jonkcr-versamcling by die National 
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English Literary Museum in Grahamstad verwyder is. Brink was dee! van 'n 

liefdesdriehoek met Jack Cope as die ander man in Jonker se !ewe. In 'n brief aan 

Jonker tipeer Cope vir Brink onder andere as "a mean soul" (Van Greunen, Rapport, 

5/12/1994: 4). 

4.l0.4 Brink en die SAUK 

Brink plaas die Afrikaanse literatuursisteem nie net prominent op die voorblaaie nie, 

selfs die radio en televisie kon Brink en die Afrikaanse letterkunde nie !anger ignoreer 

nie. Nogtans is dit waaroor Brink skryf, dit wat die establishmentsisteem so geskok 

het, gebeurde wat enigeen wat wil in enige koerant kan lees; gebeurde wat dee! is van 

die gebroke (Suid-Afrikaanse) werklikheid. Misdaadstories, seksberigte en die foto's 

wat die leserspubliek deur middel van die joernalistieke sisteem bercik, is dikwels 

meer skokkend as verbode werke wat deel uitmaak van die litereresisteem se 

beskrywings. Na Kennis van die aand verbied is en die Kerkpers Ken11is die stryd 

aangese het, boikot die SAUK Brink. Die gebeurtenisse rondom die verbod op 

Ke,mis geniet geen nuusdekking deur die SAUK nie (Louis Preller, Die Burger, 

5/2/1974: 6). 'n Oningeligte regisseur wat Brink om 'n ondcrhoud gcnader het, het 

veroorsaak dat die betrokke uitsending afgelas is (Gous, Die Transvaler, 21/4/1980: 

2). Carole Charlewood is voor 'n opname deur die SAUK versoek om nie met Brink 

te praat nie, maar om haar op gematigde Gildelede toe te spits (Sunday Tribune, 

26/3/1978: 3). 

As 'n mens die geskiedcnis van die televisicmedium hier in Suid-Afrika navors, is dit 

duidelik dat die Suid-Afrikaanse regeringsowerhede die instel van televisie probeer 

verhinder het. Terwyl 'n paar Derdewereldlande reeds oor televisiedienste beskik hct, 

het die Minister van Pos- en Telegraafwese, cir. Albert Hertzog, verklaar: "Dit is net 

ongeskooldes wat telcvisiestellc besit." Hy het verdcr gewys op die nadelige 

uitwerking van televisie op kykers sc oe en op die ncgatiewe finansiele implikasies 

van televisie (Kruger, Die Transvaler, 8/12/198 I: 10). Sommige koerante uit die 

Afrikaanse pers het hierdie sienings ondersteun. Op 12 Mei 1969 verskyn 'n berig 

in lloorstad wat televisie as 'n potcnsiele gevaar vir die Afrikanervolk, sy taal en 

kultuur - 'n imperialistiese mag waaroor die Afrikaner geen beheer sat h~ nie -
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uitbeeld. Oil' Transvalcr (15/7/1969) hcl 'n opskrif w,11 voorspel: "Gcv<1re van 

bceldradio." In lloofstad (10/9/1969) verskyn 'n he rig onder die opskrif "Afrikaner 

sal TV nie voordclig kan aanwend" waarin vnorsicn word dal liheralc en 

Kommunistiese invloede die Afrikanerdenke sal bci"nvloecl. 

Hierdie Kommunismespook is met die b11rgerlike godsdiens, waar di! nie werklik om 

die God van die Bybel gaan nie maar eerder om die God van die volk. as vertrekpunt 

in Suid-Afrika opgejaag weens 'n vrees vir die Engelse sowel as die swart S11id

A frikaners. Volgens Jonker (1993: 322). 'n teoloog verbonde aan die Universiteit van 

Stellenbosch, sluit burgerlike godsdiens aan by "die natuurlike neiging van volke om 

hulleself religieus le vereer". Kommunisme was 'n gerienike sondebok omdat dit 

gelykheid tussen rasse voorgeslaan het nes die Brilse lmperialiste. Om Kommunisme 

in die Britse lmperialisle in cen asem le noem, was inderwaarheid 'n geval van twee 

vliee met een klap (Moodie, 197.5: 251 ). Die A frika:rnse kerke hel Komnmnisme aan 

atci"sme gelyk geslcl. Hieroor se Brink (1976h: 24) dal alles wal van die 

volkslandaard afwyk as Kommunislies gesien word. Hiertecnoor sic! hy die teendeel: 

"Wanneer die kunstenaar die stelscl kritiseer, beteken di! nie hy skaar hom by die 

vyand nie - hy wil cerder mcnse aan die clink sit met positiewc gcvolge." Harvey 

Tyson (1993: 12-13) bevraaglcken die regering se uilgangspunte en oplrede onder 

hicrdie omstandighede: 

How coulcl one rake seri1111Jly a govc•1w11c•llf IVho.w• leaclc•rs hclieved that the 

frC'c' IV(lrlcl ancl cmm1111ni.w h/(lc IV<'rc'joinecl in compiracy; rhm tC'll'visir111, likr 

the thl'ory <!f evol11ri11n, waJ rhe IVOrk ,!f tllC' r/C'vil? How coulcl you listen to a 

lrarler who was once a political organiser in clwrge <!fa hicycle chain ganR 

which terroriser/ ell'ction m,,eringl"? Onr l'minl'llf mc•mhl'f 11frhe government, 

sporting a then Gallic 111011.1,arhe. \VOS even caught laying a rahlc• - or rathC'f 

laying a J11ni(lr .1·ecrc'W')' on a Ca/linc·r rahle. Orha1 1vac•_fi11111cl. nor only with 

thC'ir pants clown, hur wirh their arms in the Tr<'<l.1111)' rill. Others w,•mfurrher 

than Swre Presiclem P. W. n(lrha, 1Vho hoasrc•d p11hlic:ly rhm if 11c•c1'.uary he 

would tell li,·s _fi-,r his a11111r,y. T!IC' wh(lle p11rira11irnl and racial philo.wphy 

was h11ilr on a lie. 
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Brink word in 1982, na die verbocl op Kennis opgehef is, op die TV-program Verslag 

gesien waar hy gesels oor die onderwerp Word Afrikaans nog,gelecs? Dit was egter 

eers in 1984 dat Brink saam met die Beatles en David Kramer die stempel van 

aanvaarbaarheid kry. Die totale verbod op onderhoude met Brink word hierdeur 

opgehef (Die Vaderland, 11/4/1984: 14). Hiermec word te kenne gegee dal Brink 

nie meer as een van die "gevaarlike" skrywers bestempel word nie. Of die 

gemeenskap Brink in daardie stadium ook so ervaar het, is 'n ander vraag. 

Vir Brink is die media van kernbelang. Hy stem in tot TV-onderhoude om die 

volgende rede: "I feel I must reach out to people who may not know me - to mrs. 

Booysen in Naboomspruit" (Boekkooi, The Star, 2/4/1984: 7). 

The Star brei op die redes uit: 

It was significant in orhl'f ivays as well, .f<1r ir gal'/' him the chance ro rl'II up 

ro a million viewers rhar mr P. W. Borha 's policy would end in revolurion, rhat 

the new constirwion was a cnsmetic excerci.H', thm S0111h Africa has ll'arnt a 

lot.from co1111111mism - h11r also that rhere was .will time.for non-violent change 

in this co1111try. 

Brink spreek in dieselfde jaar egter sy afkeur teenoor Riaan Eksteen (loenmalige 

Direkteur-generaal van die SAUK) uit oor die manier waarop die SAUK die saak 

rondom biskop Tutu en die Nobelprys hanteer het. Rrink weier dal die SAUK enige 

van sy werk gebruik alvorens daar apologie by Tutu aangeteken word. Die SAUK 

weier, waarna Rrink aankondig: "Dit is nou 'n volkome egskciding" (Reeld, 

27/11/1984: 3). Hierna draai die SAUK die rug op Brink. 

Oor die beheer van die media se Tyson: 

Most sig11/fica111 media are nm hy one <!{five giant media c111,1oratiom; !lthe 

interlocking and cmss-shareholding.1· art' rmced hack and up to holding 

componies, ir c:011ld h1•fairly .wid that thl' h11gl' Anglo Aml'fican Corporation 

co111ml.1· 11111.w 1,f' thl' English nc1vspapers in thl' country, rhe Afrikaans 
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in.mrana ~ianr Sanlam cnnrrols rh<• Afrikaans pn•.I·s and /11(/J/ <!f rhe canmmer 

ma~azin<'J. and rhr rw" j"inrly 1:m11ml rlw "nly indl'p1•1ult•nr TV swrian in rhe 

rounrry. M-N<'I. Th<' Sm,rh A.frirnn Bmadrn.1·Ii11R Cmpomrion (SAIJC) canrmls 

almosr <'V<'IJ' radi" srmion and lh<' r1'mai11i11~ TV cha1111l'IJ. n,e SABC is a 

qua11~0 and irs comrol I·,•srs in a hoard app"i111l'<I hy rlw ~ovl'rnl11l'nl via the 

Cahin<'t Ministl'r und<'r whom th<' SABC.falls. (1993: 381) 

Mel die sleun wat Brink in 1988 en 1989 aan die ANC gee, is lcde van die 

joernalistiekc en literere sistcem teen Brink gekant (sicn 4.3). In daardie stadium het 

hy jare lank al noue handc met die ANC gchad. Dr. R.W. Johnson, 'n 

gcrespckteerde Oxford-akadcmikus, het volgcns 'n herig in Oil' Volkshlad 

(17/2/1994) in die Londcnsc Times van 16 FehruMic 1994 gcsc Brink "fladder 

onseker op die ANC se kantlyn" en dat Brink gese het hy sal vir die ANC stem, maar 

nie by die ANC aansluit nie. "Hy is met afgryse vervul deur die onvrysinnige geeste 

in sy middc". aldus r>ic Volkshlad. 

Veral sedert die negcntigerjare is TV-nuus en die Afrikaanse pers (voorheen is dit net 

dcur die Engelse pers gedek) vol van aanklagte teen die Suid-Afrikaanse polisie, wat 

Brink se Ope Rrief (vgl. 4.10.2) relevant maak. Volgens die n1111smedia word die 

polisie van ongenaakbare optredcs in die toepassing van die Apartheidswet beskuldig. 

Hieruit hlyk dit dat daar al hoe meer gctuics na vore kom 0111 le hewys dat die SAP 

deur die rcgering as 'n politicke instrument gchruik is. Mense soos Rrink wat vroeer 

jare hierdie tipe kritiek teen die SAP en regering in opcnhare uitsprake en selfs fiksie 

geuiter het, is summier as verraaiers gectikelleer (sien hfst. 2). Die sogenaamde 

Kommunistiese hedreiging is op die spits gedryf. Die SAP is teen Kommunisme 

ingespan. Verhale van marteling, stcrflcs in aanhouding en die heskerming wat die 

polisie steeds in hierdie opsig genicl, maak opslae in die vroee negentigcrjare. Coenie 

Slahher merk in 'n artikel oor Brink wal sestig word in lnsi~ (5/1995: 12) op: 

"Andre Brink was en is die oorsaak van baie rooi gesigte onder hoc A frikaanse 

mense. Vroccr van wocde. Vandag van verleentheid." Hy skryf die teenkanting wat 

Brink vanuit die geledere van die A frikancrcstahlishment ervaar hct eerstens toe aan 

die feit dat hy so vcr vooruit was in sy menings. Twcedcns meen hy Brink hct die 
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wind van voor gekry vanuit die genoemde geledere omdat hy so uitgesproke was ten 

opsigte van hierdie menings, en derdens omdat hy soveel invloed gehad het. 

Slabber (1995: 14) beklemtoon die driftige opstand wat Brink gevoel het by die 

aanskoue van onreg en die skending van menswaardigheid, en onthou hoe Suid

Afrikaners asem opgehou het in krisistye Brink nie weer eens iets sal kwytraak nie: 

Naru11r/ik her hy don. K/ok.1-/ag. la, em din.i: kon niemand van Andre venvag 

nie: dar hy moer .1-wy.i:. Vera/ nie wanneer dir gerii:fliker sou .i:ewees hl'f om 

,,, s1vy.i: nie. Omdar, in waller t'.\"/a/Jlishmenr waar ook al, swye een van die 

belan.i:riksre gedragwereisres is, was dfr da/k war die A.frikanereswblishmenr 

die m1'e.we li'en hom gelwu her? 

4.11 SAMEVATTING 

Volgens die resepsie-estetika is ·die leser dee! van die literere sisteem wat deur sisteme 

soos die politiek en godsdiens bei"nvloed word (Tynjanov, 1927). Die leser binne 

sy/haar konteks bepaal self hoe hy/sy 'n teks interpreteer (Foulkes, 198'.l: 30). 

Sommige Afrikaners bcleef volksvreemde, volksvyandige en volksvervreemdcnde 

letterkunde as 'n onderdecl - beplan of onbeplan - van die totale aanslag teen die 

Afrikaner. Hierdie eng sicning binne die establishmentsisteem gee aanleiding tot 

agterdog jeens die lojaliteit en integriteit van Afrikaanse skrywers wat afwyk van die 

gestelde norme. Algemene opvattings wat heers, is dat oor taboe-onderwerpe soos 

seks in die openbaar geswyg moet word, dat kulturele geslotenheid gehandhaaf moet 

word en dat die verlede voortgesit moet word. 

Suid-Afrika stel die apartheidspolitiek in 'n stadium in toe die res van die wercld weg 

van kolonialisme en imperialisme begin beweeg het. Alhoewel Suid-Afrika een van 

die mees gekritiseerde lande is weens sy rassebeleid, verwerp hy hierdie kritiek van 

die buiteland en vanuit sy eie literere sisteme. Van die establishmentsisteem eis hy 

'n gesindheid en lojaliteit wat grens aan die waarskuwing: "Don't rock the boat." Uit 

hicrdie verwagtinge wat die politieke sisteem van literere sisteme het, blyk dit dus dat 

die doel is om die die totale samelewingsisteem te isoleer van die buiteland asook al 
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die subsisleme binne hierdie samelewing. 13rink het 'n simhool van verset teen die 

politieke sisleem geword - selfs vir diegene wal nog nooil een van hierdie skrywer se 

werke gelees hel nie. Die morele hcsware wal lcen werke in die sestigcr- en 

sewenligerjarc dcur politici ingehring is. hct egtcr bewys dat hicrdie bcsware 

ongegrond was en dat die poliliekc sisteem nie vcranlwoordclik is vir die volk sc 

moralileil nie, alhocwcl gelecrdcs in die lagtigerjarc al meer hctrokkc geraak hct by 

wat as aanvaarhaar beskou is. 

Die politieke sistecm hct mensc wat dieselfde taal praat, na dieselfde kerk gaan, 

verdeel. Die Suid-Afrikaanse politicke sistecm was van so 'n aard dat hy apartheid 

oral ingehring hct en alles proheer isoleer het wat die idcologie van apartheid probeer 

tcenstaan het. Dit is duidelik dat die politicke sistcem die rcligieuse sisteem oorheers 

het terwyl die geskiedcnishoeke en politieke tocsprake die teendcel probeer bewys het. 

Terwyl die regering homself en die volk "beskerm" deur middcl van sensuur, is die 

skrywer wocdend dat politick in die vorm van sensuur met morele waardes as 

dekmanlel, hedryf word. Hierdie verskuildc agendas het verhoudings tussen die 

litercre en die poli1ieke sistcmc gcknou. 

Die polilicke sisteem het 'n hesonclcr slcrk invloed op die religicuse sisteem gehacl. 

Die vrae wal hicruil onlslaan. is: Hoc word die "wil van God" binne 'n politieke 

sistcen) mel sy allesoorhecrsende ideologie van aparlheid, gci"nlerpreleer? In hoc 'n 

mate het dit die hele uitleg van die 13yhcl in kcrkc geraak? Die kerke het apartheid 

op Byhelse groncle geregvcrdig - hoc hou dit verband met die belekenis van 

versoening, naaslelicfde en gereglighcid? Die hcle konscp van "soewereinileit in eie 

kring" hel in Suicl-Afrika 'n nuwe bclekenis gekry. naamlik dal apartheid en interne 

kolonisering "reg" is. Die vraag is of parlypolitiek nic liefs uil die kcrk geweer moet 

word ten gunste van sosiaal-elicse bcginsels nie. 

Dit is duidelik dat almal wat nie by die "amplelike" normc gchou hct nie. uit die laer 

gewcer is. Suicl-Afrika hct ondcr pres. I'. W. Roi ha nog verdcr gci'soleerd geraak 

weens di~ mcntaliteit. Hicrdic ou1okratiese regeerstyl het vir Brink en ander skrywers 

nie sin gemaak nie. 13rink hel hom slcrk uitgcspreck teen apartheid waardcur etnisiteit 

die maatstaf in clke lcwcnsvcrband geword hct en waar koloniale resle nog le bcspeur 
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was in die samelwingsisteem in sake soos werkreservering, bepcrkings rakende 

grondbesit, diskriminerende onderwys, sowel as aparte hospitale, sportfasiliteite, 

openbare geriewe ensovoorts. 

Dit was juis die politieke sisteem wat 'n wig tussen die skrywers van '60 en '80 

ingedryf het. Die polarisasie tussen die Afrikaanse litercre sisteem aan die een kant 

en die religieuse en politieke sisteem aan die ander kant bereik 'n hoogtepunt in Brink 

se Ope Brief aan die staatshoof waarin hy tussen die Suid-Afrikaanse regering en die 

Kommunistiese bewind parallelle trek. Politiek vorm deel van Brink se werke vanaf 

Kennis ( 1973a). Twee sentrale temas in hierdie romans is verandering enersyds en 

andersyds ook die vraag na geweldlose of gewelddadige verandering in die 

"gewelddadige" Suid-Afrikaanse samelewing. Brink stel Suid-Afrika voor as 'n land 

wat op 'n ramp afstuur terwyl die tyd uitloop. Hierdie waarskuwing is 'n aanklag 

teen die Afrikaner en rassisme, teen die wit oorheersde samelewing, 'n tema wat in 

Brink se daaropvolgende werke weer en weer herhaal word. 

Net soos dit die geval met sensuur was, oefen Brink binne die samelewingsisteem nie 

slegs invloed deur sy romans uit nie, maar ook by wyse van publikasies en lesings by 

die Gilde en ander instellings. Hy word dikwels deur die pcrs aangehaal en hy sit sy 

ideologiese pcrspcktiewe uiteen in Mapmakers ( 1983), 'n bundel waarin 

sosio-politieke en literer-politiese essays en toesprake vcrvat is. Van die uitsprake wat 

dit het oor die verhoudings tussen die literere sisteem en die samelewingsisteem van 

Suid-Afrika, word hier aangehaal. 

In die tagtigerjare ontbreek 'n politieke onderhandelingskultuur, gestroop van 

party-politieke inhibisies - selfs na 'n lang en georganiseerde aanslag uit die Ooste en 

Weste. Met die ingang van die negentigerjare word daar wel enkele tree in hierdie 

rigting gegec. Brink se byna onverskrokke betrokkenheid by politiek en gemeenskap 

- seker in 'n groot mate aangevuur deur die feit dat hy as boekresensent die wydgelese 

Rapport as spreekbuis gehad het - reflekteer in die reaksie van talle lede van die 

publiek op sy menings. Die feit dat een van sy boeke die eerste was 0111 verbied le 

word, het 'n sekere pcrsepsie van hom by die Suid-Afrikaanse gemeenskap laat 

posvat. 
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In 199'.l sc Rrink ·11y vocl tocnemend gei"soleer tussen Suicl-A frikaanse Blankes "and 

was shunned hy Afrikaners more than ever" (The Citi7.cn, '.l0/1/199'.l: 13). Hy se sy 

stryd was nie sosccr teen apartheid nic. nrnar ecrder teen outoritarismc. lndien die 

ANC hom hicraan skulclig sou maak, sc Brink, sal hy hullc ook nic spaar nic. 

Die vcranderinge wat Brink en van sy n1ecleskrywers gedurencle die sewentigerjare 

gcpropageer het, het gedurencle die volgende dekades regcringsbelcid geword. 

Vrocg in die negentigerjare word dit egter duidclik dat standpuntc wat in die verlede 

slcutclrolle gespecl het, al hoc mecr deur die Afrikanerpubliek bevraagteken word. 

Aspckte wat onder die vergrootglas kom, is die amptelike ideologie wat 'n sekcre 

groep mense die reg gee om oor andere sc lot te bcsluit, gcplaas in die lig van 'n 

pluralisticsc demokraticsc iclcaal. Die Afrikaanse taal was dcurgaans deel van die 

gesprek. In oorecnstemming meet die oop aard van die litercre, politieke, religieuse 

en samelcwingsistcmc hct die uitbrcicling in hierdic sistemc Afrikaans as sisteemgrcns 

van hierdie genocmclc sistcme bei"nvloed sodat die taal sy grensc moes uitskuif om 'n 

brcer Suid-Afrikaanse karakter aan tc nccm. In die volgcnde hoofstuk word daar na 

die rol van Afrikaans en Brink sc uitsprake daaroor gckyk. 
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tlOOFSTUK 5 

AFRIKAANS AS SISTEEMGRENS 

5.1 INLEIDENO 
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Chris Barrrnrd (Steyn, 1980: 342) sc woordc sluit by hierdic brief van Dibsz aan: 

"Daar is dingc in vcrhand met Suid-Afrika, sekcrc tcksturc, en atmosfere en 

gcvoclcns. wat net in Afrikaans ondcr woordc gcbring kan word." Ook N.P. van 

Wyk Louw hcl 'n hclangrikc uitspraak oor die Afrika-aard van Afrikaans gemaak. 

Afrikaans kan vol gens hom " ... oor elke ri ffcl en vou van die nuwe wcrelddeel" sluit. 

Hierby vocg hy: "En so het Afrikitans in staat geword 0111 hicrdie nuwe land uit le se 

soos geen andcr Europese laal nie" (Louw, 1986b: 182). Jan Rabie (1985: 34) praat 

oor die aardsheid van die bruin Afrikaners se taal op die 1975-Gildeheraad: 

Tmp stcwii:e hocrcpot,• ni<• ook vas in Fanai:alo nic? Ek hoor ook dir tsiltsis 

in di<· n111v1• swan .wcd,· 11mm al 1111•cr 'n soon Afrikaan.1· - wat andas fa dit as 

h11ldc aan dic i:rmul cn di<• li11ckcm van on.1· taal, vcral hmincr Afrikaners sr 

nll'c.1· aard.w• taal. 

By die 1982-Gildehcraad sprcek Brink die mcning uit dal die aparthcidsideologie 

Afrikaans "gekolonisccr" hel 0111 daarvan 'n "wit" taal te maak om die 

"Afrikancrsaak" le stcun. Hy voe! Afrikaans sal sterf as dil aan die establishment 

verbind word en dit 'n 11111se11111s111k is (Brink, 1985c: 168-169). (Meer hieroor by die 

volgcndc punt.) 

Dieselfdc ro111an waaroor Dihs1. dit in sy brief hel, naa111lik 'n Oomhlik in die wind, 

word egter heel anders deur 'n aoder leser crvaar. Hicrdie briefskrywer, Van der 

Mark van Randlrnrg (lkeld,18/4/1978: 8), se: "A.P. Brink, groolbaas van die 

Skrywersgilde. gebruik woorde en taal wal vir 111y ('n gebore Hollander) uiters 

vreemd voorkom." Hy wei clan verder in sy brief uit oor die gebruik en betekenis 

van "hortjie" en "luik". Hy het dil hicr teen hoe Afrikaans as gebruikstaal aangewend 

word. 

Op die 1981-Gildeheraad druk Etienne Leroux sy verwardheid ten opsigle van 

Afrikaans en sy sprckers soos volg 11il: "Verskil ons voorko111ste en kultuur s6 dal 

ons, ten spyle van die gesa111cntlikc taal, lot verskillendc wcrclde bchoort? Bchoorl 

Afrikaanssprckendes in die R.S.A. 101 afsondcrlikc volke? Ek hetwyfcl dit" (Leroux, 

1985b: 149). F,n tog lyk dil of sogenaamde Afrikaners inderdaad lot vcrskillende 
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werelde behoort. Afrikaanssprekendes vorm nic 'n ecnheid nie. Hulle is divers in 

afkoms, denke (oor hul taal en ook in die algemcen) en verspreid oor die hele 

spektrum van regs na links in hul politiekc sicnings (soos reeds uit die vorige hfst. 

geblyk het). Van die belangrikste kwessies wat veroorsaak het dat Brink en die Gilde 

hulle met die stand van Afrikaans (vgl. 5.3) bemoei het, was die volgende: Afrikaans 

en Afrikanernasionalisme is aan mekaar gekoppel; Afrikaans is dcur 'n groot deel van 

die Suid-Afrikaanse samelwing as koloniserend en eksklusief beleef - selfs deur sy eie 

sprekers; Afrikaans is gestigmatiseer as die taal van die onderdrukker; die politieke 

sisteem het met die apartheidsbeleid verdere beperkinge op Afrikaans gele. Brink het 

met sy skryfwerk en uitlatings in die openbaar Afrikaans probeer los maak van al 

hierdie stigmas wat aan die taal kleef. 

5.2 BRINK SE UITLATINGS OOR AFRIKAANS 

'n Brief van Brink word op 30 Junie 1967 in Die Transvalcr gepubliseer waarin hy 

praat van die Sestigers se werk as "die groot avontuur van 'n jong taal en 'n jong 

volk". Hy glo dat die Afrikaanse literatuur 'n groot toekoms voor hom het. In die 

eerste instansie glo hy sensuur versmoor Afrikaans (Haxton, Sunday Tribune, 

27/11/1977: 20). Baie ander skrywers was en is clit met hom hieroor eens. In 1936 

het N.P. van Wyk Louw (1986a: 11) reeds gewaarsku: "As ons by 'n letterkunde van 

skoolboeke en burgerlike sentimcntjies bly, salons 'n smaad onder die volke wees en 

ons taal sal uit hierdie land verdwyn." John Miles se op die 1979-beraad: 

Wal me! die A.frikaame /e/ferk1111i/e aan die hand van s1am.\'/'ll.rnur geheur, is 

maar die spreckwoonklikt• wppit' wm dit' ysberg. Daaroll(/er .1·kuil die he/e 

mentali1l'i1 va111!fkampi11g van die A.frikaanse ivfreld. hegrensing - lei we/, nie 

fer wil/e wm Afrika1111s nie, maar rer bevei/iging w111 die 

id1'0/ogies-1111sionali.1'fit'se Afrikaner en sy s111flike hes ii. (Miles, 1985: I 02) 

In Beeld (5/711979: 12) voer Brink aan dat die Afrikaanse skrywers: "'n 

lewensmoontlikheid vir die hele Suid-Afrikaanse literatuur waarborg: en wat Afrikaans 

spesifiek betref, wil ons help sorg dat die taal toegelaat word om so groot te wees as 

die wereld van al sy sprekers - nie net van een kleur of een ideologie nie". 
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'n Hindcrnis wat op die wcg van hicrdie idcaal le, is volgens Brink die assosiasie van 

Afrikaans met apartheid. Hy hcsko11 dit as 'n gev;rnrlike sit11asic, want: 

771i.1· could lr•tul w tmMt'dy. Com1•q1u•111ly it h1·cm11,•s impcratil'e 1h01 Afrikaans 

writers should he made morr• aware nf the cnormom social rr•s110mihili1y they 

have to hear in addirion w thl'ir 11omwl human conscience as writers. 771ey 

have to prove w the wnrld thfll the Afrikaans ltmMuaMt' can - and must - he 

.rnmrthinM d/ffercnt.fmm the /anMllaMe r!f apartheid. (Brink, 1983a: 89) 

T.T. Cloete (s.d.: I) het clit in die Brocdcrbondstuk (waarna vcrwys is in hfst. 2, 

2.10) teen Brink en Brcytcnhach omdat h11lle " ... nic mecr ter willc van die /\frikaanse 

t;ial en ler wille v;in 'n /\frikaanse li1era111ur skryf nie maar ler wille van 'n politieke, 

sosialc en godsclienslige rewol11sie". Hy pleil hicr vir 'n letlcrkunde wat die 

/\ frikanersaak dien en vcrwyl Brink dat hy /\ rrikaans 'n "hastertaal" en 'n "wapen" 

noem tyclens sy 1973-Somcrskooltoespraak. 

Brink sc uitlalings oor apartheid en sy slandpunt dat sensuur Afrikaans doodmaak, 

vind binne 'n konlcks en tyd (na die 1976-opstandc) plaas waarin die Klcurling en die 

stcdeling al meer Engels begin praal. Engels wen al mcer veld as besigheidstaal wat 

betekcn dal Afrikaans sc ckonomicse voordclc aan die arnecm is. 

Tydcns die scstigste hcrdcnking van die amplelike erkenning van Afrikaans (1985) is 

daar druk bcspiegcl oor die tockoms van die laal. Brink sc mening hieroor is: 

Die A(rikaan.w• taal het slegs 'n 1tl<'kom.1· OJ hy Mt'pmm word d,•1,r 11u·r·r meme 

as die am11al onders11·11111·rs wm t!ii• h11idig1• lll'wi11t!, ashy M<'pr11111 word de11r 

dii• r<'1vo/11sio11hc 8rui111111•11.1·,, van t!ii• Koop. (l)ie V:iclerlrmcl, 29/5/1985: 2) 

/\an die andcr kanl wys hy op die wcreldwyc tendcns in lande met twee amplelike tale 

waar die skrywcr die taal wal gcogrntics, politics of andcrsins hcpcrk word, verruil 

vir die wereldtaal wal dan die andcr amptclikc taal is. So het /\dam Small 

byvoorbeeld in 'n stadium net in Engels gcpublisccr. Sclrs Brink sc Stairs or 
Emergrncy vcrskyn net in Engels. Brink sc aanvaarding van die pos as doscnt in 
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Engels aan die Universiteit van Kaapstad in 1990, kan ge"interpreteer word as 'n kans 

om die groter konteks van 'n Suid-Afrikaanse le1terk11nde te bevorder. Brink gaan 

voort om in Afrikaans en Engels te skryf. Die feit dat hy in Engels skryf, kan nie 

noodwendig beskou word as 'n daad waar Brink Afrikaans vir Engels verruil nie, 

"inteendeel" ! 

5.3 DIE STANO VAN AFRIKAANS: PERSPEKTIEWE VANUIT 

GILDEGELEDERE 

Omdat Afrikaans in hierdie ondersoek as sisteemgrens dien en omdat Brink en die 

Gilde hulle bemoei het met die stand van Afrikaans, is dit belangrik dat daar kortliks 

gekyk sal word na die geskiedenis en die stand van Afrikaans binne die Suid

Afrikaanse samelewingsisteem. Aan die begin van die twintigste eeu, toe Engels as 

'n groot hedrciging ervaar is, is daar reeds oor die toekoms van Afrikaans bespiegel: 

"Terwyl Engels in die administrasie en die onderwys van die Kaapkolonie oorheers 

het, hct groot vraagtekens oor die toekoms van die Afrikaner se taal gehang" 

(Zietsman, 1992: 84). Sal Afrikaans oorleef? het sedert die tagtigerjare 'n mode- en 

'n knop-in-die-keel-vraag geword. Vrae wat aan die orde van die dag is. is of 

Afrikaans 'n vryemarkstelsel sal oorleef. Is staatsinmenging in taalsake wenslik? Kan 

Afrikaans deur wetlike beskerming aan die lewe gehou word? Tydens hierdie 

bespiegelings is Afrikaans se toekoms dikwcls verbind met politieke 

toekomsperspektiewe en met die moontlikheid dat politieke dominasie deur die blanke 

tot 'n einde sal kom - 'n vrees vir die oorheersing van die gekleurdes. 

Afrikaans staan veral in die spervuur van onenigheid en verdeeldheid na die 

Soweto-onluste in 1976, die jaar waarin die Transkei onan1anklik geword het en 

Afrikaans sy amptelike status daar inboct, waar Afrikaans duidelik gestigmatiseer is 

as die taal van die onderdrukker; as 'n taal wat in die kinders van Soweto se kele 

afgedruk is. Hierdie daad is deur diegene wat daardeur geraak is, beskou as 'n manier 

om swartes vir 'n ondergeskikte plek in die samelewing op te voed. Engels het 

volgens hierdie persepsie meer gebruikswaarde as Afrikaans (Zietsman, 1992: 84). 

Saturday Siar (22/5/ I 976) berig, nog voor die opstande plaasgevind het, dat: 
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Teaching in hlack school.,· 11111s1 now II<' 50-50 English and Afrikaans. // is 

s1ip11/a11•d Iha/ g1•111•ral science and c1•1win praclirnl s11hjec1s will h1• 1a11gh1 in 

English. while ari1hmc1ic. mmhs and social s111dics will he 11111gh1 in Afrikaans. 

n,e ruling is heing c11forad, rc•gcmlll'ss of w/11'/h<'r 1/w studems can 

comprell<'nd English or Afrikaans and irresp1•c1ivc ofwhr1her 1he teachers are 

compe11•111 IO 11•a1:h in Ill<' s1ip11/a1ed language•. All 1his, wo, in schools wi1h a 

1k.1p1•ra1e shor/agc• <1f 1eachl'r.1· qual/fietl /0 leach in anmlll'r language. 

Die opstand het vele oorsake gehad. maar die faktor wat aangevoer is as rede vir die 

protesoptrede was die besluit van die Regering dat Afrikaans die voertaal moes wees 

van twee nie-taalvakke op sekondcre vlak in swart skole. Die opstand was onder meer 

'n reaksie op die Rantoe-onderwyswel. 

Leerlinge van Phefeni Laerskool in Soweto het in Meimaand 1976 reeds begin staak 

oor die Afrikaanskwe.~sie (The Star, 21/5/1976). Slagspreuke soos "Kill Afrikaans" 

het opgeklink. Oornag moes sommige onderwysers hul vakke in 'n ander taal 

aanhied. Die politieke sisteem het hier dus op taalterrein tussenbeide getree. 

Afrikaans as taal van die maghehber proheer sy posisie verbeter deur nie

moederlaalsprekers le dwing 0111 dil le gebruik. Brink verskerp geleidelik sy aanvalle 

teen die aparthciclsregime in hierdie jaar van die Sowelo-onluste. By die Gildeberaad 

van 1976 sc Brink dat die skrywcrs onclergronds sal moet puhliseer omclat sensuur en 

veranderdc omslandighede hullc daartoe dwing. 

In lll<'se circ11111s1ance.1· 1he Black Mo111h of ]11111• 1976 dawnt•tl in S011/h Africa. 

Angered hy 1h1• "iner1ia" 11{ lhl'ir /"tre111s. inspired hy 1he 110.uihili1y r!f real 

.rncn'.H .. /i'II.Wrall'd - 111111111.~ many lllhl'r 1hings - hy a11 l'd11cmion sys1em/(1rc:i11g 

1h1•m 10 lt•am ma11y .rnhj1•1·1.,· 1hr1mgh 1h1• 111<'di11111 11{ a 1hiril language, 

Afrikaam (which had alrl'ady 111 lhl'm, hecome "//11' language of 1'1e 

11pprr.u11r"). andfinally cm1sidcring Ihm, li1·1' or di1·. 1hc•y rc•ally had 1101hing 

/o lose, lhl' ymllh of 1/w sprawling Mack cong/11111em1i11n 1!( S111111•10 (de11ird 

evt'n 1he dignify r!f ll<'ing call I'd a "ci1y ", since 1h1• inhahi10111s arc• only 

"tolt•m((•t/" hy lhe wi,if(•s and 1heir l't'I)' exi.,·((•ncc• a.1· citi7.1•11.1· is dl'11ied) Wl'/11 

into ac1ion. Violt•nn• ,•mpll'd all 111•,•r lhe c11111111y. 
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Hierna is Afrikaans nie meer die onderwys1aal van swarles nie. 

John Miles se vrae in hierdie verhand op die I979-Gildcheraad dwing nie net die 

skrywers wat deel is van die Afrikaanse lilercre sisleem is nie, maar ook die 

samelewingsisteem, tot nadenke: Word 'n taal deur 'n ander laal hedreig of word dit 

deur 'n lewensbeskouing hedreig? Word dit deur 'n ideologie bedreig? Voci 'n mens 

iets ter wille van die taal self? Op laasgenocmde vraag reageer hy self. Hy voel dat 

taal 'n mensgebonde ding is: "Wanneer jy vreesbevange vocl oor jou taal, gaan dit 0111 

vrese oor 'n natuurlike lewensruimte vir jou as weerbarstige mens" (Miles, 1985: 96). 

Hy voel 'n taal word bedreig wanneer dit sy sprekers verloor. En dil hang volgens 

hom weer saam met die politieke situasic waarin die "Afrikaner" met die rassc-konsep 

vercensclwig word. 

Jan Rabie doen op die 1982-Gildeberaad 'n beroep op die lede 0111 oor Afrikaans te 

waak. Die taak van die Gilde is volgens 110111 0111 "dil 'n liggaa111 tc maak wat 'n 

openheid aan Afrikaans gee en gcslalle daaraan gee dat Afrikaans baie groler en ryker 

is as 'n wit vel" (Botha, Die Transvaler, 18/9/1982: 6). Hy wil Afrikaans nie in die 

hande van sektariese en uitvoerende ligga111e wat namens Afrikaans oplree, laat nie. 

Hy noem in hierdie verband die FAK (wat in 1929 geslig is as kultuurliggaa111 vir die 

Afrikanerbroederbond wat op sy beurt gestig is 0111 o.a. Afrikaans te bevorder), die 

ATKV (Afrikaanse Taal- en Kulluurvereniging wal Afrikaans help uilhou hel) en die 

Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dian Joubert (1985: 85) roer hierdie saak reeds 

op die 1979-beraad aan waar hy praat van belangepoliliek wat bedryf word deur 

politieke partye, kultuurorganisasies, vakunies en akademies war regte en voorregte 

eksklusief wil hou. In die plurale Suid-Afrika lei belangepoliliek volgens Joubert tot 

die politisering van kultuurareas. Hierhy sluit hy sensuur in as 'n siluasie waarin 

letterkunde onder staatsheheer geplaas is. Oor die saak is die skrywers dit met hom 

eens. Daarteenoor is samelewingspolilick gerig op daardie doclslellings wat die hele 

samelewi ng bevoordeel. 

Tydens dieselfde beraad opper Fanie Olivier die feit dal Afrikaanse kultuurorganisasies 

net blanke lede het, wat ongelukkig die idee skep dat die Afrikaanse kultuur die 

alleenreg van blankes is. Dit is veral hierdie groepe wat hul besig hou met die 
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hehoud en toekoms van Afrikaans. Hierdie eksklusiwiteit wat Afrikaans om ring, sluit 

aan hy Joubert se t11espraak oor politieke werklikhede waarin hy oncler andere sc: 

Die' OfJ.1"<'1/ikC' i11slcC'p 1'<111 walha11clha111i11)i hy c/it• n•g1'1'rdiging va11 die' 

voorr.w•ffi11g va11 Ma11k1•s St' poliliC'kt• h1•1•oorr,·g1i11g 1110t•f C'lld kry. Taal 111or1 

dir 1•nig~11• idc111i1l'i1 word 111111 as idc•llfilC'il l'C'rdt•dig word. Daar 11101•1 ook en 

veml in Afrikaans ht•Wt'<'!/ word 11a '11 voonh,•swa11 in gcrt')iligll<'icl. Afrikaans 

11101·1 011k dit· 11111/ va11 ht'V1)•di11g, va11 111011tli!ih<'id i11 '11 volwm.w· .w111e!ewin)i 

word. (Jouhert, 1985: 90) 

Volgens hom kan Afrikaans as instrument in die politickc stryd gehrnik word -

Afrikaans moet net nic 'n politickc prioriteit word nic. 

Maar hoe voel die bruinmensc oor Afrikaans? 'n Dosent, Gerald Hoftherg, se op die 

1981-hcrnad: "Afrikaans is vir my 111ooi. Ek praat dit. Maar ck sal nie baklci vir 

Afrikaans nie. Ek sal nic dooclgaan vir Afrikaans nie. Maar die dag as ek doodgaan, 

sal my laaste woordc in Afrikaans wees" (Grcyling en Albrecht, Ilic Vadcrland, 

7/4/1981: 7). 

Wat Richard van dcr Ross as rcktor van die Univcrsiteit van Wcs-Kaapland op die 

1982-heraad met die tc1m llrt Afrikaans clir Afrilrnnrr ontgrori'! se, sluit hierby 

aan: "Ons het nic die Afrikaansc rnal of enigc ander taal nndig om te onrlcwe sodat 

ons oor vyftigjaar nng kan hcstaan nie." Hierhy vncg hy: "Ons sock nic 'n kruk soos 

Afrikaans 0111 tc oorlewc nie. Monntlik salons later meer gehruik maak van 'n swart 

taal. Ons wil nie deel van die hlankc volk wees nie en vrees nie ondergang nie" (Ilic 

llurgcr. I I /9/1982: 9). Geclurende hierdic jaar hrci die Kaapsc tak van die 

Afrikaanse Skrywcrsgildc lrnllc veldtog n111 Afrikaans tc hcvorcler landwyd uit. So 

word A frikaanse tydskrifte en hocke aan swart skolc geskcnk en die hchoeftc aan 

kursusse vir Afrikaansonclerwyscrs gcniet aanclag. 

Gerwe! ( 1985a: 189) meen aan die wortcl van die tronstelosc toeko111sperspekticf van 

Afrikaans le "die f-AK en ASG en anclcr gevrcesdc (iAT's sc gesanik oor die 

voortbcstaan van Afrikaans". 
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Daar is op hierdie 1982-beraad lot die gevolgtrekking gekom dat Afrikaans nie 

eksklusief wit moet wees nie en dat die hand na swart en bruin Afrikaanssprekendes 

uitgereik moet word. Daar blyk nogtans nie eenstemmigheid te wees oor die aard van 

die gevare wat Afrikaans vorentoe mag bcdreig nie. Brink ( 1985c: 16'.\, I 68) waarsku 

dringend dat Afrikaans van die ideologie van die apartheidsestablishment losgemaak 

moet word, anders sal Afrikaans vorentoe saam met die ideologie moet ondergaan. 

Brink word aangehaal waar hy se hy glo Afrikaans sal oorleef, maar nie as amptelike 

taal nie. Hy meen dit sal baie druk van Afrikaans vcrwyder. Hy word in hierdie 

verband tweejaar later weer aangehaal in New Nation (21/2/1992: 10): "Released 

from its political constraints and stripped or'the stigma of having to be the official 

language of an abhorrent ideology, it would be liberaled to take its place among the 

indigenous languages of the country." Hierdie uitspraak van Brink moet gesien word 

in die Jig van hewerings dat Afrikaanse taalhandhoeke en woordeboeke 'n "wit" 

Afrikaans gebruik; dat Afrikaans 'n apartheidstaal is; dat slegs die "wit" deel van die 

geskiedenis van Afrikaans op skool bestudeer is en dat Standaardafrikaans die "wit" 

varieteit ('n subsisteem binne Afrikaans dus) verteenwoordig. Volgens Kra1narae en 

andere (1984: 18) hou die totstandkoming van die standaardtaal en politieke mag met 

mekaar verhand. Na die Afrikaner aan hewind gekom het, is Afrikaans op vele 

terreine bevoordeel tot die 1976-Soweto-onluste die taal 'n groot slag toegedien het. 

Brink voe! dit is noodsaaklik dat lede van onder andere die ANC en ander linkse 

groepe ook Afrikaans moet praat, "want uiteindelik sal dit waarskynlik hulle wees wat 

sal besluit watter taal in die land gepraat gaan word" (Kromherg, Die Vaderland, 

29/5/1985: 2). 

Reeds met sy stigting was die Gilde se bestaan pertinent aan die van Afrikaans 

gekoppel. Terselfdertyd was daar ook pogings om met die "Afrikaans" in A frikaanse 

Skrywersgilde weg le doen. Brink stel op die 1984-Gildeberaad voor dat die Gilde 

Skrywersgilde /Writers' Guild 1noet heel. Sy voorstel word nie aanvaar nie, al is daar 

Engelse lede. teenwoordig. Hierdie besluit hang saa111 met die feit dat Afrikaans en 

sy letterkunde die Gilde se grootste verantwoordelikheicl is. Sou die naam na die 

Suid-Afrikaanse Gilde verander word, sou die Gilde le veel hooi op sy vurk he. 

Buitendien het die ander tale in Suid-Afrika hul eie skrywersverenigings (The Star, 
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17/7/198.'i: 1,1). Pres. F.W. de Klerk se toespraak op 2 Februarie het nuwe vrae oor 

Afrikaans se toekoms laat ontstaan. Vanaf 1994, met die aankoncliging dat Suid

Afrika elf amptelike tale sal he. skier kommer weer op oor die toekoms van Afrikaans 

en word Engels weer deur talle Afrikaners as die groot bedreiging ervaar. 

Universiteite en ander tersiere instansies verengels in so 'n mate dat dit lyk asof 

Engels die oorheersende onderrigtaal van baie tradisioneel Afrikaanse universiteite sal 

word. Briewekolomme bevat in hierdie jaar heelwat getuienis van die kommer wat 

by die publiek heers oor die stand en die toekoms van Afrikaans. Hans du Plessis 

(1991: 473) le klem daarop dat die toekoms van Afrikaans ten nouste saamhang met 

die getal eerste- en moedertaalsprekers - hoe groter die getal sprekers, hoe 

rooskleuriger die toekoms van die taal. 

Brynard berig in De Kat van April 1987 dat Indicrs Afrikaans geleidelik begin verruil 

vir Engels. In diesefde jaar wys Steyn in lnsig (1987b: 12) daarop dat Afrikaanse 

advertensies veel skaarser as Engelse aclvertensies is. Die gebruiksfrekwensie van 

Afrikaans as besigheidstaal het afgcnccm en daar is 'n duidelike agterguitgang van 

Afrikaans in die uitsaaiwese - sons TV4, Radio .'i en M-Net - te bespeur. Nogtans 

toon die 1980-scnsus dat Afrikaans die (amptelike) taal is wat die meeste in 

Suid-Afrika gepraat word. Agt-en-vcertig pcrsent van die totale bcvolking praat 

Afrikaans · teenoor 44 pcrscnt wat Engels praat (Prinsloo, 1987: 24). 'n 

RGN-ondcrsock in 1977 ondcr die lciding van P. Scheffer het aan die lig gebring dat 

die meerderheid A frikaanse puhlikasics deur oppcrvl;1kkige en skadelose verhale 

gekenmerk word en dat meer A frikaanssprekcndcs Engelse verhalc Ices as wat 

Engclssprckcndes Afrikaanse verhalc lees (Oic Transvaler, 3/10/1977: 11). 

Op die 1990-Gildeberaad se Antjie Krog dat die Afrikaanse voorgeskrewe werke op 

skool Afrikaans doodmaak (Oie Rnrgcr, l.'i/10/1990: 11). In 1992 stel die Gilde sy 

standpunt oor Afrikaans: dat Afrikaans belangrik vir die skrywers is; dat die Gilde 

indringend maar onemosioneel aan gesprekke oor Afrikaans wil dcelnecm; en dat die 

voile Afrikaanse spraakge111ecnskap se kulturelc bclange bcvordcr moet word. Die 

Gilde beklemtoon dit dat Afrikaans scclert die vyftigerjare reeds die taal van verset is 

en dat Afrikaans relevant gehou 111oet word (Recld, 13/7/1992: I). Die 1993-

Gildeberaad sit die gesprek oor Afrikaans voort as hulle 'n voorlegging aan die SAUK 
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doen waarin hulle vra op watter grondslag taalbalanse bepaal word; die Gilde 

beklcmtoon ook dat gelyke bchandeling van Afrikaans naas ander tale, met 

inagneming van die wye gebruik van Afrikaans, belangrik is. Die Gilde stel voor dat 

radio-taalverdeling op streeksbasis moet dien en dat lisensiehouers se taalvoorkeure 

bekend gemaak moet word. Hierdie inligting behoort dan Afrikaans se posisie in die 

taalbeleid te bepaal (Die Volkshlad, 3/11/1993: 11). 

5.4 INTERAKSIE TUSSEN DIE AFRIKAANSE LITEReRE SISTEEM EN 

DIE POLITIEKE SISTEEM 

Langenhoven, skrywer van die volkslied, Die Stem, en vertaler van gesange en 

psalms, beskryf op die Akademiesitting in 1914 - in die tyd voor die sogenaamde 

Afrikaner aan bewind gekom het - "Afrikaans as die een enigste witmans-taal wat 

in Suid-Afrika gemaak is en nie oor die seewater klaar gekom het nie" (Zietsman, 

1992: 197). Hierdie (rassistiese) uitspraak hang saam met die tydperk van 

Afrikanernasionalisme en die bewuswording van die "wonder van Afrikaans". Hierdie 

tydperk en die gees van Afrikanernasionalisme word vasgevang in 'n boek saamgestel 

deur Du Buisson met die ti tel Die wonder van Afrikaans ( 1959). By die lees van 

hierdie boek is dit duidelik dat L1ngenhoven se uitspraak gebou is om die 

eksklusiwiteit van die eie en 'n uitvloeisel van wat Jan Rabie as die revolusie van 

Afrikaans in 1873 beskou. Rabie (1978) som die gebeurde s6 op: "Uit die 

revolusionere geesdrif van die Paarlse Patriotters vanaf 1873, uit die towermag van 

'n kleine gedig soos Winternag, 1906, is die spiere van die Nasionale Party gebore." 

N.P. van Wyk Louw was nie baie gemaklik met Langenhoven se definisie van 

Afrikaans nie en in 1959 vat hy die aard van Afrikaans s6 saam: 

Afrikaans is die wal wlll vir Wes-Europa en Afrika verhind; dil .wig sy krag 

uil dit; 1wee hmnne; di! vorm 'n hrug 111.uen die groot helder Weste en die 

magiese Afrika - die soms nog .w (mhelder Afrika; /1111/e is alhl'i gro01 magte, 

en wa/ daar groo/J aan huff,, vereniging kan 011/Jpruil - dfl i.1· mi.l"kit•n wa/ vir 

Afrikaans voorle om Ii' onulek. (Louw, I986b: 182) 
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Brink (I991b: 5) meen Langcnhoven se idcaal om van Afrikaans 'n "witmanstaal" te 

maak, hel geslaag: "die taal was nie net blank nic, maar fallokralies". Hy wys daarop 

dat mense soos Small en Petersen in later jarc weer die taal vir hulle teruggeneem het 

van die oorheerscr. Brink beskou hicrdie proses as die dckoloniscring van Afrikaans 

(Brink, 1991b: 7). 

Skryfwcrk in Afrikaans was van die begin af in 'n mindere of meerclere mate deel van 

die kultuur- en politieke stryd. Volgens Zietsman (1992: 40) was die Anglo

Boereoorlog vir Afrikanernasionalisme en vir Afrikaans 'n wendingspunt. Groot 

skrywers soos Langenhoven, Celliers, Totius, Malherbe en Prellcr het by die stembus 

gchclp. Die lcuse "Die taal is heel hel volk", komhincer 1aal en politiek. Zietsman 

(1992: 197) wys daarop dat Bruin bydraes tot Afrikaans in hicrdie tyd "feitlik 

doodgeswyg" is. "In hierdie raamwerk het die Afrikanersentriese en blanksentriese 

beskouing van Afrikaans slerkcr na vore gelree, met Hollands wat nog stuiptrekkend 

voorlgckwyn het" (Zietsman, 1992: 197). Hierna het kulluurorganisasies soos die 

Akademie, die FAK, die ATKV en die Broederbond tot stand gekom. 

Dir hN hand am, hand 1;cgaa11 1111•1 dit• 1wli1ick1• idt'aa/ van D. F. Malan se 

1;1·.mi1Vt'rd1• Nasionalc party Jt'den 1934 11111 samn 11• hri111; \Val .mom /won en 

die Bmcdcrlmnd S<' t!ffrmi1•1V1' om die A.frikant'rs ek1111omies I<' red, op le he.f 

rn '11 "regn,afigr" a11ndr1•/ vir A.frik11n1•rk11pi/aa/ in dir s1edelikr ekonmnie re 

w•nverf (Zietsman, 1992: 198) 

In hierdie tyd le skrywers hulle daarop toe om te stig en te leer. Die platteland, 

plaaslewe, oop ruimtes en alles wat daarmee saamgaan, word bcsing dcur skrywers 

soos Toon van den Heever. Boerneef, C.G.S. de Villiers, J.r-.w. Grosskopf en 

Eitemal in die vecrtiger- en vyfligerjare. Hierdie werkc raak seldc groot lewensvrae 

aan (Kannerneyer, 198'.l: 15-16). 

Vroeg in die negenliende ecu is verengelsingspogings in werking gcstel: kennis van 

Engels was 'n vereistc vir 'n aanslclling in die slaalsdiens lcrwyl dit in die 

1wintigerjare die taal van die hof word. Hollands word uit die skole gcweer terwyl 

Skolse predikante ingevocr is. In daardic sladium was daar sowat agt kecr meer 
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Nederlandssprekendes as Engelssprekendes en bitter min van die 

Nederlandssprekendes kon Engels praat (Patterson, 1957: 51 ). Pone I is ( 1992: 121) 

wys daarop dat 'n groot groep Engelse (veral mans) in die Afrikaanse taalgemeenskap 

opgeneem is in die negentiende eeu. Hy meen die invloed van Engels op Afrikaans 

was net so drasties as die Kaapse invloed op Nederlands. 

Vanaf die jare 1870 het Afrikaners hulle begin verset teen die doelbewuste 

verengelsing wat in 18 I 3 begin het. Hierdie verengelsingsproses het veral die jong 

mense in skole en kerke geraak. Na die Tweede Vryheidsoorlog het hulle daarop 

aangedring dat hulle in hul eie taal aangespreek word en hul ouers het dikwels onder 

haglike omstandighede skole gestig waar die kinders in Afrikaans onderrig kon word 

(Steyn, 1987a: 1-22). Een van die redes hiervoor was dat die Engelse die tradisionele 

Afrikaner openlik geminag het, wat onder andere in literere werke (vgl. hieronder) 

tot uiting gekom het. Zietsman (1992: 137) voel egter dat die verengelsingsgevaar 

deur die Afrikaner en die kerk oordryf is. 

Die boer is in Engelse boeke soos I came and saw van Douglas 131ackburn beskryf 

as iemand wat hom skuldig maak aan "korrupsie en omkopery, (hy) lossy vrou en 

kinders en doen steeds 'the most palpably silly and criminal things' soos 'blackmailing 

his friend, playing fast and loose with all kinds of women'" (Steyn. 1987a: 150). 

Sheila Patterson (1957: 19) verwys in haar boek The last trek na die negatiewe 

persepsies wat by die skrywe van haar boek aan die boere gekleef het, nadat hulle aan 

die begin van die eeu as helde in Europa en Amerika beskou is: "The gallant little 

nation that went down before a mighty empire" (Patterson, 1957: vii). Die grensboere 

van .die agtiende eeu is deur sommige Engelse soos generaal Dundas in sterk taal 

veroordeel as "troublesome" en beskuldig van "cruelty" en "treachery". ook as mense· 

wat "cunning" is (Patterson, 1957: 19). Dit is hierdie persepsies en blatante kritiek 

wat in baie gevalle oorleef het en wat volgens Patterson veroorsaak het dat "the 

Boers" kritiek swaar verwcrk. 

'n Brief van ene Theo Ferreira in The Friend is 'n reaksie op 'n boek van John Ogg, 

Piel Plessis, a Backveld Boer, waarin die Afrikaner beskryf is as vuil, mense wat 

stink - hulle was hulle gesigte net wanneer hulle dorp toe gaan (Steyn, 1987a: 152). 
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Dieselfde voorstelling van die Afrikaner kry 'n mens te Iese in War, wine and 

women deur H.P. Lamont wat onder die skuilnaam Wilfred Saint-Mondi! geskryf is. 

Die meeste Voortrekkers is by monde van die fiktiewe karakter Danesford "illiterate 

Boers, surly and morose. Their favourite pastime was begetting children, both with 

their wives and their numerous black concubines" (Steyn, 1987a: 41). Die vraag is 

geopper af 'n skrywer by monde van 'n fiktiewe karakter sulke dinge kan kwytraak. 

Vier studente het mencer Lamont, 'n dosent in Frans aan die Universiteit van Pretoria, 

geteer en veer waarna hy erken het dat hy die bock geskryf het. Hy het sy werk 

vcrloor. Langenhoven voel dit is nodig dat die Afrikaner sy eer moet beskerm (Steyn, 

1987a: 178). Die vraag wat nou ontstaan het, was hoe 'n volk "sy eer" beskerm! 

Lamont se boeke is daarna verhied en hy is stil-stil die land uit. Ilic Burger het op 

6 Augustus 1932 'n spotprent van Lamont met sy bock wat oor die see vaar, geplaas. 

Volgens die onderskrif was dit die hcste uitweg vir horn (Steyn, 1992: 44). Steyn 

kom tot die gevolgtrekking: 

Di<' !!,mOI hol'kpolcmil'kl' van dcsryds hcr op dic Afrikaans<' puMick ml'a indruk 

!!,<'lllaak as dcharrc oor enwigc lerrakrmdi!!,l' werkc. Dir hlyk uir die !!,mor 

aanral hri<•w<• war oor 'n Ian!!, rydpcrk ,·askyn hct, a.wok dic ralle !!,eldclikc 

hydra,·s 101 di<• 1932:fonds om dic r,•,•r-cn-vcerdas r,• vadcdig. Kocraflf<' soos 

Die /1111'/(er (ml'f dr. A.L Gcya as rcdakf<'ur) cn Die Volkshlad (mer dr. 

A ..I. R. wm Rhyn m rt•dakr,•111) her die nomrc va11 far.menlikhl'id c11 

ordenrlikhl'id h1'v1•.Wi!!,. en die 1111rlr1isrerin!!,. sclfr f)('/asrerin!!,, van die Afrikaner 

mer ma!!, rci'g<'gaan. Die /,angmhov1•11-Prcllcr-Gcyl'/'-Van Rhyn-Picnaar

hcnaderin!!, hi'/ ho die tl'ip11ldrh1111di11g !!,<'S<'i'via ,vat waarskynlik !!,<'VOl!!,e 

!!,rlwd her vir dic .mmdp1111r,, wm veral k<-rkmcn.w' in lm,,r<' hoeke.wryde .mu 

i1111ecm. (Stcyn, 1992: 52) 

Teen hierdie agtergrond hct Langcnhovcn (sckcrlik onbcwustclik) op sy beurt in sy 

uitspraak oor Afrikaans as witmanstaal cgtcr die feit dat Afrikaans in daardie stadium 

die primcre taal van 'n groot grocp gcklcurdes was, gci'gnorecr. Jaap Steyn se Tuisle 

in eie taal (1980) bring nuwc insigtc ten opsigte van die oorsprong van Afrikaans en 

A frikaanse taalhewcgings. In hicrdie omvangryke stuclic wys hy daarnp clat i\ frikaans 
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die eerste keer deur nic-Afrikaners as kultuurtaal gebruik is. 'n Mens kry die eerste 

Afrikaans le Iese in 'n geskrif vir die Moslem-geloof, die sogenaamde 

Bajaanmocddicn, geskryf in Arabiese skrif deur die Moslem-Icier - sjeik Abu Bekir 

Effendi - wal in 1879 in Konstanlinopel gedruk is nadal dil lank in handgeskrewe 

vorm in die Kaap gesirkuleer hel (Steyn, 1980: 136). Theo du Plessis wys daarna op 

die Afrikanersenlriese benadering in die lradisionele laalgeskiedenishandboeke. In 'n 

artikel wal in Tydskrif vir lctterkunde (Mei 1988: 77) verskyn, verwys hy na werke 

wat die volgende beweer: dat die eerste Afrikaanse boek deur L.H. Meurant geskryf 

is; dat die Afrikaanse Patriot die eersle Afrikaanse nuusblad was terwyl De Bode 

Gcnadendal reeds meer as tien jaar vroeer sy ontstaan gehad hel; dat die eerste 

Afrikaanse skool in 1882 in Daljosafat opgerig is, terwyl die feil dal reeds bestaande 

Moslemskole waarin Afrikaans die voertaal was, gei"gnoreer is. 

Daar bestaan vandag verskillende teoriee oor die ontstaan van Afrikaans. Daar is 

byvoorbeeld die uitgangspunt dat Afrikaans 'n witmanstaal as bron hel en 'n ander 

standpunt wil dit he dat Afrikaans in wese die taal van die bruinmens is. H.J.J.M. 

van der Merwe ( 1970: 36) wys daarop dat daar aan die begin van 1800 reeds twee 

varieteite van Afrikaans beslaan hel, naamlik wat hy noem 'n "Boere-Afrikaans" en 

'n "Maleier- of Hottentot-Afrikaans". Skrywer Chris Barnard ( 1989b: 54) skryf in 

aansluiting hierby oor die herkoms van Afrikaans: "In sy vroegste begin was 

Afrikaans die Fanagalo van huisbediendes." Hy wys daarop dat Afrikaans daarom die 

naam van "kombuistaal" gekry het en dat baie Afrikaners dit as le platvloers vir 

Boekevat beskou het. Later sou die Afrikaner praat van die "wonder van Afrikaans". 

Die verskillende hipoteses hel wel raakpunte. Die teoriec val hoofsaaklik uiteen in 

die volgende hoofrigtings, naamlik: vreemde invloede (kreolisering); spontane 

ontwikkeling van sewentiende-eeuse Nederlands: 'n kombinasie van die twee sienings; 

"vreemdelinge" wat Nederlands probeer praat; die uilbou van 'n Nederlandse dialek; 

die vermenging van 'n paar Nederlandse dialekle. Baie van die teoriec oor die 

ontstaan van Afrikaans is gegrond op sosiologiese gegewens en met 'n gebrek aan 

wetenskaplikheid. J.L.M. Franken, G.S. Nienaber, J.du P. Scholtz, J. Smuts J.E. 

Loubser en E. H. Raid! was mense wat hulle vroeg reeds met die onlstaan van 

Afrikaans bemoei het. Hulle het die wording van Afrikaans gesien as Sewentiende-
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eeuse Nederlancfs wat op Suid-Afrikaanse bodem 'n geleiclelike verandering ondergaan 

het sodat daar nie juis sprake van clramatiese herstrukturering is nie. 

Achmat Davids ( 1994: 110) beskou Afrikaans as die produk van akkulturasie waarvan 

kreolisering een van die produkte is. Volgens hom het die invloed van vreemde tale 

op Nederlands die grammatika ook bei"nvloed en die "siel van Hollands" verander 

(1994: 118). Hy skryf akkulturasie toe aan die sosiale opset aan die Kaap en die 

verskillende tale en kulture wat in kontak met mekaar gekom het. Die vroee Kaapse 

samelewing het bestaan uit die VOC-amptenare, slawe, die vry bevolking en die 

ontstamde Khoi. Ook Hans du Plessis ( 1994: 128) le sterk klem op die verankerdheid 

van Afrikaans in Afrika. Ponelis (1988: 119) sien Afrikaans as produk van 

Nederlands sowel as kreools. Volgens hom is Afrikaans die resultaat van ingrypende 

taalverandering (taalversteuring) weens kontak met vreemdtaliges teenoor die 

"normale" verandering waaraan tale oor die algemeen onderworpe is. 

'n Briefskrywer van Johannesburg wat lyk asof dit J.C. Steyn kan wees (J C S, 

Rapport, 3/2/1974: 12), skryf hoe daar op 'n Kaapse Sinode in die tyd van die 

Patriot se ontstaan besluit is om 'n veldtog te begin om die Patriot te beveg en le 

waarsku teen die "hotnotstaal". In dieselfde trant het 'n predikant in 1880 die Patriot 

en daarmee saam die "hottentottaaltjie" uitgeskel as: "Die nietige, verraderlijke, 

verfoeielijke, oproerige, tweedracht stokencfe, ellendige, barbaarsche, hottentotsche 

Patriot" (Rabie, 1978). Zietsman (1992: 26) vertel hoe Afrikaans vanuit Engelse 

gelcdere op grond van sy sprekers geminag is. Daar is vernederend na Afrikaans 

verwys deur dit 'n "mongrel language"; 'n "hotchpotch" taal; "undignified gabble"; 

"ox-waggon vernacular"; cacophonous jumble"; 'n "up-country" taal en 'n taal wat 

by "peasants" pas. te noem. Brink wys daarop dat die stigma van "kombuistaal" en 

"patois" bly kleef het aan Afrikaans in die tweede helfte van die negentiende eeu 

omdat die sprekers van Afrikaans toe in 'n groot mate bruinmense was. 

Die enigste taal waarin baie Afrikaners gevoel het hullc God kan aanbid, was 

Nederlands (Zietsman, 1992: 48), log was daar Afrikaners wat "protesloos aanvaar 

of daarop aangedring het dat hul kinders Engels en slegs Engels leer" (Zietsman, 

1992: 85). Baie Afrikaners wat sterk gckant was teen die ontwikkeling van Afrikaans 
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as skryftaal en die taal van die Bybel, was bang dat Hollands dan 'n vreemde taal en 

Engels die skryf- en spreektaal sou word terwyl Afrikaans dan moontlik tot die 

kombuis "teruggedryf" sou word (Zietsrnan, 1992: 98). 

Baie van die volkskrywers se werke het op hulle beurt Kleurlinge in hul eie taal 

aanstoot gegee met ongevoelige stereotiperings, soos byvoorbeeld: "'n Hotnot stink, 

steel en suip" (Gerwe) in Steyn, 1980: 276); "Kaffers stink"; of: "Hulle het dik, lelike 

lippe" (Le Roux, 1988: 110). Die Engelse is weer "rooinekke" genoem. Dieselfde 

stereotipering korn ook in die Engelse taal voor, byvoorbeeld "coon" en vir Kleurlinge 

en vir Afrikaners is daar skeldnarne soos "hairybacks" en "rockspiders". Talle politici 

se sienings van gekleurdes het die saak vir Afrikaans verder bernoeilik. Min. Connie 

Mulder het in 1973 by 'n kongres van die ASB (Afrikaanse Studentebond) 

byvoorbeeld die volgende gese: 

Die stdlinK dat die Kleur/ing 'n bruin Afrikaner is, is op va/.1·e gmnde 

gehaseer. Die.feit dot hy dit• tao/ praat, gee horn nog gnm aanspraak nm lid 

van die vo/k te wees nie. Hy kan wd aan.wek doen om 'n lid te word, maar 

don het die Afrikaner nog ,lie reg om ja of nee tc• s11• (aangehaal in Steyn; 

1980: 277) 

5.4.l Die politieke sisteem le bcperkinge op Afrikaans 

J.C. Steyn (1980: 277) korn tot die gevolgtrekking dat dit apartheid is wat 'n wig 

tussen die Afrikaanssprekende Kleurling en die blanke ingedryf het. Die politisering 

van 'n taal is egter nie 'n nuutjie in Suid-Afrika nie. In 1881 speel 'n voorval horn 

af wat deur meer as 'n eeu se woelinge rondorn die politisering van Engels 

voorafgegaan is: 'n Groep Afrikaners eis dat hulle in Hollands aangespreek word 

tydens 'n lesing oor die Transvaalse oorlog - 'n oorlog waar Engels die taal was van 

diegene wat Transvaal ingeval het (Steyn, 1987a: 25). 

Dit is betekenisvol dat 'n Afrikaanse woord soos "apartheid", gebore uit onder andere 

ons politieke situasie, wereldwyd gebruik word. Hierdie woord word met die 

Nasionale Party se oorname in 1948 geassosieer. Hierna word Afrikaans met die 
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"onderdrukker" vereenselwig - as 'n "hoelie-t;ial" wat met amptclike optredes verbind 

word. Steyn (1980: 293) vertel die staaltjie van 'n huisvrou in Soweto wat tydens 'n 

byeenkoms van 'n Calvinistiese studickring prontuit gese het dat die enigste 

"Afrikaners" met wie sy te cloen kry, "die is wat hul plig doen deur die wette toe te 

pas" - in Afrikaans: "So we get to hate the language because we always get shouted 

at in Afrikaans", het sy hygevoeg. Ironies genoeg het premier Vorster in 1968 gese 

die Nasionale Party het Afrikaans en die Afrikaner tot stand gebring (Gerwe(, 1985b: 

41). Jeanne Goosen (Hoorstad, 10/7/1975: 3) sluit by Steyn aan met haar uitspraak: 

Afrikaans dra die las van die leiers nm sy nc'k. Ons hdwnrt aan 'n raal van 

veiligheidspolisie, nnd,·nvysers, pnlitici en raa(f<'<'smannc•. 

'n Skuld is op die; raal gelaai deur om vo11m11ers. Dis '11 1aal wat aan die 

mense war dir h•c's <'II skryf, hdwort. Ons was tot dusvC'r re na aan 

partypolitil'k. 

Hierdie sienswyse val binne die ra;imwerk van R;ibie se hetoog by die eerste Gilde 

van 1975 d;it Afrikaans 'n taal is van die polisie, skoolmeesters en ander "boelies" 

(Rabie, 1985: 37). Oliphant (1992: 520) wys daarop dat baie Swart Skrywers in 

Engels·skryf omdat Afrikaans gestigmatiseer is. Hein Willemse skryf in Stile! (1993: 

63): 

Die siening op "Afrikaans" e11 di<' "Afrikaans,, le11erk1111de" impliseer 

onmiddellik '11 relasirmcle verho11ding: dir \l(/11 wic gN111pmpiea is, dil war 

"gl'marginalisc•c•r" is,.,, di<1 wat doodge.nvyg is. 

Hy voel dat Afrikaans en die Afrika;inse letterkunde elitcr en "hlank-sentries" is. Hy 

sien Afrikaans as die produk van geslagte "Afrikaner-kultuurmakelaars" soos 

dominees, joernaliste, politici en letter- en rnalkundiges. 

In hierdie verband gee Steyn ( 1980: 281) die eer aan Breyten Breytenhach dat hy 

homself "geoffer" het 0111 Afrik;ians te help bevry van die stigma van 

"verdrukkerstaal". Hierdeur het nreytenbach bewys clat Afrikaners nie stereotiep 
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onderdrukker is nie: Dal daar Afrikaners is wat teen die grnweldade van ander 

Afrikaners gekant is. Mel die I989-Lusakasamesprekings van skrywers en die ANC 

se Brink dat die ANC Afrikaans goedgesind is (Slahber, Rapport, 16/7/1989) en 

Brink herhaal dit in 1993 nadal Breytenbach le kenne gegee hel dat 'n mens die ANC 

nie met Afrikaans kan vertrou nie (Bylae by Nasionale Koerante, 16/11/1993). Ook 

die Gilde sluil hulle by hierdie gesprek aan. Een van die belangrikste funksies van 

die Gilde was nog allyd die bevordering van Afrikaans. Op die 1976-beraad praat 

Gerwel (1985b: 43) in sy toespraak, getitel Afrikaner, Afrikaans, Afrika van die 

krag van Afrikaans op grond van sy politieke en ekonomiese basis. Hy spreek die 

hoop uit dat Afrikaans naas ander inheemse tale soos Zulu sal staan op grond van sy 

vitaliteit en nie weens "politieke boeties" wat wee vir die taal baan nie. 

Die 1977-Gildeberaad handel oor Afrikaans in Afrika. In hierdie lesings kom 

Afrikaans se verbondenheid met die politieke sisteem onder die loep. Die volgende 

jaar maak Brink in 'n mosie beswaar teen die verminking van Afrikaans deur die 

owerheid, en Audrey Blignaut wonder of die monument vir Afrikaans nie eintlik 'n 

monument vir Afrikanernasionalisme is nie (Die Volksblad, 18/3/1978: 5). Met die 

tussenkoms van die Noodtoestand word Afrikaans verder gestigmatiseer. 

Dit is duidelik dat daar uit verskillende kampe vir en oor Afrikaans baklei word. In 

die proses is daar establishment-Afrikaners gei'dentifiseer wat kenmerkend is van die 

sigbare verwyderdheid tussen Afrikaners, oor taal, politiek, godsdiens en ander 

subsisteme. Terwyl die regering die radikale skrywe van Afrikaanse skrywers afkeur, 

trek mense soos Jan van Eck (Deurbraak, Oktober-November, 1979: 20) te velde 

teen die establishment-Afrikaner. Hy wys op die invloed wat hierdie Afrikaner op 

Afrikaans het: 

Die meedoi'n/ose en skrikw1•kkend1• gaeeldhl'id IV(l(lr1111ie sekere 

i•.wah/ish111e111-Afrika111•r.1· deesda1• opm•e reen Afrikaame skrywer.1· soo.1· Andre 

P. Brink, roon 'n poging om dh• nuwe Afrikaner - sow,•/ as sy groeient/1•, en 

in toenementle mare volwa.ue raal, Afrikaans, re vernietig <!f Jan ten minsre 

.watlig re ver.mwor. 
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Dit• rede hicrvoor iJ einr/ik voor-die-hand-liRRl'nd. Vir dekadeJ h<'I die 

esrahlishme111-Afrika11er, en dan vera/ die leierJ,:mep, '11 1t11ale wurRende 

hnuvas np die A.frikam•r .I"<' denke en oprmlr R<'had. Vir hull,• was polirieke 

haa.ukap eRfer prinrirl'ir nnmmer een. In die more dar die Afrikaanu taa/ 

Afrikaner en Afrikaner sanmR<'.mner het in een homngene eenheid, het 

A.frikaanJ vir die <'Jfah/iJhn1<'111-Afrikaner hlnnr 'n handiR<' imrrumem R<'Wnrd 

nm die po/irieke maR re hehou. 

Hy wys daarop dat soos die Afrikaner ontwikkel en meer volwasse geword het, so he! 

die denkrigting binne wit Afrikanergeledere dienooreenkomstig meer divers geword 

- en dft word in die letterkunde weerspieel. Maar die establishment-Afrikaner vrees 

die bei"nvloeding wat van hicrdie skrywers en Afrikaners met hul "oop denke" kan 

uitstraal, want oop denke lei onvermydclik tot die bevraagtekening van die bcstaande 

ordc. Van Eck sien in hierdie "superscnsors" die vyand van die A frikaanse taal. 

Gerwel (1985a: 193) hou hierdie twee soorte "Afrikaners" or die 1982-heraad aan die 

beraadgangcrs voor. Aan die een kant stel hy die Afrikaner wat horn ideologies OfTI 

'n cksklusicwe ideaal skaar. Die andcr Afrikaner stel horn oop teenoor die wereld. 

Hy beskou laasgenoemde Afrikaner as die een wat "mondig" geword het. Hy wys 

daarop dat · die hruinman in die lagtigerjare as volksgenoot gesock word en dat 

Afrikaans weer eens hierin senlraal staan. Afrikaans word dus weer vir politieke 

docleindes aangewend. Kulluurorganisasies onthou skielik weer van dit 

Afrikaanssprekendes waarvan daar vir haie jare vergeet is. Vir jare lank het die 

blanke Afrikaans deur 'n aparlheidsbril bek.yk. Afrikaans is aan 

Afrikanernasionalisme gekoppcl en daar is op Standaardafrikaans, die varieteit wat die 

blanke praat, gekonsentreer, terwyl Afrikaans in 'n groot mate die taal van die mense 

in stryd, die slaaf is. Slandaardafrikaans is ook in 'n stadium Algemeen Beskaafde 

Afrikaans (ABA) genoem en ander varieteile/subsisteme is dikwels as "swak" taal 

bestempel. Dit wil egter voorkom of die ander varieteite gaandeweg al meer status 

kry soda! van die woorde in woordeboeke opgeneem kan word en dal meer Afrikaanse 

stories in ander varicteite hul verskyning sal maak. Wanneer sodanige werke 

voorgeskryf word, kan dit tot 'n nuwe kanonvorming aanleiding gee. Ponelis (1992: 

107) wys baie pertinent daarop dal Stanclaardafrikaans nie gelyk aan Afrikaans met sy 
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verskillende registers en varieteite is nie. Standaardafrikaans is maar een varieteit 

van Afrikaans. Webb (1995: 154) sien in die multikulturele onderrig van Afrikaans 

'n oplossing van prohleme soos onder andere taalgebaseerde manipulasie, 

diskriminasie en uitbuiting. 

Die puriteinse ingesteldheid van apartheid het veroorsaak dat ancler subsisteme 

bei'nvloed is. Hierdie suiweringsdrang was nie net sigbaar in die religieuse sisteem 

met sy eensydige moraliteit nie, en in die samelewing wat apartheid ondersteun het 

nie, maar ook in taalaangeleenthede. Afrikaans, wat as sisteemgrens in hierdie 

ondersoek dien, word ook hierdeur geraak in die vorm van taalpurisme in die vasklou 

aan die Europese wortels van Afrikaans in die vasstelling van wat 'n 

"korrekte" /"suiwer" Afrikaans is. 

S,4.2 Afrikaans word tot die stryd opgeroep 

Op die 1984-Gildeberaad beskulclig Hein Willemse ( 1985: 228) die Afrikaanse 

leuerkunde van 'n enorme aandecl in apartheid en Afrikanernasionalisme. Die taal 

is volgens hom teen Britse imperialisme en ancler onreg ingespan - dit was as 'I ware 

die taal van die "peasant". Teen hierclie agtergrond omskryf hy Afrikaans se posisie 

in 1984: 

Afrikaans fa die wal van arm en i;ed(lmineerde meme. A.fi'ikaam is nie net die 

ver.warde hee/dspraak wm die p(l/i/ieke sy van die h1'ers1•r.wrde nie. A.1· 

Afrikaans di<' raal van arm, i;,,domineerde mell.H' is, iJ di! {)Ok die uw/ van 

mense in .wryd. Afrikaans is inderdaad die uw/ waarmei' 011.1· {)/1.1· in 'n .wsiale, 

poli1ieke en ekonomieJt' .wryd oprot'fl. 

In aansluiting hierby se Wilhelm Liebenberg (vgl. Pieterse, 1988: 39), dosenl aan die 

Universiteit van die Witwatersrand, dal Afrikaans 'n verandering van 

"verdrukkerstaal" na "taal as dee! van die verset" ondergaan het. Hy roep skrywers 

op tot die bedinging van 'n allernatiewe bestel. 
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Tydens die Dakar-heraad van 1987 waar Suid-Afrikaners (waaronder Brink) met die 

i\NC in gesprek getree het, vra die betrokke Suid-i\frikaners lrnlself die vraag af wat 

hulle te doen staan op politieke front. Die idce van 'n i\frikaanse koerant wat die 

demokrasie bevorder, word deur 'n beraadganger, Chris Louw, in sy artikel in De 

Knt (1987: 38) genoem. 

Op die Grahamstadse fees van 1988 blyk dit duidelik dal jong Afrikaanse kunslenaars 

krities ingestel is ten opsigte van die Suid-i\frikaanse samelewing, die politiek van 

hierdie land en les bes die i\frikaner-establishment. Van die temas op hierdie fees is 

vervreemding, die maatskaplike stand van vroue, die verstedelikte Afrikaner in 

Hillbrow, politiek en die eiegeregtigde samelewing. lnsii: (Augustus, 1988: 57) se 

opskrif "Afrikaans klap die sweep" som die situasie raak op. Alternatiewe Afrikaanse 

musiek en die alternatiewe Afrikaanse pers, soos die koerant Vrye Weckhlad, bring 

nuwe funksies vir Afrikaans. 

lntussen het die term "alternatiewe Afrikaans" reeds sy inslag gevind. Geen uitsluitsel 

is nog gevind oor presies wat alternatiewe i\frikaans is nie; meestal impliseer dit we! 

'n "oop" en "vrye" Afrikaans. (Terwyl al meer stemme teen die einde van tagtig vir 

die sogenaamde "allernatiewe Afrikaans" opgaan, vermy Brink die term.) Afrikaans 

is in die negentigerjare nie net die taal van die onderdrukker nie, mau ook van die 

onderdrukte, terwyl Engels die taal van die elite is. Engels het nooit werklik 

gekreoliseer soos i\frikaans nie. i\lternatiewe i\frikaans is die Afrikaans wat deur al 

die sosiale lac sny en die werklike geskiedeni.~ van i\frikaans in ag neem as 'n taal wat 

uit Europa, Asie en Afrika kom. 

In 1989 hou Steyn (pp. 42-43) hom besig met die vraag na die status van i\frikaans 

in 'n toekomstige staatkundige hcdcling. Hy vrees 'n houding waar leiers die 

volgende gesindheid opcnbaar: "Ons gaan met 'n oop gemoed na die 

onderhandelingstafel, ons gaan op niks aanclring nie, ons gaan so gaaf moontlik 

wees"; hy verwoorcl sy bedenkinge hieroor s6: "met so 'n houcling salons niks hehou 

nie." Hy voel taalfunksies moet nie ter wille van gewilclhcicl prysgegee word nie. Hy 

maak vyf voorstelle ten opsigte van 'n taalheleid: Hy wil 'n terugkeer na taalgelyke 

beregtiging vir die elektroniese media sien; daar moet maatrecls in die taalbeleid 
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ingebou word wat verhoed dat staatsinstellings van hierdie taalgelykheid afwyk; hy 

voel Afrikaanse en tweetalige universiteite en technikons moet nie gedwing word om 

te verengels nie - iets wat kan gebeur as groot getalle swart studente Afrikaanse 

universiteite toe gaan; 'n integrasiebeleid moet nie onoordeelkundig toegepas word nie 

en 'n taalbeleidliggaam moet op die been gebring word wat sal sorg dat taalwetgewing 

toegepas word. Theo du Plessis lug sy mening in 'n brief in die lnsig van Desember 

1989 (p. 6): 

Om in hierdie Jtadium dus umprelike JfafuJ vir Afrikaans us 'n 

ononclerhanclelhare in die Suicl-Afrikauns,i poliriek re .we/, sooJ prominenre 

meninMsvormas rans do,111, is nie ner onproclukrh'.f nie, maar cinrlik irrelevant. 

In 1990 verklaar dr. Gerrit Viljoen, as Minister van Staatkundige Ontwikkeling, in die 

lnsig van Maart, dat Afrikaans 'n ononderhandelbare saak is. Theo du Plessis voel 

dat Afrikaans veel meer daarby sal baat wanneer dit met iets soos die Bree 

Demokratiese Beweging geassosieer word, eerder as met 'n "eensydige 

Afrikanerbewind" wat Engels in elk geval as simbool van bevryding sal laat voortleef. 

5.4.3 Verdeeldheid binne die Afrikaansc litcrere sistecm 

Die gesprek oor Afrikaans, van sy verlede tot sy toekoms, kry momentum in die 

tagtigerjare en duur nog steeds voort. Toekomsvisies van Afrikaans het vervleg 

geraak met die politieke toekoms van Suid-Afrika. 'n Verdeeldheid in Afrikaanse 

geledere ten opsigte van politiek en Afrikaans is duidelik sigbaar. Yolgens Zietsman 

(1992: 201) sou dit egter 'n oorvereenvoudiging wees om hierdie "soms sterk 

vloeibare opinies in waterdigte politieke of ander raarnwerke in te pas". Volgens horn 

glo die regse Afrikaners dat 'n opbloei in Afrikanernasionalisme ook 'n opbloei in 

Afrikaans teweeg sal bring (Zietsman, 1992: 202). Die Afrikaners wat 

hervormingsgesind is, wil die taal oopgooi vir alle landgenote en wil juis wegbeweeg 

van 'n laertreksituasie (Zietsman, 1992: 203). Hy sien F. W. de Klerk se ontbanning 

van die ANC en ander revolusionere organisasies op 2 Februarie 1990 as 'n daad wat 

dit vir die Afrikaner noodsaaklik maak "om die kring groter te trek, want die uurglas 

vir Afrikanerheerskappy loop vinnig leeg" (Zietsman, 1992: 204). Tydens 'n kongres 
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oor laal en slryd wat aan die Universileil van Durban gchou is, is die volgende 

lecnslrydighede geopper (Grobler, 1989: 44): Aan die een kant is Afrikaans as die 

taal van die bcvryder voorgehou. So byvoorbeeld se R. van den Heever: "Taal is wat 

uil die monde van die gepeupel kom en nie wal die laalfilosowe clink daaruit behoort 

te kom nie." 

Ander sien Afrikaans as neutraal: M.C.J. van Rensburg se taal is nie 'n besitting nie, 

maar 'n gebruiksarlikel. "Afrikaans is dus nie 'n bevrydingstaal nie, of 'n protestaal 

of 'n werklaal nie, maar kan gebruik word as 'n bevrydings- of proles- of werklaal" 

(Grohler, 1989: 44). Die taal Afrikaans is dus nie iels anders as blool Afrikaans nie; 

maar dil kan wel !,:dm1ik word as 0111 le hevry. le proleslecr ensovoorls. Charles 

Malan (Grobler, 1989: 44) voe! ook dal Afrikaans le swaar dra aan 'n las waarvoor 

mense veranlwoordelik is: "Oil maak dus nie sin 0111 Afrikaans self vir stigmatisering 

veranlwoordelik le hou nie; diegene wal veranlwoordelik is vir die 111ishruik daarvan, 

moel aan die kaak gestcl word." 

Die dualilcil wal Afrikaans omgewe, word deur Jan Eslerhuyse (Grohler, 1989: 44) 

opgesom: "Wanneer ck Afrikaans l10or, hoor ck die laal van aparlhcid, maar as ck op 

die Parade loop, hoor ck hcmclse musiek." 

Teen 1994 - mcl Suid-Afrika wal elf amplelike !ale hct - word die slryd om Afrikaans 

se "regmalige" pick in die uilsaaiwese en op univcrsiteile nog slccds en selfs heftiger 

as ooil levore gevoer. Afrikaanse koeranle plaas gereeld berigle en hriewe waarin 

daar ko111111er oor die s1:11t1s en die 1oeko111s van Afrikaans uilgespreek word. 'n 

Opskrif in Die Volkshlad van 28 Mei 1994 Jui s6: "Afrikaans beslis al minder op 

TV gepraat." Vanaf 1996 verval die Afrikaanse akroniem "SAUK" sodat net die 

Engelse "SABC" behou word. Dit gaan gcpaard mel 'n drasliese afskaling van 

Afrikaans op die SABC se kanale. 

5.5 SAMEVATTING 

Na Afrikaans aanvanklik deur die Afrikaner self as 'n "holnolslaal" uilgekryl is, het 

'n groot verandering in gesindheid lcenoor die laal ingelree. Dil is veral poliliek en 
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ideologie wat Afrikaans laal gcdy het. Die Suid-Afrikaanse poli1ieke sis1ee111 het 

veroorsaak dal Afrikaans byna 'n eeu lank deur die Afrikaner beskou is as die taal wat 

eksklusief aan hom hehoort. Dit is mel hierdie beeld wal Brink en ander Afrikaanse 

skrywers in die sewentigerjare wou breek. 

Om in Afrikaans le skryf was van die hegin af in 'n mindere of meerdere mate 'n 

gepolitiseerde handeling. Die eersle Afrikanerskrywers is deur die Afrikanerleiers 

ingespan om Afrikaans as volks- en ampslaal gevestig le kry. Daarna het Afrikaans 

die taal van menige koeranl en tydskrif, die radio, televisie, toneel, liedjies, en 

handboeke vir skole en ander opvoedkundige inrigtings geword. Die politieke sisteem 

se bemoeienis met Afrikaans hel tol gevolg gehad dal Afrikaans binne veskillende 

sisteme in die Suid-Afrikaanse samelewing (joenalistiek, opvoedkundig, literer, ens.) 

gedy het. Afrikaans het sy grense eksklusief om Afrikanerbelange gelrek. 

In die sestigs lui Brink en ander 'n nuwe era in vir die Afrikaanse letterkunde. 

Afrikaans word egter die middelpunt van die kleurlwis in 1976 - net 'n jaar na die 

Gilde gestig is en die taalfees (wat Afrikaans se 50-jarige bestaan as amptelike taal 

herdenk het). Na hierdie onluste word daar dikwels mel pessimisme oor die toekoms 

van Afrikaans bespiegel. Die swarlman se beeld van Afrikaans en die stereotipe 

Afrikaner versleg in die jare hicrna, ook by sommige van die wie se moedertaal 

Afrikaans is. Daar onlslaan 'n tendens om Afrikaans se geskiedenis in 'n nuwe 

perspektief le plaas en te herskryf. Dit is duidelik dat sisteemverskuiwing binne die 

grense van Afrikaans plaasvind, want al hoe meer mense begin besef dat taal nie die 

alleenbesit van 'n sekere groep mense is nie. 

Binne Afrikanergeledere begin denke al meer divers raak - ook oor Afrikaans. Daar 

is 'n opvallende kloof tussen Afrikaners, wat in 'n grool male aan politiek toegeskryf 

kan word. In die lagtigerjare is daar byvoorbeeld diegene wal gesprekke met die 

ANC voorstaan terwyl ander hewig daarleen gekanl is. Daar is diegene wat voel 

Afrikaans moet kragdadig beskerm word terwyl ander dit net praat. Daar is diegene 

wat die "witchy-eery-earlhy" Afrikaans van Brink waardeer en ander wal dit verafsku. 

Daar is Qwa-Qwa en Bophulswana waar Afrikaans amplelike status het, terwyl 

Namibie verengels. Daar is mense wat die sogenaamde Kleurling nie as "Afrikaner" 
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aanvaar nie en ander wat glo dat almal wat Afrikaans in hul huise praat, "Afrikaners" 

is. Die tagtigerjare ontketen 'n oorlog oor idees, ideologiee, ras, godsdiens, taal 

ensovoorts. Die opkoms van die alternatiewe pers (wat die bestaande orde 

bevraagteken) word enersyds as vyande en deur ander as bevrydend hcgroet. Feitlik 

alles wat "anders" is, word afwysend hanteer deur die establishment. Daar moet 

besluit word of alternatiewe Afrikaans ook 'n hestaansreg het. Daar is besin oor 

taalbeplanning en die statutcre bcskcrming van Afrikaans, sowcl as die depolitisering 

van Afrikaans. Die groot kwessie is: moet Afrikaans uit die politieke arena gehaal 

word deur sy amptelike status in te boet? Vyande en vriende van Afrikaans beywer 

hulle daarvoor om Afrikaans te depolitiseer. Vanaf 1990 word nuwe rolle vir 

Afrikaans gesoek. 

Brink laat hom deurgaans uit oor Afrikaans. Hy en die Gilde neem vanaf sy ontstaan 

deel aan die polemiek oor Afrikaans se toekoms. Hulle kom tot die slotsom dat die 

Afrikaanse taalgemeenskap meer as net die tradisionele Afrikaner insluit, dat 

bclangepolitiek moet terugstaan vir samelewingspolitiek ten einde Afrikaans van 

ondergang te red. Teen die einde van die tagtigerjarc is dit duidelik dat daar kragte 

werk om Afrikaans. synde instrument van die aparthcidsisteem, uit tc brei om 'n breer 

Suid-Afrikaansc karaktcr aan tc nccm, want die Afrikaanse wcreld met sy patriargale 

gesagstrukturc het vir sekcrc Suid-Afrikaners 'n gehate opsct geword. Daar word 

groot druk op allc Afrikaners, taalhandhawers en -puriste geplaas. Daar moet gewaak 

word dat die behoudendheid en puriteinse ingesteldheid van die Afrikaner nie die taal 

smoor dcur dit tc klinies tc wil hou nie. Die hele idee van poststruktualisme is juis 

dat dit verklaar dat verskille aanvaarbaar is - 111ense hoef nie almal eenders le wees 

of eenders te clink nie. Die Gilde voel dat die taalhandhawers en die betrokke 

instansies in hierdie verband moct skietgce. Brink self verruil sy pos as dosent in 

Afrikaans by die Universiteit van Rhodes vir 'n pos aan die Universiteit van Kaapstad 

waar hy Engels doseer. Die aanvaarding van hierdie pos kan binne die konteks van 

sy groeiende Afrika-gerigtheid gcsien word. Tomaselli en Muller (1992: 477) sien 

die posisie van die Afrikaanse skrywer hinne 'n Engelse konteks so: "The most 

critical Afrikaans writers and critics have tended to gravitate towards English language 

campuses where the environincnt is more sympathetic to their cause, for example 

Andre P. Brink and An1pie Coetzcc." 'n Mens sou 'n saak kon uitmaak vir 'n hree 
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Suid-Afrikaanse sisteem omdat die verskillende literature relasies met mekaar loon. 

Die geografi~ sal dan as grens dien en nie taal (soos dit in hierdie ondersoek geld) nie. 

Daar word tans oor die posisie van Afrikaans besin as 'n taal van Afrika en nie net 

van die blanke Afrikaner nie. Afrikaans is besig om sy grense uit te brei om alle 

Afrikaanssprekendes in te sluit. 

Ten opsigte van die estetiese ideologie wat net 'n klein groep ingeligte lesers betrek 

het, het daar in die tagtigerjare 'n beweging nog nader na die volk toe gekom waar 

die teks nie as 'n eksklusiewe artefak beskou word nie, maar as kulturele besit van 

almal. In die volgende hoofstuk word daar op intrasistemiese kommunikasie binne die 

Afrikaanse literere sisteem in die tagtigerjare gekonsentreer. 
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IIOOFSTUK 6 

BlRTINIK IEN SY MIE][))IESIKJRYWIEJRS 

6.1 INLEIDING 

Sake soos Brink se persoonlike lewe, maar veral sy veles in die media met 

medeskrywers en polilici is in 'n sisteembenadering belekenisvol omdat dit bepalend 

is ten opsigle van die waardebepaling en interprelasie van sy werk. Foucault (1979) 

heg byvoorbeeld heelwat waarde aan die outeursnaam omdat dil volgens horn 

saamhang met die vorm wat die diskoers gaan aanneem. 

As 'n mens kyk na die laat tagtigerjare word Brink deur 'n paar skrywers en literalore 

as deel van die establishment beskou. Terwyl hy kolonisering hestry, koppel van die 

jonger skrywers in die tagtigerjare van sy sienings aan koloniale reste (Liebenberg, 

1989a: 95) en van sy kollegas skinder dat hy sy koloniale herehuis in Grahamstad 

opgegee het omdat dit te na aan die raserige swart busslasie was (The Stnr, 2/4/1984: 

7). Vergelyk in hierdie verband ook Brink en Liebenberg se vete soos uiteengesit 

onder punl 6.6.4 van hierdie hoofsluk. 

So erg is die tecnstrydigheid in die reaksies wat hy ontlok dat daar in die tagtigerjare 

'n skisofreniese rol aan Brink tocgedig word - aan die een kant as rebel en volksvyand 

en aan die ander kant as 'n mak establishment-skrywer wie se tyd uitgedien is. 

Charles Malan ( 1986: 12) mecn Brink is naas Breytenbach "die enkele A frikaanse 

skrywer wat die meesle a-rasionele (en irrasionele) reaksies by die publiek en 

akademici uitgelok het". Sy velcs in koerante met ander skrywers, literatore, politici 

en kerkleiers, asook sy geskillc binne die Afrikaanse Skrywersgilde, is as "oorloe" en 

in soortgelyke aggressiewe en emosionele lerme beskryf. 

In die tagtigerjare skryf Brink sy eersle bock wat nie in Afrikaans verskyn nie, 

naamlik Slntes of emergency. Sy vlolheid in Engels skryf hy toe aan die feit dat sy 

ma op een Engelse dag per week aangedring het (Brilz, I 99'.l: 92). Ook ander 

Afrikaanse skrywcrs voor hom publiseer in Engels: Uys Krige, C. Louis Leipold! en 

248 



Eugene Marais. Aan die begin van 1990 aanvaar hy 'n pos aan die Universiteit van 

Kaapstad as dosenl in Engels. Na 'n onderhoud met Brink skryf Etienne Britz in De 

Kat (1993: 90): "En hy sit hier omdat ten minste een groot Afrikaanse universiteit 

horn nooit as professor in Afrikaans wou aanstel nie - al was hy naas Opperman en 

Van Wyk Louw die suksesvolste skrywer/letterkundige wat Afrikaans ooit opgelewer 

het." Ook Coenie Stabber laat hom hieroor uit in lnsig ( 1995: I 2) as hy beskryf hoe 

Brink "deur manipulasie uit belangrike poste en ample gehou is" - selfs al washy die 

"vanselfsprekende kandidaat". 

Brink se insig dat twee literature tangs mekaar kan bestaan, en sy ontwikkeling in 

albei die genoemde tale, stet hom in slaat om ewe gemaklik in Afrikaans en Engels 

te skryf. Cloete (1992: 334) laat hom soos volg hieroor uit: 

In die l111idige tyd in S11id-A.frika, vcra/ .mfer, die Sestigers, is daar sterk 

gesindhede vir 'n literi~re internasionalisme of ho-nasionalisme, juis hy die 

skrywas wat .wms ernstig OfJ inheemse toestantle gerig is (Brink, 

Breytenhach). 

Brink se veelbesproke maatskaplike betrokkenheid en sy bydrae tot die stand van die 

Afrikaanse literere sisleem soos dil vandag daar uilsien, durf nooil onderskat te word 

nie. Hier word daar veral gedink aan sleutelgebeurtenisse soos die ontbanning van 

Kennis van die Aand en Magersfonlein, o Magersfonlein! Met die onderskrywing 

van die ANC se boikotaksies in 1989 by die Watervalberaad in Zimbabwe deur Brink 

en ander skrywers, waaronder 'n aantal Gildelede, word die gesprekvoering van die 

skrywers met die ANC en verdceldheid tussen skrywers voorbladnuus van menige 

koerant. Die Gilde se hesluit in 1990 om by die gemeenskap en 

demokratiseringsorganisasies belrokke le raak, het verdere verdeeldheid in 

Gildegeledere veroorsaak (Beeld, 24/3/1990: 8). Op 2 Februarie 1990 gee F.W. de 

Klerk met sy toespraak tydens die parlementere openingsrede vir Brink en andere by 

imptikasie gelyk ashy onder meer die ANC ontban. Die spreekwoordelike Berlynse 

muur tuimel dus nie net ten opsigte van skrywers en uitgewers nie, maar die totale 

Suid-Afrikaanse gemeenskap kry nou volgens Ton Vosloo (Die Volksblad, 7/411990: 
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6), Bcsturende Direkteur van Nasionale Pers, die geleentheid om aan die debat 

rondom die tockoms van Suid-Afrika deel le neem. 

Dit is duidelik dat die ideologiese kloof tussen Afrikaners vanaf die sestigs wyer 

geword het en dat daar sederl die sestigerjare heelwat verandering op politieke, 

kulturele en staatk11ndige gebied plaasgevind het in Suid-Afrika. Norme en waardes 

het aansienlik verskuif - nie net op bogenoemde gebied nie, maar ook op die 

A frikaanse litercre front. Tot aan die einde van die sewentigerjare was norme moreel

eties gekleur. Hierdie norme was deel van die denkraamwerk van 'n groepie 

Afrikaners wat hulleself as die hekwagters van die sedes van die Afrikanervolk gesien 

het. 

Die vervreemding tussen skrywers onderling, wat eweneens in die sestigerjare 

ontspring het, en die beskuldigings wal hiernit volg, sowel as die naamnoemery -

byvoorbeeld "Wit liberaal". "malia". "landsverraaiers" - in persoonlike aanvalle, woed 

nog voorl in die tagtigerjare. 

Daar is dus nie net 'n vervreemding t11ssen die skrywer en die eslablishmentsisteem, 

skrywer en die politieke sisteem, die skrywer en die religieuse sisteem nie, maar ook 

tussen die jong Afrikaanse skrywer van die tagtigerjare en die ouer skrywer, sowel 

as tussen die Afrikanerskrywer en die swart skrywer. Die verwydering tree in s6 'n 

mate in clat Hein Willemse (Die Tnmsvalcr, J0/J/1984: 2) praat van 'n "tweede 

A frikaansc letterkunde", en hicrdic letterkunde staan vol gens hom aktief in die stryd 

teen die hcerscnde politiekc sistccm. 

Vervreemding binne die literere sistcem is veral opmerklik met die Watervalberaad 

in 1989 en daarna, toe skrywers uit die Gilde begin hedank en mckaar oor en weer 

van politiekery of onbetrokkenhcid verdink (Rccld, 24/J/1990: 8). So byvoorbeeld 

beskryf Joan Hamhidge in 'n brief die boikot as sensuur (Die Suid-Afrikaan, April 

1990: 4) terwyl onder andere Rrink die boikot ondersteun. 
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6.2 DIE JONGER AFRIKAANSE SKRYWER 

Die tendens dat die jonger skrywers hulle vervreemd van die ouer skrywers voel, 

sleek sy kop reeds tydens die 1981-Gildeberaad uit. Terwyl Brink nog besig is om 

die jonger skrywers tot verantwoordelikheid te maan en hulle te inspireer om die 

"waarheid" te skryf, verklaar die jong skrywers dat hulle hul vervreemd voel van die 

formele strukture van die establishment. Hierdie skrywers van die komplekse dekade 

van tagtig voel hulle ook vervreemd van die establishment-skrywer, waar Brink met 

sy "rnak" seksuele beskrywings en politieke handelinge hom ook, volgens die jonger 

garde, bevind. Ook Jaap Boekkooi (The Star, 2/4/ I 984: 7) sien Brink, sedert sy 

boeke ontban is, in hierdie lig: 

711ere he is, con!fortahly <>If (he sold hiJ.fim million hookJ a long time ago), 

a pr<!feJsor at RhodeJ with lots <1{ invitations.for speecheJ, and that ultimate 

in South African .warus symbols, a genrleman farmer. 

Dramaturg Chris Pretorius erken rondborstig dat hy niedie Afrikaanse letterkunde ken 

nie - dit pla horn ook nie en hy gee nie vir Afrikaans om nie (Die Transvaler, 

6/4/1981: 4). Om die waarheid te se, die jong skrywer erken hy word veel eerder 

deur die hedendaagse poprnusiek as deur die ouer skrywers bei'nvloed (Van Rensburg, 

Die Vaderland, 5/911984: 7). 

Met 'n skok moes die skrywers wat die Gilde van die begin meegemaak het -

waaronder Sestigers wat taboe-onderwerpe nie as taboe hanteer het nie, die kleurgrens 

tussen swart en wit help afbreek het en die pad na Afrika oopgebreek het - van die 

jonger garde verneem dat hulle "oud" geword het; dat hulle werk irrelevant is en die 

volk nie rneer aanspreek nie. Die jong skrywers begeer ook hulle eie en onafhanklike 

tydskrifte en uitgewerye. 

Alhoewel die jonger skrywers na rneer informaliteit soek en hulle van die ouer garde 

vervreemd voel, is daar tog 'n herkenbare gespletenheid binne hierdie jong geledere 

te bespeur. Daar bestaan uiteenlopende belangstellings te midde van dieselfde 

behoefde om weg te breek van die ou sisterne sodat skrywers elkeen 'n eie koers 
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inslaan. Daar is ook 'n gevocl van onsekerheid en selfs 'n male van onlnngtering met 

die ou formele slruklnre. Daar is die wat hul geroepe voel om na die volk terug te 

keer soos M .C. de Jongh en M .C. Botha, terwyl skrywers soos Chris Pretorius, Dan 

Roodt en Andre le Roux - net soos die Sesligers - hulle weer met die eksperimentele 

wil bemoei. Sommige werke word deur vormvernuwing gekenmerk en bronne van 

bei'nvloeding is pop, punk, jazz, Dada en beal (Malan, 1982b: 59). Daarom skop 

baie van hierdie skrywers daarleen dat hulle onder die naam "Tagtigers" 

saamgebondel word - hulle beskou hulself as individualiste. Die klem is op uniekheid 

en verskeidenheid. Te midde van hierdie verskeidenheid is daar sekere 

gemeenskaplikhede le bespeur wat in 'n aanlal nuwe subsisleme binne die Afrikaanse 

letlerkunde gegroepeer kan word: Die "gay" letlerkunde tree byvoorbeeld baie sterk 

op die voorgrond by Koos Prinsloo, Johann de Lange en Joan Hambidge; die 

grensoorlog (grenslileratuur) is nog 'n lema wat laglig kenmerk (Alexander Strachan, 

Elienne van Heerden, Louis Kriiger, George Weideman); die kabaretgenre geniet 

voorkeur by Andre Letoit, Casper de Vries, Pieter van der Lugt en Hennie Aucamp, 

waar oorlogs- en "gay" temas weer eens opduik; Afrika is die tema in van Daniel 

Hugo en Theunis Engelbrecht sc werke. Maar dil is veral die korlkuns wat Tagtig 

kenmerk (Bolha. 1989: 37). 

Van die Tagligers beskon hul werk as lydsdokumente wat verslag !ewer van die 

dwingende werklikheid. Alexander Slrachan (1985: 80) definieer betrokkenheid ook 

binne hicrdie raamwerk: "litera11111r wal aanduiding gee dat dit bewus is van die 

probleme van sy 1yd." Hy sien belrokkenheid clus los van polilieke betrokkenheid 

soos Brink dit gedefinieer hel by die Somerskool van 1973. Vir die jong skrywer van 

Tagtig gaan dit meer om ingewikkelde geheelslrukture en die aklnalileit van hier en 

nou saam met die geskiedenis wat daardie ak111ali1eil onderlc. Die lendens dat daar 

van 'n elitisliese of intellekluele benadering tot literaluur en die werklikheid weg 

beweeg word, oorheers die toneel. S1rachan voel log dat die afwesigheid van sensuur 

in die tagtigerjare beteken dal die jonger skrywers hnlle op lilcrcre gehalte kan 

toespils sondcr om die behoefle le crvaar om "so skokkend le skryf dal jon bock 

verbied word en hy s6 die aandag trek" (Slrachan, 1985: 80). Elicnne van Heerden 

(1981: 7) skryf vrocg in die 1ag1igerjare dat jong skrywers hulle vervrecmd vocl van 

"formele slrukture" en wil "weghrcek van die letterknnde"; dal hnllc hande wil hreek 
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met die "banvloek van die uitgewerye", "bekgevegte" en "kleinburgerlike 

papierstorms". Sekere van hierdie ideale van die jong skrywers het egter nie 

gerealiseer nie. Brink en 'n paar van die jong skrywers hel tydens hierdie dekade in 

'n hewige polemiek belrokke geraak (vgl. hfst. 6, 6.5). 

Die skrywers van tagtig skryf meer relevant, die leser word blootgestel aan 'n "harde" 

joernalistieke skryfstyl en filmiese detail geniet voorkeur (Grosskopf, lnsig, 1988: 

36). Hulle laat hulle nie deur die establishment voorskryf nie. Maatskaplik relevante 

vrae soos die volgende word nou gevra: Watter doel het 'n skrywer met sy/haar 

skryfwerk? Vir wie skryf hy/sy? Waarom skryf hy/sy? 

Daar kom groter erkenning vir die sogenaamde ontspanningslektuur in die tagtigerjare. 

Letoit se nie verniet nie: "Ek wit 'n audience he. Commercial is nie 'n vloekwoord 

nie" (De Swardt, 1988: 18), want in die tagtigerjare is daar in die literatuur 'n 

beweging nader na die volk toe en 'n besef dat nie alma! dieselfde leesbelangstellings 

het nie. Daar is ook 'n besef dat nie alle leesaksies op die letterkunde hocf uit te loop 

nie. Leeskringe skiet soos paddastocle op. Die feit dat die gewone leser se smaak 

buite die hoe letterkunde - wat vir die algemene publiek "te akademies en uit pas met 

dinge is" - se raamwerk val, dwing die leser al meer op die voorgrond (Galloway, 

1982: 141). Die publiek is betrokke by literatuur in die vorm van die luisterliedjie, 

TV-drama en ander pop-lileratuur. Lede van die publiek skaam hulle ook nie meer 

vir hulle smaak soos vroeer nie en voe! ook nie meer so erg minderwaardig dat hulle 

nie die hoe kunste geniet nie. Die ivoortoringbenadering in die letterkunde vind net 

nie meer aanklank by die gewone leser nie. Die estetiese ideologie het geleidelik plek 

begin maak vir sosio-politieke vrae aangaande magsposisies, wie die literere norme 

bepaal en of ander norme nie gesoek moet word nie. Kulturele kodes soos manlik, 

Westers, heteroseksueel, en selfs skriftelike literatuur word al meer bevraagteken 

(Malan, 1990a: 32). 

Die stem gaan gedurende die tagtigerjare ook in die pers en op konferensies 

toenemend op vir meer toeganklike literatuur. Die gedagte dat verhale wat le 

esoteries is die "gewone" leser vervreem, vat in literatuursubsisteme al hoe meer pos 

(De Villiers, Pretorius, Rapport, 5/4/1981: 20). In die sewentigerjare is allerhande 
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stigmatiscrendc name aan die skrywer van tocganklike leesstof gekoppel: skrywers van 

ligte leesstof, prulskrywers, praatjieskrywers of traktaatjieskrywers (Van Tonder, Die 

Tr1msv11ler, 30/'.\/1978: 10). Skrywers van ontspanningslektuur en die skrywers van 

literatuur vir ingeligte lesers het hulle in di~ jare dikwels ook vervreemd van mekaar 

gevoel. Gedurende die tagtigerjare word die situasie omgekeer sodat die skrywer van 

letterkundige werke saam met akademici as intellektuele synde binne 'n ivoortoring 

en dus verwyderd van die werklikheid beskou word. Gerrit Olivier (Vrye Weekblad, 

10/J/ 1989: 6) betoon sy afkeer van hierdie (verhewe) "spesie". Malan ( 1983c: 14-15) 

wys daarop dat baie Afrikaansdepartemente van onderriginstansies ongelukkig nie van 

hierdie nuwe tendcnse kennis ncem nie, maar net ingestel is op die voortsetting van 

"ou waardes", terwyl die nuwe tendens vra dat die kunswerk nie mcer net struktureel 

geanaliscer moct word nie. Daar moet op mcer as net die komposisie en tegniek in 

die bock gclct word. Gedurende die tagtigerjarc word literere wcrke deur 'n paar 

litcratore aan nuwe nonne gcmcet; sosio-kulturcle en/of sosio-politiekc kodcs behoort 

volgens hullc ook aandag tc gcnict. 

Die skrywers van tagtig vertecnwoordig 'n era waarin postmodernisme en 

postapartheid die nuwe werklikhcid is. Hicrdie skrywers wil icts seen in die proses 

bcter kontak met hul leserspubliek maak. Die lcscr van gewilde lekluur geniet nou 

groter erkcnning by akademici en resensente. Daar is reeds sprake van kuns ter wille 

van die (onderdruktc) gcmccnskap, maar hierdie skrywers dink nie aan hulsclf in die 

drasticse tcrmc van 'n Derde Taalbcweging nie, soos die pers reeds dikwels hierdie 

groep se aktiwitcit beskryf hct (Van Rensburg, r>ie V11derl11nd, 5/9/1984: 7). Hulle 

wil bloot aktief betrokke raak by die "volk". Ettienne van Heerden (lleeld, 

26/3/1983: 2) wys daarop dat baie skrywers wat in die tagtigerjare gedebuteer het, die 

"militarisering van die samelewing" aan eie lyf gevoel het. Hierdie skrywers het 

volgens horn 'n afkccr aan 'n uniform, hetsy letterlik of figuurlik in die vorm van 

formcle literere aktiwiteit soos prystockennings. Brink (Rapport, 4/12/1983: 43) 

antwoord hierop dat die nuwe geslag skrywers bcsig is om 'n hele nuwe betckenis aan 

die geskiedenis en die gebeurde om hulle te koppel. Die term "grensliteratuur" het 

binne die Afrikaanse lilcrcrc sisteem 'n hewige deb;it ontketen. Brink voel dat die 

grenskonsep vrcemd aan Afrika met sy nomadiese kultuur is. Alhoewel 

grensliteratuur baie ooreenkomste met die tradisionelc oorlogsliteratuur het, is dit vele 
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opsigle uniek. Ondersoeke oor grenslileraluur duur nog voorl (Van Coller, 1992: 

153), maar dan veelal in vergelykende verband. 

Die Gilde word deur die jong groep skrywers van onbe1rokkenheid beskuldig. In 'n 

brief aan Rapport (Waarnemer, 3/2/1985: 26) beveel die briefskrywer aan dal die 

Gilde meer vir die gemeenskap kan doen deur belrokke le raak by akliwiteite soos 

onderlekende persverklarings waarin skrywers hulle dislansieer van die 

Regeringsbeleid, en voeg ook by: "Die Gilde blyk meer haak-en-sleek as koeltebos 

le wees. Sy wortels is so diep in die middel-sestigstydperk dat hy in die midde-tagtigs 

'n eksistensiele krisis beleef - 'n siekte wat die jong boompies op 'n afstand hou." 

Die eerste koppeling van die Afrikaanse li1eratuur aan Marxisme gebeur in Ampie 

Coetzee se boek Marxisme en die Afrikaanse letterkunde. Hierdie publikasie 

verskyn in 1984. Coetzee beskuldig Afrikaanse skrywers daarvan dat hulle die 

huidige politieke sisteem uitbuit, dat die Afrikaanse skrywers kapitaliste is wat deur 

hulle werk niks meer te se het nie. Hiervolgens sien die moderne Afrikaanse skrywer 

die kern van die problernatiek, die materiele ornslandighede van karaklers binne 'n 

sekere historiese konteks, nie raak nie (Olivier, Rapport, 2/9/1984: 29). 

In hierdie verband word veral Brink skerp gekritiseer. Hy beklee in daardie stadium 

van die magtigste posisies binne die kanoniseringsbedryf in die 

establishment-letterkunde as resensent van Rapport, sarnesteller van die Groot 

Verseboek en redakteur van Slandpunle. 'n Broeiende storm in linkse 

Afrikanergeledere kom in Slel tot uitbarsting. Dan Rooclt, redaktcur van Stet, wil in 

1986 he Brink se Standpunle moet geboikot word, want: 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

dit staan in diens van die Nasionale Party; 

J.C. Steyn, redaksielid, se sogenaamde "neo-nazistiese" standpunt besmet die 

blad; 

die herkoms van die blad is bedenklik; 

die redaksie bestaan slegs uit blankes; 

Slandpnnle sal minimaal onder Brink verander (Die Vaderland, 3/3/1986: 

18). 
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Hiervolgens is Brink nie links en radikaal genoeg nie: Sy verhinlenis met Human en 

Rousseau (as filiaal van Nasionale Pers wat deel is van die heslel) is olie op die jong 

skrywers se vuur. Gerri! Olivier hcl die wiel hicr aan die rol gesit met sy verklaring 

dat Brink se Ope Brief (hfst. 4, 4.10.2) 'n "pose" is en dat hy in werklikheid met die 

Regering s:iamheul (Slabber, Rapport, I 0/ I/ 1988: 17). 

In 'n brief aan Rappnrt. (17/1/1988: 28) onder die opskrif: "Moel ons Brink 'n heilige 

verklaar" wil Gerri! Olivier wee! waller waarde individuele uitbarslings binne 'n 

Nooclloesland he!. 

Brink wat in sommige van sy rescnsics dit teen skrywers het wat vir die bree publiek 

skryf, word deur Dan Rood! daarvan beskuldig dat hy tipiese slapbandboekverhale 

skryf - 'n skrywer van blitsvcrkopcrs (Die Volkshlacl, 5/10/1985). Brink word 

hiennee as deel van die eslahlishmenl verklaar - iemand wat 66r 'n siluasie en nie tlit 

'n siluasie skryf nie. Die "Tagligers" sc lileraluur wat oor die grensoorlog handel en 

met die omslredc lcrm "grcnslileraluur" henoem word, is daarenleen volgens Strachan, 

(Greyling, rne Vaclerl:mcl, 18/7/1985: 5) tydsdokumcnte wat gcbore is "uit binne-in 

die siluasie" le wees. Hierdie aantyging is nie 'n nuwc een nie. C. Louis Leiopldt he! 

in die derligerjare in 'n onderhoud vir Die .laarbock van die Afrikmmse 

Skrywerskring van 19'.16 gesc dal W. E.G. van Wyk Louw en ander diglers oor dinge 

skryf "wal hulle self nog glad nic ondervind het nie" (Slcyn, 1992: 85). 

In 'n brief van 17 Maarl 1989 skryf Brink in Vrye Weekhlad clal die "mafia" met 

verdraaiings werk; dat hulle soms oncler skuilname opereer en clat Gerri! Olivier die 

Icier van die groep is. (By 6.5 word weer aanclag aan botsings tussen Brink en 

Olivier gegee.) 

Binne die konteks van 'n uilers verwarrende sil11asie waar verskillende skrywers en 

literalore uiteenlopende eise slel, versock Elsa Jouhert ( 1985: 138) tydens die 

1981-Gildeberaad dal skrywers log nou ook nie gedwing moet word om vcrslaanbaar 

te skryf nie: 
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Wa, dan van die Jkrywers war hul/e 1yd ver v1111rui1 is en eer.l" hegryp word 

lank natlar hu/11• dood i.l"? War daarvan tlar 'n nu•ns dikwels ingmei in 'n 

skrywer; 'n hoek <!l gedig war eer.1· onvers1aa11baar wa.l", begryp .1·oos jy ouer, 

meer bdese en ryker aan ervaring word? 

Tydens dieselfcle beraad verwys Etienne Leroux in hierdie verband na Raka wat eers 

"onverstaanbaar" was maar later vir skole voorgeskryf is. Hy gebruik Verwoerd wat 

Pluimsaad "volksvreemd" gevind het as nog so 'n voorbeeld (Leroux, 1985b: 152). 

Die Afrikaanse literere sisteem word in die tagtigerjare volgens Galloway (1987a: 

148) al meer gesien as, 'n tekensisleem wat in wisselwerking met ancler sisleme 

verkeer. Daar is 'n bewuswording dal literaluur nie van sy konleksle losgesny kan 

word nie. Die publiek word deur micldel van literaluur bewus van sekere 

maatskaplike realiteite, soos die bestaan van verskillencle groepe en verskillende 

denkwyses binne Afrikanergeledere self. 'n Gildelid, Rosa Keet, skryf hierdie 

verskeidenheid binne "Afrikanergeleclere" toe aan die feit dat Afrikaners as meer 

diverse mense begin ontwikkel hel; dat hulle 'n leef-en-laat-leef-houding begin inneem 

het (Galloway, 1982: 142). 

Hier dink 'n mens byvoorbeeld aan die Alternatiewe Afrikaanse Musiekbeweging 

waarin Johannes Kerkorrel 'n kullusfiguur geword het. Andre Leloit raak ook 

gedurencle die tagtigerjare by die alternatiewe musiekbeweging betrokke met die kasset 

Ver in die 011 Kalahari. Hy skryf Suidpunt-jazz wat as 'n "alternatiewe" Groot 

Trek-roman beskou kan word (Greyling, 1988: 49). Uil W.D. Burger (1991) se 

verhandeling oor hierclie werk, is dit duidelik dat 'n mens hier te doen het met 'n 

postmodernisliese teks wat die rug keer op eenheid. Hierclie alternaliewe Afrikaanse 

kuns hang saam met die opkoms van 'n volkskultuur of alternatiewe kultuur wat ook 

"peoples' culture" genoem word. Volgens Breclenkamp (1989: 46) loon hierdie stryd 

teen apartheid groot ooreenkomste met die tradisionele Afrikaner se stryd vroeer om 

kulturele emansipasie. Hierdie diversiteil binne die traclisionele Afrikanersisteem hou 

verband met die verwyderdheicl tussen Afrikaner en Afrikaner. 
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6.3 DIE SW ART SKRYWER 

In 1981 onlhincl PF.N omclat die swarl skrywer nie saam mel die wit skrywer om die 

tafel wil sil nie: hulle voel hulle moet swart solidarileit sock in die ontwikkeling van 

'n eie siening. Hicrdie lendens is 'n algcmene verskynsel in die Suid-Afrika sedert 

die sewentigerjare: 

Swarr nparrheid is vandng 'n gml'iende remll'ns nnd<'r di<' swnrr jeuK, 'n 

Belmv<'nde swarr .mull'nr lll'r die Kele<'nflll'id Kchad 0111 'n uirge.wekr<' privar<' 

kcrhknol hy re wnon. Hy hl'f geweier omdar hy nih ml'f die "whiries" fl' make 

wm1 I,{, ni<'. (Bert Ferreira van die Transvall'r, soos aangehaal deur Steyn, 

1980: 297) 

By wit en swart skrywcrs is daar 'n behoefte om die Suid-Afrikaanse werklikheid tot 

op die been oop te skryf. Terwyl die swart skrywers hoofsaaklik versetliteratuur 

puhliscer, huldig clie voorstc A frikaanse en Engelse skrywers vol gens Malan ( 1983c: 

18-19) 'n mimer opvalling van helrokkenheid as die Sartrcaanse engagc-begrip waar 

die klem op die sosio-poli1icke s1ellingna111e geplaas word: " ... daar is 'n groter sin 

vir die kompleksc geheelstrukture in die land, vir clie lolale aktualiteil wat in die 

geskicdcnis ingehed le en vir die lotsverbonclenheid tusscn groepe in die land". 

Die swart skrywer het die politiek as lema met die stad (ncl soos die jong skrywer van 

tagtig) en die lownship as agtergroncl. Die Soweto-geheurde van die sewentigs dien 

nog steeds as vertrekpunt in hierdie lydperk van politicke en kullurele hervonning. In 

die tagtigcrjare is 'n kulturcle hoikol cleur die African Literature Associalion tydens 

'n kongres in New York leen Suicl-Afrika ingeslel en die wit kiescrskorps stem in 

1983 vir die nuwe bedeling wat van kulluur 'n "eie saak" 111aak (Galloway, 1987a: 

141). In 1987 word COSAW (Congress of South African Wrilers), 'n nie-rassige 

kongres van Suid-A frikaanse skrywers. geslig. Hierdie vercniging het jong skrywers 

die gelccntheid gcgcc 0111 tc puhlisccr en wcrkswinkels by te woon. 

Die gml'i van die arhl'itfcrsh1·w1•gi11g h1•r weer gelt'i ror di<' \lt'sriging van 

k11/w11r<1ftl<'li11gs in ,·akhonde. f-li1·rtfit• 11111•1• dimcnsics, nl. die populhe 
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ink/11sit•1ve nie-ra.uige he11adai11g en die werkerspnspek1i,f lw1 'n nuwe gees 

in die li1era11111r geb/aas. Die pm1esimlag is vavang deur die nosie van 

wc·ers!ancl, waamwc• claar gepoog is om uil die diva.ff li1uhe 1radisies 'n 

brei' S11icl-Afrika1111se li1era1uur le skcp waaraan a/le Suicl-Afrikanas dee•/ kan 

he. (Oliphant, 1992: 52'.l) 

Andries Oliphant (I 992: 515) vind die skeiding tussen "wit" en "swart" literatuur 

"absurd". Die rede wat hy hiervoor aanvoer, is dat dit Blankes was wat aanvanklik 

Sotho en Xhosa dramas geskryf het. Blankes was ook verantwoordelik vir die 

ontstaan van geskrewe literatuur in inheemse tale in die tydperk 1820-1920. Jan 

Rabie (Die Burger, J0/7/1985: JO) wys daarop dat die nuwe generasie bruin 

skrywers, in teenstelling met die ouer bruin digters soos Adam Small, S. V. Petersen, 

P.J. Philander en Lionel Sheldon, hulle van die wit literere establishment distansieer, 

net soos die jong wit skrywers. 

Die eerste literatuur van die inheemse tale was Christclik-moralislies van aard. Die 

tydperk vanaf 1920-1942 word gekenmerk deur sledelike lileratuur. Stemme van 

protes van ontnugterde swartmense, in 'n lydperk toe kapitaal en apartheid parallel 

geloop het en talle wetle die lig sien om Nasionaliste hul dominasie le help behou, het 

teen hierdie sosio-politieke verdrukking opgeklink vanaf 1942 tot 1970. Protes- en 

Swartbewussynsliteratuur sien die lig tussen 1970 en 1982 waarna werkers- en 

weerstandslileratuur volg. Die koloniale era in Suid-Afrika met sy blanke 

nedersettings, 'n kapitalistiese stelsel en die instel van apartheid het noodwendig 

vervreemding tussen swart en wit ingebring. Diegene wat nie mag stem nie, voel daar 

word op grond van velkleur teen hulle gediskrimineer. Verslcdeliking en 

industrialisasie het volgens Oliphant ( 1992: 519) 'n onlstammingsproses by 

swartmense tol gevolg gchad. Hy verwys na Rolfes Dhlomo se boek An African 

Tragedy ( 1928) wat vertel van die vernieligende gevolge wat verstedeliking vir die 

inheemse volke ingehou het. Vanaf 1942 tot 1970 word die stem van protes al hoe 

sterker in die swart skrywers se werke. Hulle skryf binne die konteks van wit 

heerskappy en die institusionalisering van diskriminasie wat in konnik kom met swart 

nasionalisme. Reeds vanaf die vyftigerjare word swart skrywers deur politieke 

optrede gekortwiek 0111 te skryf. Swart Skrywers se boeke is verban sodat 'n hele 
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korpus Suid-i\ frikaanse literatuur uitgewis is ter wille van wit establishment-kultuur. 

Talle van Suid-i\ frika se voorste skrywers is teen die einde van die vyftigerjare as 

ongewens verklaar waarna hulle die land verlaat het: Dennis Brutus, Alex La Guma, 

Lewis Nkosi, Kereopatse Kgotsisile, Es'kia Mphahlele het roem in die buiteland 

verwerf terwyl hulle onbekend en ongelees in Suid-i\frika was. Joernaliste is 

aangehou sonder dat daar enige klag teen hulle gele is (Rapport, 16/12/1984: 17). 

Weerstand teen die Suid-Afrikaanse regering, opstand in die land en 'n swart 

nasionale bewustheid ontwaak onder swart studente onder die leiding van Steve Biko. 

Hulle verenig hulle in 1969 in Si\SO (South African Students' Organization). Saam 

met organisasies soos die Black Allied Workers' Union word daar gewerk in die 

rigting van swart selfstandigheid. Die doel van die organisasie is 0111 die swartes se 

selfvertroue le herstel, na die situasie van verdrukking. Die 

Swartbewussynsheweging, waarmee die jong stedclike swarte grootgeword het, het 

van krag tot krag gegaan en uiteindelik gekulmineer in die Soweto-onluste (Galloway, 

1987b: 92). Hicrclie bewussyn verwerp volgcns Oliphant ( 1992: 521) die paternalisme 

van blanke liberal isle, die verdrukking van wit supremisiste en is in opstand teen die 

hesluit om Afrikaans as ondcrrigmedium in swart skole in te stel. Hierdie swart 

nasionalisme word dikwels met Kommunisme verwar. In hicrdie verband is dit 

interessant om te hesin oor wat nasionalismc is. Steyn (1987a: 7) bchandel 'n aantal 

aspckte van volksnasionalisme en wys op die gevoel vir jou "cic mense" wat by sulke 

mense bestaan: 

Die "cir• mc•nse" is mc•e.\'lol men.H' van die cie roof en dikwt'ls mense van die 

eic• /'(/.\', maar die 11pvo11ing~ oor 11101 "C'ie" is, kan vcrandcr, c•n die mcc·gevne/ 

mer mc•m,· in nood wor 011rspmnklik nie os "1111s 111,•11.,·,, • of "my m,•nse • bcsknu 

is nie, .mu 0011 'n 1111wc' (voria/11 1'<111) no.l'i11110/i.mw ,,,,, gmnd.1'/ag kan /{,, 

Nmrmrlik is geen 111,•m/ikl' .,·m·we .miwcr nie. Omelf.~11>:righeid en 

~ffervaardigheid kan gepaord gaan mer wmakg('(/agrc.l' 1,•1•11 die vyand en 

1111ged11/d oor en .l'c/(1· .l'lm( vir di<• .nvakkere.l' in ei<• geledere. 

Nasionalisme is vol gens Boahcn ( 1987) en Hanf ( 1981) 'n natuurlike vcskynscl onder 

gekoloniseerdes. Die tydpcrk van protcsliteratuur van swart skrywers val saam met 
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die bewindsoorname van die Nasionale Party in 1948 wat gevolg word deur 'n reeks 

apartheidswette_ soos die Bevolkingsregistrasiewet, die Groepsgebiedewet (albei in 

1950 ingestel), die Wet op Bantoe-onderrig (1953) en die paswelle (1958). In 1950 

word die Kommunistiese Party verbied en in 1960 die ANC. Daarmee saam word 

protesliteratuur van die swart skrywers verban. Skrywers soos Es'kia Mphahlele, 

Peter Abrahams en Alex la Guma laat as ballinge hulle boodskappe in die buiteland 

versprei. 

Ten opsigte van die letterkunde verwerp die swart skrywer die Westerse literere 

samehange. Chapman ( 1987: 178) se in hierdie verband: 

Sowero po,•ts are in rl'{t/ ways the prod11cts ,!f Bant11 Education. 711iJ policy 

1!f vanacular instruction, up to and incl11di11g thefir.\'I year <!f high school, has 

resulted among blacks in a /owl'fing <!f the .wandard ,!f .whjects wch as 

ma1h1•111111ics and English. As Dr. Venvoertf, 1he then Mini.I'll'/' <>{ Native 

AO<tirs, stated 111 1he Senate in /954: "171<'1'1' is 110 place.fi1r him /1ht' 8ant11/ 

in the £1irop1°<111 cm111111111ily ahove 1he level t!f' certain .fimm <!f /al>1111r. " 

Hierdie uitspraak sluit aan by die kenmerke van 'n gekoloniseerde land (vgl. hfst. 4). 

~oweto-poesie verteenwoordig inderdaad "people's struggle" - die stryd waarvan die 

jong tagtigerskrywer ook so baie praat. Literatuur wat in hierdie tyd nuwe groeipunte 

verteenwoordig, is Soweto-literatuur, versetliteratuur, Afrikaanse literatuur van die 

Cape Flats deur die Kleurling en "Exile literature" deur skrywers wat teen apartheid 

en sensuur gekant is (Wishart, Business Day, 5/1/1988: 3). Dit is hierdie skrywers 

wat in die tagtigerjare in die hart van die Suid-Afrikaanse situasie staan. Hein 

Willemse se Angslnnd, wat die hartseer gees van hierdie era vasle, word in 1981 

gepubliseer. Afrikaans en Engels word dikwels saam gebruik. Van die skrywers wat 

in hierdie tyd 'n Afrikaans skryf waarin nuwe stemme gehoor word,, is Vincent 

Oliphant, Achmat Dangor, Willie Adams. Leonard Koza, Patrick J. Petersen en Frank 

Anthony. 'n Mens kan dit as 'n ontwikkeling vir Afrikaans beskou waar die taal in 

nuwe kanale gestuur word. Oliphant (1992: 521) som die stryd van hierdie tydperk 

op: 
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Na dir rt•tm•ssi<' van di<' .w•s1ig1•r;arr 1•11 di<' 111isl11k11• hi1111rland.1·r R<'Wapc•nde 

s1ryd van di<' ANC, l11•1•rs daar 'n hcdrirglikr /ol'.\'land wm .w.1·io-poli1irke 

s1ahili//•i1. Di! wit aanwmklik voorkom a.w!f swarl mcns,• IV<'<'IIS tli<' rrpressie 

grpass//i.H'<'r is IOI aa11vaarding van 1,/ank<' l'ksklusiwill'il c•n hl'erskappy van 

die Nasionale Pony. 

Hy wys daarop dat 'n tckort aan naskoolsc oplciding en die tocnamc in gctallc van die 

swart stcdclikc wcrkcrsklas binnc die kontcks waar daar nic aan hullc politicke 

aspirasies voldocn kon word nie, aanleiding gegee het tot die onrus in die 

scwentigerjare. Serote is een van die Soweto-digters wat in die sewcntigerjare met 

bundels soos Tselo en No hahy 11111st W<'<'P uitdrukking gee aan intense woede, 

frustrasie en bitterheid. Dit is dieselfde tyd waarin Adam Small Distrik Scs publiseer. 

Die werk van hierdie tydperk ondersteun nie noodwendig deurgaans dieselfde 

perspektief nie soda! gesigspuntc ryk en gcskakcerd is. 

Brink stcl op die 1981-Gildeberaad 'n mosie voor waarin hy sy kommer uitspreek oor 

die swart skrywer se funksics wat in hierdie land bemocilik word. Hy wys daarop dat 

nadat 'n enkele gedig deur 'n swart skrywer in 'n literere tydskrif verskyn het, 

skrywer deur die Veiligheidspolisie hesock is (O~~mdhlad. 18/4/1981: 7). 

Brink stcl in 1984 by die Gilde weer 'n mosie in wat die swart skrywer raak. Hierdie 

mosie volg na Jan Rabie 'n brief namens die Gilde aan die Skotaville-uitgewers, 'n 

alternatiewe uitgcwcry wat hulle op swart literatuur toespits, gerig het. In die mosic 

distansiecr die Gilde hullc van hierclie brief weens ongelukkige interpretasics wat aan 

die brief gcheg kan word. Brink het dit hier veral teen die paternalistiesc 

aansprcckvorm in Rabie sc brief (Rccld, 31/3/1984: 5). 

Gedurcnde die tagtigerjare het die groei van die arbeidersheweging meegehelp in die 

vestiging van kultuurafdelings in vakhonde. Populcre kommersiele drama beleef 'n 

blocitydperk. Protcs is vervang met wcerstand en 'n bcweging in die rigting van 'n 

Suid-Afrikaanse literatuur. Alhocwcl die establishment-Afrikaner Brink blykbaar nog 

nie as establishment-skrywer aanvaar nie, word die oucr blanke skrywer vanuit 

Kleurlinggelcdere as dcel van die establishment heskou - as skrywers wat 'n baic nou 
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band met die heersende orde het. Hierdie siening is heelte111al in ooreenstemming met 

die jong wit skrywer van tagtig se siening van die "ouer skrywer". Hein Willemse 

staan daarby dat die skryfdaad nie van die ekonomiese en politiese daad losgeknoop 

kan word nie. Net soos die ander tagtigerskrywers voel hy dat die skryfdaad deel van 

die stryd moet wees (Willemse, 198S: 227). 

6.4 DIE LUSAKA-SAMESPREKINGS MAAK OPSLAE 

Die Lusaka-samesprekings van sowat veertig skrywers 111et die ANC veroorsaak 'n 

skeuring tussen hierdie skrywers en die Afrikaner-establishment in 1989. Antjie Krog 

en haar ma Dot Serfontein, wat na die samespreking-insident uit die Gilde bedank, 

bevind hulle hierna in verskillende kampe soos Beeld (27/7/1989) dit in 'n berig onder 

die opskrif "moeders en dogters" uiteensit. Brink skaar horn by die jonger skrywers 

- en 'n hele paar lede van die Gilde blykbaar ook. Die Gilde self distansieer hulle in 

1989 van die kulturele boikot. 

Uit die 1987-Dakarberaad wat Brink en sommige lede van die Gilde steun, en die 

1989-Lusakasamesprekings van sowat veertig skrywers (waaronder Brink) met die 

ANC, het dit duidclik geword dat sommige skrywers en literatore vir hulself 'n rol 

in die politiek sien. Ampie Coetzee en James Polley het 'n vollengte dokument van 

hierdie emosiebelaaide ontmoeting, gereel deur IDASA (The Institute for a 

Democratic Alternative for South Africa) die lig laat sien. Die werk is in 1990 

gepubliseer en heet Crossing Borders: Writers meet the ANC. Die skrywers By 

hierdie beraad ondersteun die kulturele en die akademiese boikot en beywer hulle vir 

die afskaffing van apartheid, die wettiging van die ANC en ander politieke 

organisasies, die opheffing van die Noodtoestand, die vrylating van politieke 

gevangenes, die onttrekking van troepe uit swart woonbuurte en die afskaffing van 

wetgewing wat regmatige politieke bedrywighede onwettig maak (Le Roux, Die 

Burger, 12/7/1989: 4). Net 'n j_aar later word aan etlike van die veertig plus 

skrywers se versoeke voldoen as pres. F.W. de Klerk by die parlementsopening 

aankondig dat die ANC en ander politieke groepe ontban is, die Noodtoestand 

gedeeltelik opgehef is, politieke gevangenes vrygelaat sal word en dat sekere 

beperkings op media-beriggewing opgehef word. Volgens 'n berig op 4 Februarie 
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1990 in Rnppm1 het Brink afgesien het van sy mening dat pres. F. W. de Kl erk besig 

is met" 'n gesofistikeerde politicke speletjie" en dat hy na sy geskiedk11ndige toespraak 

meen dat pres. De Klerk erkenning en samewerking van alle k;mte moet kry. Brink 

sc ook weer eens dat die wette op grocpsgebiede en bevolkingsregistrasie afgebreek 

moct word. Hy stet voor dat "opruimingswerk" gedoen moct word ten einde 'n nuwe 

samelewing daar te stel. Later in 1990 besluit die Gilde dat hulle hul gaan beywer vir 

die opheffing van die kulturele en die akademiese boikot (Die Burger, 15/10/1990). 

Dit is vir 'n groep Afrikaanse skrywers belangrik dat Afrikaans van rassistiese 

konnotasies losgemaak word en verteenwoordigend is van 'n gedeelde kulturele 

identiteit. Yanuit die letterkundige wereld het 'n lewendige briefwisseling gevolg in 

A frikaanse koerante. Skrywers is onder andere daarvan beskuldig dat hulle een soort 

sensuur vir 'n amler soort sensuur verruil en dat hulle "linkse fasciste" is (Die 

Rur~er, IJ/7/1989). Proff. A.P. Grove en T.T. Cloete is onder diegene wat die 

beraadgangers skerp gekritiseer het. Grove meen dat dit 'n honderd jaar se werk op 

die Afrikaanse literere front ten opsigte van kultuurbou aflJreek. Cloete se dit 

waarmee die ander hesig is, verteenwoordig 'n soort scnsuur en weens sy deelname 

aan sensuur weet hy hocveel skadc dit kan berokken (Munnik, Vrye Weekhlad, 

21 /711989). 

Brink verras as hy en 'n paar medeskrywers, waaronder ook Wilhelm Liebenherg en 

Gerrit Olivier, met wie hy in 'n hete polemiek hetrokke was (vgl. o.a. 6.6.4), saam 

die kulturele hoikot in 1989 daadwerklik ondersteun. Die verklaring na die 

konferensie met die ANC lui: 

Alie skrywers teen aparrheid hl'hoort aang,•mo,•dig I<' word 11111 akti<:f dee/ te 

m•,•m arm demokrllfi<•s<'. k11l11m•ll' en andl'f organi.,·asics war hull,• 1111 die 

vcmil'ling van apartlll'id vcrhind hl'I. (Le Roux, Oie Volksblad, 17/7/1989: 

2) 

Hierdie stelling sluit indirek aan by Ampie Coctzee, hoogleraar in Afrikaans aan die 

UWK, se gevoel dat die skrywer van tagtig bcgaan is oor die tcks in plaas van die 
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werklikheid (Die Burger, 10/7/1989: 4-5), en ook by Liebenberg se betoog (vgl. 

6.6.4). 

Brink beskou hierdie kulturele boikot nogtans as heeltemal verwyderd van sensuur 

soos dit onder andere sy Kennis van die aand geraak het. Hy voel die kulturele 

boikot en die Afrikaanse skrywer se docl hiermee is nie om literatuur te boikot nie, 

maar om die apartheidsregime te isoleer (Munnik, Vrye Weekblad, 29/7/1989: 9). 

Hiermee verval van sy argumente wat hy voorheen teen Liebenberg aangevoer het: 

" ... van wanneer af - buiten nou in Stalin se USSR - moet die letterkunde oplossings 

vir die politiek aanbied?" (Brink, 1989b: 97). 

Daar is talle uitsprake na die Lusaka-voorval wat die verband tussen skrywers, 

literatuur en die gemeenskap in instellings binne die gemeenskap raak. Etienne van 

Heerden (Die Burger, 10/7/1989: 2) se, as een van die skrywers wat die 

Lusaka-beraad bygewoon het, in hierdie verband die volgende: 

Die Afrikaansli skrywer moer rer wille van sy daag/ikse brood sy arbl'id 

verkoop in i11J1el/i11gs waarin hy ongemaklik voe/. Die skrywer is verbind aan 

/iggame war die hegl'llwnie in .wand hou. Hu/le werk vir koeranre soos 

Rapport, Die Burger,,,, Die Trrmsva/er. Hu/le w1•rk vir uirgewer.1· van die 

Nasionall• Persgrol'p; hul/e saai uir vir die SA UK en geek/as aan universireire 

waar die 11niversitei1smverhetl1i apartheitl-opvoeding voorsien. 

In daardie stadium was universiteite reeds vir swart en bruin studente oopgestel en die 

mediese professie was reeds geruime jare oop vir swartmense (Giliomee en 

Schlemmer, 1990: 23). 

Die skrywers wat Lusaka toe was, verwelkom die ANC se beleidsdokument oor die 

kulturele en akademiese boikot wat in Mei 1989 deur die ANC aanvaar is. Hierdie 

dokument was 'n hersiening van die bestaande (totale) boikot wat toe selektief gemaak 

is. Hierdie boikot kom daarop neer dat die regime op kulturele gebied gei"soleer moet 

word en dat alle vorme van progressiewe Suid-Afrikaanse kultuur en 

verteenwoordigende Suid-Afrikaanse literaluur bevorder word. Volgens Jeanne 
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Goosen (Die Trnnsvnler, 17/711989: 8) impliscer dit dat diegene in die akademie wat. 

hulle solidariteit jecns sommige riglyne van die ANC betuig het, sal probeer om 

A frikaanse dcpartcmcnte te hcrstruktureer en dat dit • n distansicring is van die 

Afrikaner wat in die ideologie van kapitalisme, apartheid en teksgesentreerde estetika 

staan. 

Rapport (16/7/1989: 7) berig oor die volgende punte waaroor daar eenstemmigheid 

op die beraad was: 

* 

.. 

* 

* 

Daar moct gestreef word na 'n enkele nasionale literatuur waartoe 

bydracs uit al die landstale op 'n gelyke basis verwelkom word. 'n 

Nuwc dcpartemenl vir Suid-Afrikaanse letterkunde kan heelwat daartoe 

meewerk. 

Ten einde sovcel moontlik van die bevolking en veral die duisende 

ongeletterdcs in die land op literere gehied te bereik, moet skrywers 

hullc mecr bemoei met die mondelinge traclisies, geletterdheidsleesstof, 

kinclerlektuur, ensovoorts. 

Skrywers sal hul aktiewe medewerking aan hegemoniese magstrukture 

soos groot uitgewcrye, die SAUK en eksklusief-blanke Afrikaanse 

kultuurorganisasies krities moet oorweeg - ook bekronings deur die 

instellings. Allernatiewe instellings moet geskep en bevorder word. 

Om gelykbercgtiging te verseker, sal claar aktief teen die ongelykheid 

van alle sektorc in die samelewing gevcg moet word, in die besonder 

die van vroue. 

Die Burger intcrpreteer die ANC se beleidsdokumenl as 'n boikot wat gemik is op 

"liggame, instcllings en kulturele werkers wat 'die stclsel van blanke 

minderheidsoorhecrsing verdcclig, aanmoedig en vcrsterk'" ( 13/711989: 5). Op bladsy 

12 van dieselfde uitgawc lewer Die Burger kommentaar dat die skrywers met hierdie 

samesprekings 'n "gevaarlike wcg" inslaan en dat die ANC nou die arbiter is oor 
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watter Suid-Afrikaanse skrywers na die buiteland mag reis en watter buitelanders na 

Suid-Afrika mag kom. 

Van diese(fde skrywers Wtlf in die ver/ede die hard.we teen sen.mur in "die 

estah/ishment" geskreeu hl'f, hang nou die onvryheid van die ANC se kulture/e 

hoikot aan... Dit maak van die .wryd wat hul/e teen onre,: in Suid-Afrika voer 

'n t(l(a/e klug. 

Brink was in 1989 in die buiteland toe hy in buitelandse dagblaaie aangehaal is en die 

nuus van die Suid-Afrikaanse televisie gehaal het met sy verklaring dat hy eerder 

onder die ANC se leierskap sou wou staan as onder die "prehistoriese 

Botha-regering". Hy stet sanksies voor en het dit teen lande wat in lonende handel met 

Suid-Afrika belangstel en sodoende die vrugte van rasseskeiding en -uitbuiting pluk 

(Die Volksblad, 23/2/1989). 

Te midde van hierdie uitkringende vervreemding soek die skrywers in Afrikaans 

kontak met ander Suid-Afrikaanse skrywers. Dit lyk asof baie lede van die Gilde 

hulle in die tagtigerjare bereid verklaar vir groter openheid in hierdie verband. Daar 

is 'n voorstel van Brink op die 1984-beraad dat die Gilde voortaan 

Skrywersgilde/Writers' Guild moet heel. Daar is selfs met die gedagte van 'n 

Azanian Guild gespeel. 

Dal die Afrikaanse letterkunde in 'n mindere of meerdere mate nog altyd met politiek 

verweef is, is 'n feit wat soos 'n paal bo water staan. Maar in die tagtigs is dit nie 

net politieke gevangenes soos Breyten Breytenbach wat deur hul skryfkuns 'n 

barometer van politieke omstandighede daarstel nie - ook ander skrywers gee 

rekenskap van sosio-politieke gebeurde. Hierdie betrokke literatuur het die land en 

sy skrywers in vele opsigte verdeeld gelaat. Alhoewel sensuur ten opsigte van 

Afrikaanse letterkunde in hierdie tyd onder leiding van prof. Kobus van Rooyen 

aansienlik verslap, bly 'n paar werke van swart skrywers nog steeds verban. Selfs 

met die vrylating van Mandela in 1990 en Louis Pienaar wat die nuwe "sensuurbaas" 

word, lyk dit of sensuur sal dien om pornografie en werke wat politieke geweld 

bevorder, in die wiele te ry. 
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Oor die Afrikaner in die lagligerjare se J.C. S1eyn (1980: 250): 

Daar knm /ans al hoe merr ietJ andrrJ hy: 'n ideolo,:ie.1·c• klor!f tu.uen 

Afrikaners nor 'n hele aantal sake, maar veral oor kle11rdiskriminaJie en die 

poJisie van die hlanke.1· in 'n 1111we hedelin,:. 

Da.u kom onder andere verwydering lussen die ouer skrywers soos Brink en ander 

Sesligers en die jonger skrywers van Tagtig. Die jong skrywers sien die ouer 

skrywers as deel van die eslablishment terwyl die jonger skrywer juis wil wegbreek 

van die establishment. Letoit (Galloway, 1987a: 146) sien dit as die resultaat van 

verstedeliking waar die jong skrywer skryf sonder dat "hy ooit van C.M. van den 

Hecvcr gehoor hcl of 'n plattelandsc somcr bclcef het". Hulle skrywery is dikwels 

'n verslagdoen van die Suid-/\frikaanse werklikheid soos hulle dit beleef. 

Galloway ( 1982: 21) plaas die siluasie waarin kuns horn oor die algemeen gedurende 

hierdie tyd bevind op 'n hrcer grondslag: 

Die vergc•swlting \I/Ill '11 hyna pmolo,:it•J<' an,:J, vereensaming, 

vem111111c•11sliki11,: en seks11a/i11'it in fi•/-realistie.H' hc•.w111derl1Cde, iJ aan die 

he,:in 1·a11 ta,:tig 11ie tot die sk1yf7c1111s in S11id-Afrika heperk 11ie. DieJe(fde 

t<'lulc•ns is hyvoorh,•c•ld in die heeldende k1111.1· te heJpeur. 

In 1988 wys Kobus van Rooyen relroperspeklicf op die groci wal die Suid-Afrikaanse 

gemeenskap dcmgegaan het en die grociende funksie van lilcraluur in die gemeenskap 

se volwassewording: 

The• Afrika11rr cm111111111ity had to movefmm a pa.wora/ c•11virm1ment which.for 

ohvio11J rea.wmJ, waJ nm rxpo.w•d w the artJ amt literat11re, to an urhan 

envim11111em i11 which rheJe 1hi11gJ are part of daily life. (The Citizen, 

25/11/ I 988: 2) 

Die jonger /\frikaanse skrywers bcvind hulle in die ncgenligerjare in 'n 

postrevolusionere Suicl-Afrika waar die publick hul min sleur aan die gay- en die 
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feministiese temas en ander diskoerse binne literere geledere. In hierdie tyd is dit die 

skrywers self wat mekaar bykom in boekpolemieke, resensies en artikels. 

6.S OORSIG OOR BRINK SE ROL AS KRITIKUS BINNE DIE 

AFRIKAANSE LITERcRE SISTEEM 

Hier word slegs oorsigtelik gekyk na Brink se rol as kritikus ten einde die polarisering 

binne die Afrikaanse literere sisteem verder te onderstreep. As kritikus het Brink 'n 

belangrike rol in die kanonisering van die Afrikaanse literatuur gespeel. Brink se 

verbintenis met Rapport as kritikus en sy rol as kanoniseerder in hierdie verband is 

so omvattend dat dit 'n studie op sy eie regverdig. As 'n mens kyk na die 

sirkulasiesyfer van Rapport en die rol van hierdie koerant in die kultuur, besef 'n 

mens dat Brink 'n bepalende invloed moes gehad het op terreine wat wyer loop as net 

die Afrikaanse literatuursisteem. 

Soos dit reeds in hoofstuk 4 onder punt 4.1 aangetoon is, het sy kritiese uitsprake horn 

egter heelwat kritiek op die hals gehaal en hy word gewaarsku dat hy as die "Big 

Brother" van die Afrikaanse letterkunde 'n geweldige sterk invloed uitoefen binne die 

Afrikaanse literatuursisteem. Dit sluit aan by Even-Zohar (1990: 15) se mening dat 

kanonisering 'n uitoefening is van (outoritere) mag (vgl. hfst. I, 1.4.2). Baie 

skrywers en letterkundiges het Brink se aggressiewe trant teenoor werke wat nie 

uitgesproke betrokke is nie as voorskriftelik ten gunste van sy voorkeur vir betrokke 

skrywe ervaar. In die sewentigerjare skryf Jeanne Goosen (Hoofstad, '.l/'.l/1976: 15): 

"'n Hele aantal skrywers, veral van die jonger Sewentigers wat in die afgelope jaar 

of drie dikwels onder die 'pietsende tong' van Rapport se resensent, prof. Andre P. 

Brink moes deurloop, het nou 'n letterkundige oorlogslied teen hom aangehef." 

Rialette Wiehahn stel insgelyks Brink se goedkeuring van 'n werk gelyk aan die 

"pouslike seen" terwyl Brink se afkeuring vir haar sinoniem met die "pouslike 

banvloek is" (Die Burger, 20/7/1985: 6). Vergelyk in hierdie verband ook Cloete se 

aanklag teen Brink (hfst. 2, 2.10). 

In die Novemberuitgawe van Tydskrif vir Letterkunde ( 197S) val Gerrit Olivier 

Brink se reputasie as kritikus aan. Olivier beskou Brink as 'n baie invloedryke 
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kritikus en daarom glo hy moct Brink sc subjckticwc en dikwels onrcgverdige 

hockrcscnsics ondcr bcsprcking korn. Hy wys op Brink sc hcrhaalclc en soms 

ongevraagdc kritick op mcdckritici, vcral T.T. Cloctc en J\.P. Grove, en op sckere 

instansies en sensuur. Olivier kom tot die gevolgtrekking dat dit toe te skryf is aan 

die rol wat hicrdie skrywers en instansies in die verbod op Kennis gespecl het. 

Olivier vcrwys in die vcrbancl na rescnsies van Brink oor Die kwikstertjie van Jan 

Scholtz, Where white is the colour where black is the 1111111hrr van Wopko Jensma, 

Wclma Odendaal sc Getuie vir die naaktes en J.M. Coetzce se Dnsklnnds. Olivier 

wys vcrdcr daarop dat Brink vir Cloete en Grove verdag maak in besprekings van 

Johan de Jager se llaggada vir 'n wit Afrikaan en Losgoed van Bartho Smit. 

Olivier lewer veral skerp kritick op Brink sc byslcep van wcrke en sake wat nie ter 

sake is nie. 

r.l.J. van Rcnshurg hct van dieselfclc ondcrvinding met Brink getuig. In 'n brief in 

Rappm1 (2'J/6/ 1985). verwys Van Rcnshurg na Brink sc rcscnsie in Rapport 

(26/5/1985) oor 'n clighundel cleur Lctoit in Ra1>port van 26 Mei dieselfcle jaar. In 

hicrdie rcsensie suggercer Brink clat Van Rcnsburg sc studievcrslag oor scnsuur deur 

die RGN gcsuhsidiccr is. Van Rcnsburg ontken dat hy geld vir die verslag ontvang 

het en noem Brink se bytrck van hicrclie saak "'n hanclhoekvoorbccld van abortiewe 

kwaadwill.ighcid". 

Olivier (1975: 72) vcrwys ook na Brink sc skimpc, sarkasme en arrogansie waardeur 

hy aanvallc op persone en instansics loocls in sy resensics. Hy bevraagteken Brink se 

siening van hetrokkcnheicl en spreck die vermocclc uit clat clit Brink se litcrere oorclcel 

bei"nvloccl. Olivier voorsicn dat "aanhangers van bctrokkenhcicl wat as kritici optree" 

die wcrk "in terme van ccn of anclcr sosio-politickc of rcligicusc cloclstclling van hulle 

eie sicn". Olivier mccn clat Brink se krilick in hicrclic vcrband misplaas is in rcscnsics 

oor Duiwel-in-die-hos en Mahala (Chris Barnard) en Na die gclicfde land van 

Schoeman. Olivier meen vcrdcr dat Brink karakteriscring in sy boekbesprekings 

afskecp. Brink antwoord op Olivier sc bcsware dat 'n rcsensic in 'n koerant gaan 

vcrskil van 'n bockbesprcking in 'n vaktydskrif (Van Hccrdcn, Oggrndhlad, 

I 'J/ t 2/ 1975: I). Olivier bepcrk hom nie tot Brink se rcscnsics nic, maar bcvraagteken 

ook Brink sc gesag as abdcrnikus. Hy vcrmoccl clat Asprktr van die nuwe prosa 
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en Aspekte van die nuwe drama van Brink se werke is wat oppervlakkig oor die 

letterkunde beweeg. 

Orie rnaande later kom van die jong skrywers weer in opstand teen Brink se resensies. 

Hoofstad (Goosen, 3/3/1976: 15) het navraag by 'n paar skrywers gedoen en die 

oorwoe mening was dat Brink skrywers in die resensies verneder en beledig en die 

skrywers teen mekaar "afspeel". la van Zyl wei in haar opstel in Donker weerlig 

(1988) ook uit oor Brink as kritikus. Sy wys op J.C. Kannemeyer en L.S. Venter se 

waardering vir Brink se kritiese betrokkenheid, maar sy meen Brink maak horn 

skuldig aan subjektiwiteit en teenstrydighede in sy kritiek. Sy meen dat Brink as 

strukturalis dekonstruktiwisties handel en in die proses verskillende denkstrorne 

aanhang sonder om dit met mekaar te versoen (1988: 32). Van Zyl gebruik 'n paar 

Brinkresensies van werke van Schoeman (Na die geliefde land, Die noorderlig, Die 

somerpaleis en 'n Ander land), Anna M Louw (Op die rug van 'n tier), Eleanor 

Baker (Weerkantsings) en Ronel Johl (Kritiek in krisis) in hierdie baie negatiewe 

blik op Brink as kritikus. Sy val Brink aan op grond van sy "radikaliteil" .· 

Op Gildeberade en in die pers is Brink ook dikwels daarvan beskuldig dal slegs 

betrokke werke goeie resensies uit sy pen ontlok. Tog blyk dit uit Voorlopige 

Rapport ( I976a) en Tweedc voorlopige Rapport ( I980a) dat hy "suiwer literere" 

werke van onder andere Karel Schoeman en Aucamp hoog aangeprys het en ander 

"betrokke" werke afgekarn het. Brink se dat hy dil as 'n foul sien om 'n werk op 

grond van sy betrokkenheid goed of af te keur. Op die I979-beraacl spel Brink dit 

byvoorbeeld uil dat hy nie verwag clal 'n ieder en 'n elk betrokke lileratuur moet skryf 

nie. Hy eis wel clat elke skrywer die stuk waarheid wat deur sy ervaring tot hom 

gekorn het, sal weergee. 

N.P. van Wyk Louw (1986a: 217) spreek die kwessie van kritikus wees aan in 1952 

en vra: "Waar dil clan in 'n vurige polerniek so verward toegaan, en waar die uitslag 

en die nut self so onseker is, kan iemand wel die vraag vra: Moel daar ooit kwoai 

kritiek wees? Moet alle kriliek nie liewer rustig betogend, onlledend, wees nie: 'n 

geduldige wys op foute maar tog ook 'n aanmoediging tot verbetering; 'n lei en lok, 

in plaas van 'n slaan en dryf?" Hy waarsku: "Skrywers hel dikwels iels meer as die 
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gcwone menslike ydelheid in hullc; skrywcrs oor skrywcrs mecstal nog heelwat meer" 

( 1986a: 2 17). 

In 1963 laat Brink horn in 'n artikel oor kritiek in Scsligcr (1963b, 11) ook uit oor 

kritiei. Hy vocl dat kritiei wat in die twintigerjare hul merk gemaak hct en in die 

dertigerjare verwyt is dat hulle uit voeling geraak het, in die sestigerjare nic wcrklik 

in staat is om oor die eksperimcntcle wcrke, wat vinnig besig was om opgang tc 

maak, tc oordccl nic. Die andcr tipe kritici wat Brink in hicrdic artikcl uitsondcr, is 

dicgenc wat "immorcel" gclykstcl aan "onlitcrer"; kritici wat allcs wat mmt is, 

ophemcl en kritici wat die ou wcrkc ophcmel omdat die nuwe werkc soveel aandag 

genie! ( 1963b: 11-12). Brink mccn dat kritici nie hul werk doeltrcffcnd kan verrig 

sondcr 'n dccglikc kcnnis van die Russicsc Formalistc nie. Volgens Brink hct die 

klcm in litcratuurkritiek in die sestigcrjarc vcrskuif van die inhoud van 'n tcks na die 

struktuur van 'n teks. 

In die tagtigerjare het Brink wcgbcwceg van clitismc: 

Oor •w)('il' • cn "swak" /ircm11111r . . w' hy voorrs dar di<• idce dm iers nl'f KOl'd 

is as dir d1°11r '11 sekerl' 1'li1<0 vcorstarm word, 'n "toll/a/ Ollf<l'lukkige" verskynse/ 

is. (Koos Prinsloo, Oie Rurgl'r, 28/11/1985: 29) 

Tydcns 'n kongrcs by die Univcrsitcit van Port Elizabeth in Maart 1990, gee Brink 

(Ooslcrlig, 14/3/1990) te kcnne dat kuns van politieke nuttighcidsoorwcgings 

losgemaak moet word en dat lctlcrkundc vir alma! toeganklik moet wees en nie net vir 

'n paar litcratore nic. Hy mcen dat die begrip "cstetics" hcrdcfiniecr moet word en 

dat die ondcrskcid wat daar tusscn hoe en 111iddel111ootlitcratuur bcstaan, uitgcskakcl 

moet word. Hy glo dat literatuurkritiek ook op die gcwonc lescr tocgcspits moet 

word. Brink se dat litcratuur ell' kult11ur nie die speelbal van die politick mag wees 

nie en dat kuns wat daarop 11it is 0111 'n idcologie tc hevorder, op 'n mislukking 

uitloop. Hy meen dat die strydliteratuur "gocic" en "swak" tekste kan insluit, terwyl 

estcticse tckste politick kan hctrek, maar nie noodwendig nic. Brink stcl hier die 

kwaliteit van die teks ho die politicke hoodskap: 
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... ook 1,·e11 moklike, oppervlakkige {('<'11.\'/l'llings soo.1· lll.l'S<'II "poli1ieke" en 

"e.\'/l'lie.w·" lek.m• 11101'1 om op mn hoede w,•es. Die 1wee s/11i1 mekoar immers 

nie ui1 11ie. Die J.:<ll'i<' s1ryd1eks - I'll daar is verha.w·11d haie daarvan in die 

geskr/fie wa1 1111.\' swart /a11t11-:,•1101e oor ,lie jafl' vo11rt1-:ehrin1-: h<'I - kan wd 

dikwe/s "swak /i1eraru11r" wees. 01111-:<'kard, hoe/ die "es1e1ie.wi" 1eb niti 'n 

<'ksplisiete p11/i1ieke /adinJ.: le dra nie: maar as hy so 'n ladin>: he/, h()(j dit 

aan sy kwali1ei11111-: nil' afbreuk II' doen nie! 

Ook Hambidge se by hierdie kongres dat daar nie 'n onderskeid tussen literatuursoorte 

getref moet word nie. Sy voel wel dat daar 'n onderskeid tussen lesers aangetoon kan 

word social mens van populere en meer gevorderde lcscrs kan praat (Oostcrlig, 

14/3/1990). In 'n artikel in lnsig (Mei 1990: 46) se Hambiclge: "Daar is wat my 

betref nie 'n verskil tussen populere en hoe letterkunde nie; wel een tussen populere 

lesers en gesofistikeercle/elitistiese lesers. Selfs 'n James Bond-riller of 'n 

liefdesverhaal kan in die hande van 'n ingewyde leser meer word as net 'n populere 

teks." In 'n artikel wat oor grensliteratuur handel, vergelyk Van Coller (1990a: 86) 

E- en O-literatuur met mekaar. Hy kom tot die gevolgtrekking <lat O-literatuur onder 

andere patriotisme, godsdiens en heldwees verheerlik. Lojaliteit en die vrou in 'n 

ondersteunende rol tuis is oncler andere nog kenmerke van ontspanningsliteratuur. 'n 

Kritiese houding teenoor die politiek en godsdiens is van die temas wat die leser by 

E-literatuur aantref. Van Coller se mening staan lynreg teenoor Hambidge s'n 

naamlik dat geen egte O-literatuur vir alle lesings vatbaar is nie. 

In 1983 gee 'n paar persone hul mening oor die stand van die Afrikaanse 

literatuurkritiek in Standpunte se Oktoberuitgawe. Ina Grabe spreek haar uit ten 

gunste van '11 waardeoorcleel op grond van die strukturele ccnheid van die boek, dat 

die verband tussen gcskiedenis en die roman aanclag moet geniet en dat die leser se 

reaksie op die roman as vcrtelling ook verreken moet word. Daniel Hugo glo 

letterkundige maatstawwe moet by die beoordeling van 'n werk geld en nie ideologiese 

opvattings nie. In hierdie verband verwys hy na Grove se inleiding tot Die 

Afrikaanse lileratnur seder1 Scstig met die tipering van die Sestigers as politieke 

aktiviste wat daarop uit is 0111 die regering te ondermyn (p. 16). Brink (Standpunte, 

1980b: 33) het die bock ook geresenseer en laat blyk dat "Van der Mafia" hier aan 
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die werk was. Truida Lijphart sien die goeie literere kritikus as iemand wat 

waardeoordele uitspreek en wat vir hierdie doel wyd belese moet wees en nie 

noodwendig literatuurwetenskaplik goed onderle hocf te wees nie (p. 21). C.J.M. 

Nienaber wys op teenstrydige waardeoordele van letterkundige werke wat die kritiek 

van die Afrikaanse letterkunde kenmerk en wat die publiek se vertroue in resensente 

se menings kan skaad (p. 28). Henriette Roos wonder of rescnsies in die praktyk 'n 

groot rol speel en wys op die hoogdrawendheid van die Afrikaanse literatuurkritiek 

(p. 38). Henning Snyman meen dat sake soos woordbetekenis, sinsbetekenis, die 

gespreksituasie en sosio-linguistiese aspekte meer aandag by kritiek moet geniet (p. 

39). Elders se Ron~l Johl (1987: 45) kritiek moet die bestaande strukture 

bevraagteken op 'n regverdige wyse wat reg laat geskied aan die komplekse Suid

Afrikaansc sit11asie: 

Dir is '11 kririC'k ,vm tlaama sm•e.fom die voorrtlurc11dc hcwcRil1R hi11ne hierdie 

Rl'R'''VI' komeks 11• beRcll'i i11 tfil• riRtinR van '11 dinamiese ewewi,: op die 

vaskillende rerrcine en 11,s.1·1•11 die verskil/cnt/1• 1•/akk,•, waarhinnc die Rrootste 

11100111/ilw vrylll'id hcwaksrelliR km, word. 

Fokkcma en lhseh gee 'n goeie uitcensetting oor literatuurkritiek en hoe dit verskil 

van literat11urwetenskap. Hullc verdeel literatuurwetenskap in teoretiese en 

vergelykende grocpc, terwyl h111le litercre kritiek/rcsensies koppcl aan waardeoordele 

waar hulle onderskei tussen akaclemiese kritiek, kritiek in vaktydskrifte en dag- en 

weekbladresensies. Hullc skryf verskillende funksies toe aan die 

literatuurwetenskaplike en die resenscnt. Die resensent rnoct volgens hulle 'n oordeel 

vel (Fokkema en lbseh, 1992: 29). Hierdie oordele wat op sekere waardes gebaseer 

word, sal uiteraard konfrontasies uitlok en tot lewendige besprekings aanleiding gee. 

Resensies haal literatuur uit die ivoortoring en plaas dit binne die algernene publiek 

se belangstellingsveld. Die wetenkaplike se veld behcls volgens Fokkema en lbseh 

ook rneer as net 'n struktuuranalise. Waar die resenscnt norme stel waarvolgens hy/sy 

werke beoordeel. moct die wetenskaplike norrne heskryf en verklaar (r-okkema & 

lbseh, 1992: 31 ). Sy/lrnar taak is analities van aard. Verskillende waarcleoordele en 

interpretasies word teen rnekaar opgeweeg en die historiese konteks word in 

berekening gebring, terwyl die oordcel van die wetenskaplike op die agtergrond is. 
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Die teks word gesien as deel van die kommunikasieproses tussen die skrywer en die 

leser sodat die teks binne hierdie kontekste hestudeer word (Fokkema & lbsch, 1992: 

31-32). 

Ampie Coetzee (1988: 16) le veral klem op die meerduidigheid van die "scriptible" 

teks waar nie net gevra moet word wat die betekenis van die inhoucl sou wees nie, 

maar ook hoe betekenis gevorm word of gevorm is. Vir horn is die relasies tussen 

die teks en die sosiale basis en die teks en die historiese en die teks en die leser van 

kernbelang. Hierdie relasies is vir hom veel belangriker as norm-kritiek. Hy het dit 

veral teen die "parasitiese" aard van die normatiewe kritiek waar 'n kritikus se 

rasionalisasies in sy teks die literere teks (as gasheerteks) "impotent" kan laat. Hy 

som die beoefenaar van die normatiewe kritiek se rol op as: "die arbiter van smaak" 

( 1988: 18). Coetzee stel voor dat die kritikus eerder moet verduidelik as interpreteer. 

Die kritikus moet nie herhaal wat in die teks staan nie, 111aar moet iets meer oor die 

werk se waarby die proses van teksprocluksie clan betrek sal word. Dit is juis die 

"stiltes in die teks" wat ondersoek moet word. 

Dit is duidelik dat daar in die tagtigerjare nie eenstemmigheid bestaan oor hoe 'n 

literere werk beoordeel moet word nie. Daar bestaan die tradisionele siening dat die 

teks outonoom is en dat die leser sekere objektiewe waardes uit die teks moet aflei. 

'n Ander siening beskou betekenis as relatief en bring die leser en/of die konteks in 

berekening. Waardeoordele verskil ook van kritikus tot kritikus. Daar is diegene wat 

glo 'n teks moet op grond van literere nonne beoordeel word, terwyl daar nog steeds 

'n groepie is wat moraliserende kritiek, waar etiese maatstawwe geld, voorstaan. 

Kritiek van letterkundige werke blyk 'n onderwerp le wees wat nog vele deballe gaan 

uit_lok. Brink se kritiek van letterkundige werke het dikwels sentraal gestaan in 

debatte wat sprekend was van verdeeldheid binne die geledere van die skrywers en die 

kritici. Hy was self deel van die polarisering op die gebied van die rot en funksie van 

die skrywer, die resensent en die literere kritikus. Hy verteenwoorclig hiermee die 

polarisering binne die literere sisleem en die totale Suid-Afrikaanse konteks. 
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6.6 RRINK SE ROTSINGS MET ANDER AFRIKAANSE SKRYWERS 

In hoofstuk 2 (2.)) is daar onder andere gefokus op die hewige debat in Kol wat 

Brink en Bartho Smit betrek hel. Met Standpunte as die spilpunt, het daar later weer 

vele konniksituasies ontstaan waarby Brink betrokke was. In die ta~tigerjnre word 

Standpunle gestaak - ironies genoeg omdat Nasionale Pers Brink te radikaal gevind 

het. In 1974 het Brink 'n ongepubliseerde hoofstuk uit Kennis aan P.G. du Plessis, 

toe nog 'n redaksielid van Standpunte, gegee. 

D11 Ple.uiJ se meninx was do, dif "nie xned is nie - m•f nnx 'n sC'lwnneef•. 

Hy he, di! 11•ennnr /W. E.G. I l,011w xenol'ln, en fl'l'n dil' einde van 1974 he! die 

S11•//1•11ho.1·sc rcdak.1·ii•/cde (/,0111v, Opp<'m1<111, Harvey cn /,1• Ro11x) di! na 'n 

direhit•v1•r~11d<'ri11~ /1/'.l'fJl'l'l'k. f/11II<' wa.1· <'1'11/Jm·iM in /111/ aordel'I daf die 

puhlikasie van di<' sfltk, 1va1 Brink .l'<'(fnie vir Kennis km, r!fwo11 Melm,ik nie, 

op 'n skendinM 11011 "f'l'dahinnl'i<' privih•Me" 11/'l'rkom. /,1111w h<'f op 4 

Dr•semhn 1974 in '11 hriif aan D11 Pll's.l'iJ M<'.l'kryf /Jrink S<' .w,k is "pure 

mocd.nvilliMhl'id" cn "d<'<'I, miski<'n, van sy aksi<' 'om di<' 011 spul nnp 1e 

skil'f"'. (Steyn. 1992: 4)0) 

In 1986 het Rrink twee artikels ("Standpuntjies" en "Noocltoestand op 

Witgatworteldraai") voorgelc vir puhlikasie in Standpnnle. Hy wou hiermee polities 

standpunt inneem ten tyde van die Noodtoestand wat die regering daardie jaar 

aangekondig het. Die meerderheid van die redaksielede was gekant teen die 

publikasie van die artikels (Steyn, 1992: 4)9). 'n Ander artikel van hom, "'n Literere 

noodtocstand", het 'n skerp aanval op die regering geloods en hel ook negatiewe 

reaksies by die redaksielede onllok, maar is tog later in 1986 se Augustus-uitgawe 

gepubliseer. Dit is net hierna dal Nasionale Boekhandel besluit het 0111 Standpunte 

nie meer le horg nie. Daardie Augustus-uilgawe was clan ook die laasle uitgawe van 

Standpunle. Brink het clit as moord op Standpnnte beskryf. gepleeg cleur Nasionale 

Pers en die blacl se direksie. Brink kon hom nie daarmee vereenselwig dat die bates 

van Standpunle aan die uitgcwcrye van Nasionalc Pers beskikhaar sou word nie. 

Steyn wys daarop dat Stanclpunte sy fondse te danke gchad het aan die subsidie van 

die Nasionale Pers en dal die bales uiteinclelik gcbruik is vir publikasies buite die 
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Nasionale Boekhandelgroep (Steyn, 1992: 441 ). Steyn gee 'n volledige uiteensetting 

van die gebeurde random Slandpunle in 'n hoofstuk in Boekewereld getiteld "Die 

Nasionale Boekhandel en Standpunte" (pp. 417-422). 

6.6. I Brink en Breylenbach 

Alhoewel Brink vir Breytenbach in die pers en by uitgewers in die bresse getree hel 

(vgl. Boekewereld van Beukes ( 1992: 231-236)) en alhoewel Brink en Breytenbach 

'n vriendskap (selfs deur die tronkmure heen) deel, het hulle ook in die openbaar 

haaks geraak. 

Die pers het s0111s die idee geskep het dat Brink Breytenbach vyandiggesind is. 

Rakende die eerste Breytenbach-verhoor interpreteer Galloway ( 1987b: 288) dat Brink 

Breytenbach verwyt het en daarna om verskoning gevra het. Nogtans het hierdie twee 

skrywers te midde van al hierdie publisiteit goeie vriende gebly. Wat Brink in die 

proses wou deurgce, is dat hy evolusie (bo revolusie) voorstaan en dat die woord in 

der waarheid sterker as die swaard is (New Review, 1976: 3-8), na hy in sy 1970-

opstel "Mahatma Gandhi today" laat deurskemer het dat hy die skryfdaad as stalmaat 

van geweld in die bevrydingstryd sien. Brink het hom heelwat kritiek op die hals 

gehaal met sy uitsprake oor geweld. Sy siening oor geweld het soos van sy ander 

sienings oor 'n tydperk van sowat vyftien jaar gefluktueer. Hy word in 1973 weer 

in hierdie verband in Die Vaderland (23/2) aangehaal na 'n lesing getiteld: "The need 

for social and educational reform", wat hy die vorige dag by die Universiteit van die 

Witwatersrand gelewer het: "Wanneer daar 'n situasie ontstaan waarvan die 

verandering geweld noodsaak en daar word teruggedeins van die aanwending van 

geweld, is dit lafliartigheid." Brink se hy glo nie in geweld nie, maar dat hy aanvaar 

dat daar tog situasies kan ontstaan waar geweld die enigste uitweg is. Brink skryf sy 

veranderde houding toe aan 'n ontwikkeling in sy uitkyk vandal hy uit Parys 

teruggekeer het in 1969. Hy sien dit as "a change in approach, not convictions" 

(Sunday Times, 30/5/1976). Na die geweld van die Soweto-opstande in 1976 stel 

Brink in 'n stuk getiteld: "After Soweto" die pen bo die swaard, 'n mening wat Brink 

in 1983 met die publikasie Mapmakers - Writing in a stale of siege nog handhaaf, 

naamlik dat geweld niks kan oplos nie. Alhoewel hy geweld onder sekere 
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omslandighede as onafwenclbaar beskou, sien hy die skryfclaad nou as die draer van 

die "waarheid". 'n manier om die publiek ingclig le hou. 

Oor geweld, liheralisme en skrywers se Brink in 1987 voorls die volgende: 

.. . door Jk11il nnk 'n kiem van verroninK in die lihera/iJme: 'n Keio<!( in 

hroederJkap kan jou K<'woon m11 - en vera/ K<'welddadiKe - wcrklikhedC' /aat 

miJkyk: 'n verhondenheid aan ideal<', "cam<'J •• kan jo11 hlind maak vir die 

vi<'<'J-<'n-hloed van mense; op sy ergw,• iJ die Wit LihC'raal 'n patC'maliJ. JuiJ 

die opJtaml 11•1•11 /ihera/iJme kC'nm<'rk hyvoorh<'<'ld dil' hl'Jll' <'n rypste werk van 

Nadinl' Gordimer. (I987b: 288) 

In 1988 word Brink weer in hierdie verband in die Sunday Star (15/5) aangehaal: 

"Aparlheid has driven the ANC lo counler-violence. I abhor violence but accept that, 

sadly, there are times it can't be avoidecl." Op 'n profeliese noot gam1 hy verder en 

voorspel: "I am convinced IhaI at the first genuine sign of readiness from the 

government to negoliate peacefully for a sh;ired future of this country, the ANC will 

respond with alacrity and generosity" (llaily l)ispatch, 14/5/1988). Sy dubbelsinnige 

houding teenoor geweld word deur medeskrywers raakgesien. Alhoewel 'n mens 

Brink sc verskillende sienings moontlik as hloot 'n meerkantige houding kan sien, is 

hy as kompromisloos en radikaal mel 'n skisofreniese streep heskryf. Sy meerkantige 

uitkyk gee ;rnnleiding tot uiteenlopende vertolkings van sy intensie. 

'n Volgende rusie geniet geweldige promincnsie. Na Brink in 1984 Breyten se 

gevangenisvertellinge met die tile! The true confessions of an Alhino terrorl~t 

geresenseer het. onlslaan daar weer kon0ik tussen hierdie twee prominenle figure. 

Breyten (Rapporl, 20/5/1984: 11) antwoorcl Brink: "Ek is maar 'n dommcrige ou 

tronkvocl. nie so sharp met die kaalkoningspclery of met intcllektuele blik-aspaai nie 

- maar ck vocl tog die professor lees icwers te diep lussen die lync, of so nie se hy 

te min." Brink (Rappor1, 20/5/1984: 31) antwoord sarkasties: ''Mens raak regtig so 

ver agter hier duskant. Maar dis 11m1 ook die voorclecl van Parys: Jy is ... ver weg van 

al die narc werklikhcde van apartheid ... " Ook hicrclie rnsie was korlslondig en die 

vrienclskap hct dit oorlcef. 
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6.6.2 Brink en Adam Small 

Adam Small se teenaanval in 1980 na Brink sy lleidesee ( 1979) geresenseer het, loop 

van die jonger skrywers se kri1iek later in die tagtigerjare teen die ouer skrywers 

vooruit. Small voel Brink raak persoonlik met die opmerking: "Small se opset is 

smaller (no pun inlended) as Llewellynn s'n." Hy praat van Brink se "oordonderende 

mening" en se: "Prof. Brink het dit ook oor die politiek - weer soos die soort witman 

wat kwansuis baie erger voel oor my lot (as een van die nie-wittes) as wat ek skynbaar 

self voel. Ek vind in elk geval prof. Brink se radikalisme heel interessant" (Rapport, 

20/1/1980). Brink reageer in die volgende Rapport dat Small se werk aan plagiaat 

van Llewellynn grens en dat Small self persoonlik raak. Hierop reageer Small die 

week daarna dat Brink wat nie "eerste-orde-ervarings" soos Small beleef het nie, hom 

aanspreek soos 'n "halfwasse Hotnotjie". 

6.6.3 Brink en P.G. du Plessis 

In Rapport van 24 Maart 1985 het Brink in sy boekresensiekolom P.G. du Plessis se 

Vereeniging, Vereeniging afgetakel as 'n "futlose aborsie", dit vergelyk met 'n 

tienderjarige beginner se "tweedehandse" poging en tot die gevolgtrekking gekom dat 

daar in hierdie werk "hoogdrawend twak" gepraat word. 

Hierop antwoord Du Plessis die volgende week in Rapport in 'n ope brief 

(31/3/1985) Brink s6: 

Beste Anclrt1 

Dankie vir die re.w•mie (oor Vereenigitlg, Veree11igi11g, verlede week.) 

Die meme vra my ri{'ek kwaad is vir jou. Ek s,1 nee. Vir kinder.1·, hekwaaldes 

11a gees en liggaam, <'fl Andre P. Bri11k, word 'n mens mos nie kwaad 11ie. 

Dis 'n kwe.uie va11 toereke11baarheid. Alma/ well jou .wuwelinge ken, weet mos 

darem. Die <!fkelope aantal maande het cik geJien jy gaan wea ly, want ek 

het die omgekeerd,• peri.walse in jou sl11kderm sien opruk: eers ml'I die 1voowe 

verd,•digii1g va11 Baker, daama 111,•1 jo11 d11bhele <//kfoak va11 Schoeman ... 
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Tot' Kort•/ nou in elk Reva/ hC'<'nRaan en 'n handjievol pryse wen, her ek 

R<'Wel'I, nm, kom hier .woning{. 

Ek .w' vir Ji(, mt'me: 111lll' 111111·r And1i ook v('rJWan. Jore st' femit•.rnp is 

.nvaar op die maaR ,,,, ie1.1· 11111e1 11i1. Verder s,7 t'k dm di! IOR 1111k nweilik mol'I 

wees om daardie enkt'le roman nou vir it•1s .rnos die neR<'lldt' keer le sir en 

oorskryf (en elke keer 'n 11111ve fill'/ 11i1 le dink.) 

Die mense mol'I vertler ook verslaan: om so onder Amhoni.uen se mamel in 

jo11 kleinhl'id lt'-woel-en-smoor moe1 'n ht'dompiR<' Rt'J{lartel qfRee. 

Jy moel m.WiR word, wam daar'J .mveel dinRt' war jou hel111orr re /a(I( lekker 

voe/. Jy is om meC'sler van g<'middl'ldheid en di! is !OR ook al iels, en om 

1er11R le Wl'es 111.uen jo11 d11isend 1ydJkr/f-korrverhale en die pre-Loholafase, is 

darl'l11 nic niks ni<'. Don hcl jy /JOR die li1erfr,, 111anc11ver waannee jy die 

krifil'k vcr,,anR, om jm1 lw.l'ig fl' '1011, cn dic 1we1'dehandst' poli1ieke 

w•romwa,mliging om op ll' ry. Di<' 1yd is a<m J1111 km11. Wal vandaR die 

nahoo!Jing l'(//1 dcanis is, kry jy dalk in dic l'olg,•ndc e.l'lllhliJhmc/11 in. 

lnniss,•n km, jy op die 11rde111/ikheid van jo11 swygcndt' slaR<!ffers leer as jy 

wccr 'n sl<ig raakg,•sic·n wil won/. Som hy Jaap Sreyn ... se /1e1erhock. 

Tog pla l'l'/1 dinR my i11jo11 rt'.l'l'mie: Dar die woo/sic huidigt' en voor({/urende 

chpont'l11 vm1 die 1ydskr/f-Clich,; 11i1 di<' vyfiiRerjart', myn<' nie got•d vim/ nie. 

Di1 maak seer. 

Manr rk sol s1rec.f Ek he/owe. Ek .wl ook nog die dramali<'.'il' hnoRll'.'i van 

jo11 "Sc11/erJ • haal, al val di! hoc lank, en dalk hch'<i ek ook eendaR 'n 

ehkr1•1ic.w•fase om Koo(ii<• Emmer.\'/' lanRWer('iR<' humor,,, kan 11i1perJ. 

Miskit•n word ek ook nog 'n gmO/ eksponcm van dil' Jl'(f/1erhalings. Naief

poliriek (wnarhC'en C'k volg/'11.1)1111 vorder), en kan ek my hral f(}( jou kwewmde 

hnOf/ll'.'i voer. 
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Ek kan nie 11111//1111 w11ar nil', 1'1111111 al die pmd11k11' wm Jou ywa na le Kat/11, 

is 11111111111111/ik - 111111/1111•/k1' 111i!j11e11 woorde v1•rwarr1•11d haie soos die v11IKende 

miljoen w11orde is - maar ek di11kjy'1 <'1'11 keer ge.1i 'n kri1ikus /t•1:f 11i1ei11delik 

lll'I 1111'1 sy li1crere gewl'/(' ,\'(/(//11. 

Ek dink aan )011 in )011 eensa11mheitf. 

P. G. DU PLESSIS 

Met hierdie brief het P.G. du Plessis die laaste woord in 'n besonder kortstondige 

polemiek ingekry. 

6.6.4 Brink en P.J. llaashrock 

Na Brink Die jaar 11111 deur Haasbroek negatief geresenseer het, reageer Haasbroek 

in Rapport (21/6/1987: 11). Hy beskuldig Brink van hoogdrawendheid in sy 

resensie, met die waarskynlike doel om mense le probeer bei'ndruk en voeg by dat 

Brink betrokkenheid by politiek predik, maar dat Brink self niks teen apartheid 

uitgerig het nie. Hy meen Brink geniet in die proses die voordele wat die meegaande 

publisiteit en geld bring. Haasbroek raak persoonlik met opmerkings soos: "Jy was 

nog altyd Mills en Boon in lewende lywe, Andre." Hy noem Brink verder onder 

andere "oppervlakkig". "grootdoenerig" en "geniepsig snedig". 

6.6.5 Brink en Wilhelm Liehenherg 

In die tagtigerjare bercik kritick deur die jong skrywers teen Brink 'n hoogtepunt. 

Hierdie tydperk word oor die algerneen gekenmerk dcur hewige debatle in litcrere 

kringe. Brink begin 'n dcbat in De Kat se April-uitgawe in 1989 ashy 'n brief aan 

die "literere mafia van die Noorde" rig. Hy het dit spesifiek teen die ideologiekritici 

van die Universiteite van Wes-Kaapland en die Witwatersrand wat volgens Brink besig 

is om vir hulle 'n magsbasis te vestig onder die voorwendscl dat hulle die 

literatuurbcskouing van outoritere denke wil suiwer. Brink verwys in hierdie artikel 
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daarna dat hy self dikwels die leiken is van hierdie "Mafia", wat self nie die 

"geringsle dnikie" aan apartheid hesorg het nie, in hul pogings om "'n onderliggende 

establishment-ideologie" in sy en ander anti-apartheidskrywers se werk te onthul. 

Brink se hy besef dat elke sent wal hy beslee die eslablishment ondersleun en dan vra 

hy wat moet hy doen: e1nigrecr? Hy noem nie name nie, want dit gaan volgens horn 

om 'n "verskynscl". Wilhelm Licbenberg ( 1989a: 95) reagecr hierop: 

En war is hirrdir verskynsel waamor hy so rrkere )iaan? Is dir werklik irlJ war 

he.waan? Ek Rio dir eenvnudig nie. Hicrdie conspiracy rhenry waam1ee hy a/le 

linhes in die Nonrde wm die deknnsrruhie onlRmei hl'I en vir Brink durf 

kriri.H'c'r 101 'n de.wmkriewe <'n ORl<'rhakse mafia verklaar, is Vl'rf./l'.I·0/,/. 

Hy hel dil teen Brink wat aangewese is op die woord en niks anders nie, met ander 

woorde hy beskou Brink as 'n skrywer wie se skrywe los staan van JXJlitieke 

ontwikkelings. Liebenberg (1989a: 95) sien Brink as iemand wat "koloniale reste" 

met horn saamdra. Brink antwoord in dieselfde uitgawe van De Knt: "Natuurlik is 

daar in my. soos in jou, nog veel van die 'bourgeois' oor, nog heelwat 'koloniale 

reste': soos ck in die bewuswording vorder - 'n pad sander einde - hoop ck om steeds 

meer daarvan af te skud." Brink vra vir Liebenberg: "van wanneer af - buiten nou 

in Stalin se USSR - moet die lelterkundc oplossings vir die politiek aanbied? Dis sulke 

uilgangspunle wat die Mafia gcvaarlik maak." Brink ( 1968a: J) het skrywers wat 

bewus is van JXJlitieke knelpunle en tog nie daaroor skryf nic om "liewer nie aanstoot 

te gee nie", maar ecrder st reef om op die "esleliese loe le spits", self teen die einde 

van die scstigerjare as skisofrcnics bcskryf. 

Brink (1989b) verwys na die "henouendc verskynscl" in die literatnnr waar 

"closet-skrywers" wat nog niks hcdnidends op lilercre of polilieke vlak gelewer het 

nie, die sepler wil swaai. Dit gaan nie vir horn daarom om skrywers by die naam te 

noem nie, maar om die "nes" oop le krap. Hy verwys na skrywers wal: 

war ons lirerar1111r 11rohcer ondc•r)ir<tW<' en/1!( oorskry.f <'11 W<lf volRc'ns 'n 

pmf,/ra/11 van verdraaiings, )il'dcclrelikc V<'rJW)')iill)i.l' en cloclhc•w11.1'fc' lcuens vir 

282 



huts,•({" 'n duhieuse kll'in 111ag1posisie proheer 1·emwer. Maar dis die soon 

kiaang wat op die 011 end braai. ( I989b: 97) 

Hierop antwoord Liebenberg (I989b: 5) dat dit sy goeie reg is om van Brink te 

verskil. "Ashy my dit nie wil gun nie, is dit hy wat die gevaar loop om 'Stalinisties' 

le wees." En: "Al wat ek probeer se het, is dat skrywers wat self praktiese ervaring 

van die politiek het, miskien beter sal weet waaroor dit gaan as hulle daaroor skryf!" 

In dieselde uitgawe wonder Marianne de Jong of die hele debat op die ou end tog nie 

maar net gaan "om status, rolle en mag van literatore binne die Afrikaanse 

literatuurdiskoers" nie. Sy vra: "Is Liebenberg se aandrang op meer werklikheid' nie 

juis tipies van die 'liberale humanisme' en van die 'koloniale reste' wat hy Brink 

voorhou nie?" ( I989b: 4). De Jong skryf in Junie 1989 se De Kat dat onder andere 

Brink nie in staat is om uit die "closet" le ontsnap nie. Brink antwoord hierop in die 

De Kat van September dieselfde jaar (p. I0:l): "Die skrywer staan nooit 'net' binne 

nie; nooit 'net' buite nie; dit is deel van sy aard, of sy seen of sy vloek." In 1990 se 
De Jong (Beeld, 1/2/1990: 4) dat Brink onbetrokke is by politiek. Sy spreek die 

vermoede uit dat Brink oor politiek skryf omdat dit hom as Blanke Suid-Afrikaner met 

'n skuldgevoel beter laat voel en omdat sy werke se tema in die populere smaak van 

die buiteland val, "en daarby dan nog die goeie reputasie op te bou dat die regering 

nie van horn hou nie". Sy erken dat dit mode geword het om Brink verdag le maak 

en sy keur dit af as dit op die vlak geskied waarop dit die vorige jaar deur Liebenberg 

gedoen is. Brink (I99Ib: 2) verwys later weer neerhalend na die Skrywer van Tagtig 

se "Little Jack Horner-sindroom (See what a clever boy am I) in hul aangryp van die 

Postmodernisme." 

Rondom die begin van die negentigerjare kom die konnik tussen Brink en Liebenberg 

op 'n heel ander, meer persoonlike vlak tot uiting. J. Pauw berig in Vrye Weekblad 

(1/6/1989: :l) dat States or emergency 'n weergawe van Brink se persoonlike lewe 

is. Na aanleiding van 'n egskeidingsooreenkoms met sy derde vrou, Alta, mag Brink 

se boek nie in Suid-Afrika versprei word nie. Die boek handel oor 'n 

liefdesverhouding tussen 'n professor en 'n student en die vervreemding tussen die 

professor en sy vrou. Die gebeure in die verhaal word weerspieel deur die feit dat 

Brink sy vrou in werklikheid verlaat het vir 'n student met merkbare ooreenkomste 

28:l 



met die vroulike hoofkarnkter in States of emergency. Die liefdesintriges word 

vollrek te midcle van polilieke oproer in Suid-Afrika. Liehenherg sleek in 'n 

publikasie, As dir noorl hoog is, die drnak mel veral Brink se voorstelling in States 

of emergency van die vrouefiguur as 'n onskuldige meisie. Liebenberg se boek is 'n 

reaksie op States en beeld die vrouefiguur in teenstelling met Brink uit as 'n slet en 

'n opportunis. Liebenberg wat onder Brink gewerk het by Rhodes Universiteit, het 

erken dal hy v66r Brink 'n verhouding met die vierde vrou van Brink gehad het en 

dat hy haar dus persoonlik ken (Snnrlay Times, 14/'.l/9'.\: '.\). 

6.7 DIE GILDE SE FUNKSIE GEDURENDE DIE TAGTIGERJARE 

Terwyl die Gilcle midde-in die sensuurstryd van die Afrikaanse boek gestaan hel, is 

da:ir hitter min probleme voorsien vir die voorthestaan van die Gilde. Met die 

verslapping van sensuur wat korl hierna intree, sit die pers egter in afwagting om le 

kyk hoe die Gilde se verloop, indien dit sou voortbestaan, in die toekoms daar gaan 

uitsien, aangesien die Gilde volgens die heersende publieke mening nou in hul doel 

geslaag het. Wat nou? wil die pers, wat geluide maak dal die Gilde se toekoms in die 

weegskaal is. in 1984 weet. r-anie Olivier vcrwoord die Gilde se vasgcvangenheid en 

koersloosheid in 1985: 

Dis al a.w!f di<" Gild!' 11011 u• ~mOI ~1·word hi'! vir di<" lmvaaicri~e en /asri~e 

npskop, I<' hrdc1•.1· ('II w•ra11111.•oorilclik vir t!rukki<•s om die draai: 111111,cr ~rnnt 

~<•noeg vir '11 r<'~I<' <'Jlahlishm!'II/ Knn~r!'.1· 111<'1 gl'1101•g k,wkies 1°11 kn!'ldrank en 

akad1•mi<•s1' <'II i11u•/lek11wll' vml<"ir'r. (Olivier. 1985: 144) 

Die jonger skrywer begin die Gilclc as 'n cstablishmcnt-instelling sien, vasgevang in 

'n situasie waar die Gilcle sy eic voortheslaan in die wiele ry. 

Dil is miskien hctekenisvol clat Brink. John Miles, Jan Rahie en Chris Barnard afwesig 

was op die 1985-heraad. Die pers het dil uithasuin. Die Gilcle word in hierclie jaar 

as onhetrokke voorgehou cleur Die Vaderlancl (5/8/1985: 14) in 'n opskrif van 'n 
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berig wat lees: "Skrywers speel viool terwyl Soweto brand." Die vraag wat die pers 

en lede van die gemeenskap in die vroee IagIigerjare vra is of die Gilde nog 'n 

bestaansreg hct na die verslapping in scnsuur. Hierdie vraag hou verband met die feit 

dat die Gilde uit teenreaksie op die scnsuurbcdeling ontstaan het. Gedurende die later 

jare lyk dit asof die Gilde in 1986 by 'n kruispad gekom het ten opsigte van politieke 

betrokkenheid en die rol van die Afrikaanse literatuur in die konnikproses. Alhoewel 

Brink by hierdie beraad afwesig is, \e hy die Ope Brief aan die Gilde voor. Die Gilde 

aanvaar dit as 'n beraadstuk. Brink dien daarbenewens 'n mosie in dat die Gilde in 

die lig van die Noodtoestand 'n beroep op die skrywers moet doen om hulle nie tot 

stilswye te laat intimideer nie (Die Suidwester, 18/7/1986: 5). 

Nie net Brink nie, maar ook P.G. du Plessis, Chris Barnard en Dolf van Niekerk bly 

van die I986-beraad weg. Op hierdie beraad is stemme van nuwelinge op die 

Gildetoneel soos Danny Tjongarere, Otillie Abrahams en Anne-marie Haywood 

gehoor. Die Vaderland (Van Tonder, 11/7/1986: 18) bespiegel: "Of die bekendes 

weens hul welslae die Gilde nie meer nodig het nic, en of hulle uil proles wegbly 

omdat die organisasie nie na hullc wense verander hel nie, is die vraag." Die Gilde, 

word voorspel, sal in die beraad 'n keerpunl bereik. 

Dit gebeur dan ook dat die Gilde die jaar veel meer opsiglelik in 'n linker- en 'n 

regtervleuel verdeel is (Hugo, Die Volksblad, 16/711986: 12). Die gevoel by baie 

lede was dat dit 'n nuuelose organisasie geword hel wal hom skuldig maak aan 

ambivalente doelstellinge. In die proses word die Gildelede daarvan bcskuldig dat 

hulle nie alles in die stryd werp 0111 die nog verbode nie-Afrikaanse boeke onthef te 

help kry nie, dat hulle mekaar net onderling help en nie die leser in gedagte hou nie. 

D3ilrna word 'n lys van verbode Engelse werke aan die lede gegee (Pro Faan, Die 

Vaderland, 3/3/1986: 22). Breytenbach en M.C. Botha spreek hul teen die nut van 

die Gilde uit en het dit veral teen die makker houding jeens sensuur. In hierdie 

stadium bestaan die Gilde uit sowat 120- 130 lede (Le Roux, Die Burger, 19/7/1986: 

9). Gedurende die daaropvolgendejaar bedank Coenie Stabber, Koos Prinsloo, Lucas 

Malan, Jeanne Goosen en Alexis Relief (Le Roux, Die Burger, 9/7/1987: 6). 
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Die kondonering van twee lede se lidmaatskap het veroorsaak dat Brink in 1986 

gcdrcig hct om tc bcdank. Hicrdie drcigcmcnt volg na 'n mosie aanvaar is dat proff. 

L.S. (Louis) Venter en P.H. (Pict) Roodt wal in die Appclraad op Publikasics se 

Deskundige Komitee dien, as lede mag aanhly (Grobler, Tempo, 18/7/1986: 4). 

Anna M. Louw teken kapsie aan en herinner die lede daaraan dat sy elf jaar tevore 

as lid van die Gilde geskors is weens haar betrokkenheid by die Raad op Sensuur 

(Slabber, Rapport, 13/7/1986: 2). Die volgende jaar distansieer sy haar van die 

Gilde se mosie om samesprekinge met die ANC in Dakar te hou. 

In dieselfde jaar verwys die jong skrywer Andre le Roux (nie Burger, 15/7/1986: 

9) na die Gilde as "die Gideonsgilde" en sc: " ... die Afrikaanse Skrywersgilde het 'n 

henneparty vir has heen Sestigers geword". In 1987 kla Gerrit Olivier dat die Gilde 

nie "volgens die reels en regulasies van 'n organisasie" te werk gaan nie. Die Gilde 

maak volgens hom nie 'n politicke kcusc nie. In daardie stadium was die Gilde nog 

verdccld oor die kondonering van twee v;in sy lcde wat op die adviesraad van die 

Appelraad oor P11hlikasic gedicn het (Dk Rurgcr, 11/7/1987: 3). Hierdie beeld 

vcrander hceltemal in 1989 ondcr Jeannette Ferreira se leiding as sy haar met die 

ANC se voorgcstelde kullurele hoikol verecnselwig. Van die ouer skrywers het 

intussen gaandeweg van die Gildc weggehly, alhocwel onder andere Elize Botha, 

Chris Barnard. Braam de Vries, Jan Rahie, Marjorie Wallace en Wilma Stockenstrom 

op die 1989-bcraad aanwcsig was. Charles Malan is hicr tot die nuwe voorsitter van 

die Gildc vcrkies. Van die jongcr garde soos Wilhelm Liehenbcrg. Gerri! Olivier, en 

Marlene van Niekerk was ook tecnwoordig. Alhoewcl die grondwet ictwat gewysig 

is sodat die Gilde hom na dese hcywer vir "die vcstiging en inslandhouding van 'n 

nie-rassige, nie-seksistiese, demokraliese S11id-A frika waarin sensuur en kulturele 

isolasie opgehe(en spraak- en skryfvryheid versckcr word", kom die Gilde nie tot 'n 

vergelyk oor hoe die opheffing van die kulturele isolasie gei"nterpretcer moet word 

nie. Die Gilde bcsluit 0111 enige hcslissing oor die kulturele hoikot tol die volgende 

jaar ui1 te stcl tot 1yd en wyl genoegsame kennis romlom die onderwcrp ingewin is 

(Odendaal, Die Snid-Afrik:rnn, r-cbrnaric 1990: 35-:16).· Mer hicrdie oenskynlike 

nuwe wending wal die Gildc neem, blyk dit d11idclik dat die laastc woord oor die 

Gilde nog lank nie gespreek is nie; clal die voortheslaan van die Gilde in hierdie 

stadium nog nie bevestig, maar ook nie onlken kan word nie. Dis egter 'nope vraag 
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of Brink in die toekoms weer 'n rol in die Gilde sal speel - selfs al neem 'n mens die 

Gilde se ontstaansgeskiedenis in ag. 

Brink het 'n groot aandeel in die Gilde gehad. Die Financial Mail (20/5/1988: 63) 

beskryf sy rol in die Gilde s6: 

fie was a movin}i Jim.·e in the Afrikaans Skrywersgilde and .fi>u}iht the 

aurh11ritil'.1· on bl'lw(f ,!fall the wrirer.1· <!f Sollfhl'rn Africa. 111e man has, 

wit hour doubt. explored the condition <1{ Sollfh African sodery more persistently 

than any other Afrikaan.1· writer. 

Gedurende 1989 kom daar 'n wending in die Gilde se beeld as "onbetrokke" - 'n 

organisasie wal in ri}ior morris verkeer, met die pers se berigte dat die Gilde horn met 

die Bree Demokratiese Beweging wil identifiseer. Die voorsiller van die Gilde, 

Jeanette Ferreira is, soos reeds genoem, een van die wat samesprekings voer met die 

ANC by Lusaka. Sy voel die Gilde moet hom met die Bree Demokratiese Beweging 

identifiseer. Talle skrywers asook 'n groot deel van die pers is gekant teen die 

samesprekings met die ANC. Baie verwyte word heen en weer geslinger en dit lyk 

of misverstande aan die orde van die dag is. Ferreira ( I 989: 28) rcageer op die 

kommentaar van 'n joernalis wat aanvoer dat die Gilde met die ANC verbind wil 

word: 

Dir wil dan voorkom <>/'dii• komm1·11rac11:1'krywer 11ie daarvan ht•wus is nie, <if 

wil wees nit•, dm die ANC e11 die BDB rwee apartt• hewt'}iing1· is war e/ke,•n sy 

c•ie Jtrafl'}iiei' uirge,vNk l1C't 0111 gemeemkap/ike doel.welli11g\' re hereik en dar 

die BDB h///!f.~aak/ik va11 die ANC daari11 verJkil dar '1111/e nie-gewclddadi1-: 

srry. 

Slegs 'n handvol Gildelede is na die Lusaka-beraad genooi. Een van die ongenooides 

is Chris Barnard (1989a: 29), wal klaarblyklik diep teleurgesteld hieroor is en 

opmerk: 
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'n Suid•A_frikaame skrywer wm vandag .l'I' hy wit nie 1111•1 sy eh• ore hoar wa, 

,ti<· ANC I<' .l'I' h,•1 nit•, km, 1•1•rg1•1•I daI 1•nigit·1111111d sy WN'rgawe van die 

S11id·A_frikaa11.1·1• wcrktikl11'id 1•r,mig sal lwjei'n. Wm1I hy hl'I homsc(f hy 

1•oorham gcdiskwatifis,·,·r as ohjek1h•wc gc111ic. 

'n Groot deel van die joernalistieke en die samclcwingsistcem het nie genoec geneem 

met die nuwe rigting wat sommige van die lede van die Gilde inslaan nie. 

Willem de Klerk (1985: 73) waarsku by die 1978-Gildcheraad dat dit wereldwyd die 

gcval is dat skrywcrs die individuclc aksent verteenwoordig en dat hulle hulle teen die 

onreg van die sisteem vcrset. Die volk daarcnleen hevind hulle binnc die raamwerk 

van die magslrukture wat daarop ingcslcl is om die sislccm le hewaar. 

Die kwynende Afrikaanse Skrywersgilde sc uitgediende rol in 'n veranderde Suid• 

Afrikaanse samelewing word in Maart 1996 hevestig met die stigting van die 

A frikaanse Skrywersvereniging. Wasserman berig in RC'dcl (15/5/1996: 7) dat 

skrywers wal nie meer tuis voel in die Gildc nic onder die leierskap van Patrick 

Petersen en len tydc van 'n hesoek dcur 'n paar Nederlandse en Vlaamse skrywers 

aangekondig het dal 'n nuwc begin gemaak word na die bevryding van Suid-Afrika. 

lnteress:int gcnocg word die wens by hierdic nuwe vereniging uitgespreek om oor talle 

grcnse hecn hande te vat, maar die taal Afrikaans word in die naam nog as 

subsislcemgrcns aangedui. 

6.8 Si\MEVi\lTING 

Die Afrikaanse lilercre sisleem is 'n oop sislccm wat voortd11rcnd vcrander. Die 

A frikaansc literal1111r is sedert die begin aan vernuwing ondcrwcrp en lesers sc 

vcrwagtingshorisonnc het met verloop van 1yd vcrskuif. Normdeurhrekcndc wcrke 

soos die van Scslig en Sewcnlig lok aanvanklik konlrovcrsie vanuit vcrskillcnde 

sisteme (rcligieus, polilies. kulturccl) uil. maar gcdurcndc laler jarc kry dit die stcmpcl 

van aanvaarba:irhcicl. 
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Brink spreek sy bedenkinge baie sterk teen die dubbele standaarde en onreg binne die 

Suid-Afrikaanse politieke sisteem uit. Sy voorstelle word jare later regeringsbeleid. 

Soos die regering egter links beweeg het in die later jare, het Brink steeds voor gebly. 

Hy bevind hom wet nader aan pres. F.W. de Klerk as aan pres. P.W. Botha, maar 

identifiseer hom veel sterker met die ANC. 

Binne die Afrikaanse literere sisteem het skrywers in die sewentigerjare antwoorde 

gesoek op tergende vrae wat Jan Alleman huiwer om in die gesig te staar. Swart 

skrywers se werke verteenwoordig egter ook 'n nuwe ontwikkeling in Afrikaans, 

aangesien Afrikaans hierdeur tot die stem van die onderdrukte verhef word. Die jong 

skrywers van Tagtig en die swart skrywers loon 'n ongeduld met die ouer skrywers 

en deel 'n politieke verwyt teen die "oues". Die letterkunde wat hieruit volg, word 

ook die Tweede Letterkunde in Afrikaans genoem wat as 'I ware 'n letterkunde teen 

apartheid is. Die begrip "apartheid", wat na 1948 deel van die Afrikaner se denke 

en leefwyse geword het, kom fel onder skoot by hierdie skrywers. Net soos die 

tradisionele Afrikaner versetverse geskryf het onder die Britse koloniale oorheersing, 

s6 protesteer die swarte nou teen die Afrikaner wat die magsposisie het. In albei 

hierdie gevalle was daar konflik tussen die politieke en die literere sisteme. 

In die tagtigerjare word anti-apartheidskrywer Andre P. Brink, wat in die 

sewentigerjare bekendheid verwerf het as die skrywer van verbode boeke, van die een 

kant daarmee gekonfronteer dat hy in sy resensies voorkeur aan betrokke literatuur 

gee, en 'n landsverraaier is, en van die ander kanl word hy daarvan beskuldig dat hy 

nie betrokke genoeg is nie - dat hy deel van die "heersende orde" is. Brink beweeg 

deur stadiums waarin hy as verraaier van die Afrikanergemeens~ap beskou word tot 

waar hy in die tagtigerjare bloot 'n "establishmentskrywer" is, aid us die jong skrywers 

van tagtig. In 1989 skaar Brink horn na 'n hewige debat tog by hierdie jong 

skrywers. Oor hoe polities-maatskaplik 'n skrywer behoort le skryf en handel, word 

daar in 1989 nog ernstig bespiegel. Skrywers bevind hulle in hierdie opsig in 

verskillende kampe. Die ongeveer veertig skrywers, waaronder Gildelede en Brink, 

wat die omstrede Lusaka-beraad bygewoon het, loop - net soos met hut besoek aan 

Dakar - deur onder die pers, medeskrywers en die publiek. Hulle word onder andere 
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daarvan verdink ctat hutle gewetd voorstaan en self sensuur toepas deur middel van 

die onderslcuning van die k11tlurete boikot. 

In aansl11iting by diejonger skrywers se mening dat Brink 'n estabtishmentskrywer is, 

is dil inderdaad so dat Brink wil en bevoorreg is en indirek voordeet getrek het uit 

apartheid. Hy bektee ettike "magsposisies" in die estabtishmentsisteem en die 

omvangryke getal vertatings van sy werke-teen-apartheid het hom finansieet 

bevoordeet. Hy word verder beskutdig (net soos hy ander beskutdig het) van 

prutskrywery terwyt die tagtigs wet 'n beweging van "terug na die votk" toon. Die 

tagtigerjare beleef 'n kriliese btik op titeratuurkritiek. As Brink nie verdink word van 

prutskrywery nie dan word hy beskuldig daarvan dat hy in 'n "ivoortoring" sit. In die 

middel- 101 die laal tag1igerjare lyk dit volgens die pers of Brink geen skrywersvriende 

het nie. Dit is egter net enkete individuc wat aanvatle loods. Brink, wat bekend ~n 

berug is vir sy felle kritiek jecns mcdeskrywers, word nou self die teiken van kritiek 

vanuit hierdie gclcdere. 

Gcdurende die tagtigerjare dryf politiek 'n wig tussen die jonger en die ouer skrywers 

van die Ciilde in. Die jonger geslag eis dat die politieke sisleem in Suid-Afrika 

aangeval moct word. Hierdie tydpcrk val saam met 'n verslapping in sensuur en 

radikale politieke gebeurde soos die uilroep van die Noodtoestand in 1986, wat hier 

en in die b11itetand in die brandpunt van belangstetling staan. Die Gilde voet dit het 

'n nuwe vyand in die vorm van die Noodtoestand wat nuwe maatreets, wat 

inderwaarheid meer ingrypend as die Wet op Publikasies is, in werking gestel het. Die 

Gilde besluit 0111 by die Staatspresidenl, mnr. P.W. Botha, beswaar aan te teken teen 

die Noodloestand met die voorslel clat enige proklamasie wat vrye meningsuiting in 

die wiele ry. teruggelrek moel word. Dit hinder die Gilde dat niemand weet hoe tank 

die regulasies gaan duur nie (Prinsloo, Recld, 11/7/1986: 2). Waar formele en 

informele beperkings op spraakvryheid nog bestaan, beywer die Gilde horn daarvoor 

om dit af te skaf, maar sensuur blyk 'n saak te wees waaroor mense moeitik 

eenslemmigheid bereik. 

Die Gilde, wal uit protes gehore is en van te veel politieke betrokkenheid beskuldig 

is, en Brink wal in 'n groot male vir hierdie geboorle veranlwoordelik was, word nou 
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daarvan beskuldig dat hulle nie proles aanleken nie. Hulle word verwyt vir 'n gebrek 

aan literer-politieke doelstellings. Grafskrifte word nor die Gilde geskryf. Die 

1989-beraad hou egter die voornitsig van 'n nuwe wending vir die Gilde met sy 

botsende politieke belange in. Oor die gevolge van so 'n wending word daar in 

hierdie jaar druk bespiegel. Vrae wat gestel word deur onder andere die media, 

handel oor die Gilde, ideologie en die bevrydingstryd. Uit berigte in die media klink 

dit nie meer na dieselfde "saai" vereniging wat "oud" en "uit pas" geraak het nie. Die 

verwikkelinge op politieke front 'n paar maande later, plaas die gebeurde van die 

1989-Gildeberaad en die Lusaka-samespreking egter in 'n heel ander perspektief, sodat 

die vereniging minder rebels, amper establishment, voorkom. Die kloof tussen die 

"ouer" en die "jonger" skrywer het wyer geword. Die Gilde word as lewensmoeg en 

onbetrokke voorgehou en Brink word as die "fat cal" van die establishment gesien. 

In 1990 wil dit nogtans voorkom asof die Gilde 'n nuwe tydvak betree. 

"A frikanerdenke" raak in die tagtigerjare al meer diverge rend en so ook die literatuur, 

sodat daar deur sommige van Ontspanning- (O-literatuur), hoe letterkunde 

(Elite-literalmir) en "alternatiewe" lilcraluur gepraat word wat die uileenlopende 

behoeftes van die Afrikaner van Taglig cluiclelik illuslreer. 

Die hele dispuut rondom die Afrikaanse literere sistcem wat hom binne die 

joernalistieke sisteem as arena afgcspeel het - nie net onder skrywers nie, maar ook 

onder lecle van die samelewingsisleem en ook nie net ronclom Kennis nie, maar ook 

rondom die hele sensuurbcstel, Afrikaans en sy toekoms en die Afrikaanse lctterkunde 

se interaksie met die politieke en religieusc sisteme - illustreer die lewenskragtigheid 

van die Afrikaanse letterkunde as sosiale kommunikasiesisteem en spieelbeeld van 

groei en verandering binne Afrikanergeleclere. In hierclie veranclering het Gildelede, 

en veral Brink, wat tot en met 1990 voortdurencl nuusmakers is, geen geringe rol 

gespeel nie. Brink is 'n skrywer en 'n akademikus wat geen klip onaangeraak gelaat 

het in sy blootlegging en socke na wat hy glo die waarheicl is nie. 
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IIOOFSTUK 7 

S IL01r!HI 00 FS1rUIK 

As Sestiger verkeer Brink en van sy Afrikaanse medeskrywers in konnik met die 

A frikanerestablishmenl. Hierdie skrywers verskuif die klem hinne die A frikaanse 

literere sisteem in die sestigerjare van die plaaslike na die internasionale. As skrywer, 

vertaler en teoretikus verryk Brink die Afrikaanse literere sisteem met nuwe idees wat 

hy vanuit buitelandse literere sisteme invoer. Die ingehurgerde opvattings van die 

Afrikaner wat in die Sestigerwerke heroorweeg word in taboe-temas, het groot 

belangstelling by die joernalistieke sisteem gewek. Die aandag wat die media aan 

hierdie werke gegee het, het bygedra tot die kontroversie war die werke omhul her. 

Vanaf die sewenligerjare neem Brink die voortou om rekenskap van ander Suid

Afrikaanse bevolkingsgrocpe in die Afrikaanse letterkunde le gee. Sy intense 

bemocienis met reg en geregtigheid op politieke vlak veroorsaak dat sy werk dikwels 

'n eensydige aanklag is teen die Afrikaner en teen die wit oorheersde samelewing. 

Hierdie aanklag is 'n tema wat in Brink .se daaropvolgende werke telkens herhaal 

word. Brink se literere werke van hierdie tydperk, war in hoofstuk 2 hespreek word, 

is verweef met die sosio-politicke konleks, veral die r;issesituasie. Hy het hom nie net 

binne die litercre konteks teen die Suid-Afrikaanse politieke sisteem verse! nie, maar 

ook buite die litercre konleks. Brink her ho111 sterk uitgespreek teen apartheid. Op 

hierdie wyse het hy meegehelp om die Afrikaanse literere sisteem decl te maak van 

die liheralisering- en dekoloniscringstryd. Hy haal in hicrdie verband dikwels die 

nuus met sy kontroversicle werkc en opcnharc uitsprakc. 

As regerende groep war veilig voel in 1ml denkwyse hest;ian daar in hierdie stadium 

egler min hehoefte by die mccrclerhcid Afrikaners om aan nuwe invloede blootgestel 

re word. Die gevolg hiervan was dat skrywcrs van die sewentigerjare war die Suid

Afrikaanse politieke sistcem in hulle wcrke aanval, deur die Afrikanerestablishment 

beleef is as mense war die waardcs van die volk ondermyn. Die Suid-Afrikaanse 

samelewingsisteem waar clemokrasie vir net cen decl van sy bevolking geld, was in 

292 



'n groot mate die rccle vir die optrede van Afrikaners teenoor onder andere Brink. 

Hierdie optrede is tiperend van 'n politicke sisteem waar interne kolonisering die land 

verdeel. Die koloniseerder misken die regte van die gekoloniseerde en sensuur 

weerhou op sy beurt inligting van die publiek met die gcvolg dat die lesers oningelig 

is oor hul omringende omstandighede. Teen die agtergrond van hierdie situasie is dit 

dus nie vreemd nie dat Kennis van die aand, wat bedoel is 0111 'n klein uitgelese 

gehoor te bereik, verbied word sonder dat daar aanvanklik redes vir die verbod 

aangevoer is. Hierdie ingryping in die Afrikaanse literere sisteem deur die politieke 

sisteem in die vorm van sensuur skep die indruk dat Kennis op grond van sy 

onsimpatieke voorstelling van die Afrikaner, sy politiek en die veiligheidspolisie 

verbied is. Die sensuurstelsel van die sestiger- en sewentigerjare onder leiding van 

Mulder en Kruger was uiters inkonsekwent. Die gcskiedkundige vcrbod op Kennis 

en die reaksies daarop wys leemtes in die sa1nelewingsisteem en die literere sisteme 

uit. Hierdie boek het die sensuurbedeling in 1974 voor 'n gedugte toets te staan 

gebring: die kunsaspek van Afrikaanse werke wat internasionaal aansien verwerf het, 

word aanvanklik deur sensors hier te lande gei'gnoreer. 

Gedurende die sestiger- en sewentigerjare is daar polarisasie tussen die Afrikaanse 

literere sisteem se skrywers wat krities kyk na die Suid-Afrikaanse samelewing in hul 

werke aan die een kant en die politieke, religieuse en die establishmentsisteem aan die 

ander kant. Terwyl die regering homself en die volk "beskerm" het deur middel van 

sensuur, is die skrywer ontevrede dat politiek in die vorm van sensuur met morele 

waardes as dekmantel, bedryf word. Hierdie verskuilde agendas wat met sensuur 

gepaard gegaan het, het verhoudings tussen die literere sisteem en die politieke 

sisteem geknou. Die kerke het apartheid op Bybelse gronde geregverdig en was onder 

die voorbokke om Kennis in 'n negatiewe lig te stel. Skrywers wat hierdie houdings 

bevraagteken het, is hoofsaaklik deur persone binne die politieke en die religieuse 

sisteem verdag gemaak. Enkelinge binne die literere sisteem en die media het hieraan 

meegedoen. Lede van die A frikanerestablishment het meestal as volgelinge gefigureer 

waarin hulle hul leiers van die onderskeie sisteme se dikwels moraliserende betoe 

nagepraat het. Dit is opmerklik hoe reaksies vanuit die establishmentsisteem in die 

sestiger- en sewentigerjare op Brink se betrokke werk hoofsaaklik moralisties en 

ideologies gekleur was. 
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Daar is in 'n geringer mate ook polarisasie binne die Afrikaanse litercre sisteem self 

te bespeur in die totstandkoming van die Gilde en Taurus wat in die sewentigerjare 

weggebreek het van die literere establishment. Die ontstaan van beide die Gilde en 

T;rnrus as subsisteme van die Afrikaanse literere sisteem, was 'n direkte gevolg van 

die verbod op Brink se Kennis wat gelei het tot polarisering binne die geledere van 

Die Afrikaanse Skrywerskring. Die radikale Kringledegroep het die Afrikaanse 

Skrywersgilde gestig 0111 die onkostes wat met die verbod gepaard gegaan het le 

probeer delg en om 'n forum te skep vanwaar hulle hulle teen sensuur kon uitspreek. 

Die "ondergrondse" uitgewery Taurus, wat gestig is met die doe! om sensuur te 

omseil, is met die ingesamelde geld gefinansier en om Brink se volgende werk, '·n 

Oomhlik in die wind, te publiseer. Taurus verteenwoordig 'n verdere uitbreiding in 

die litercre sisteem en 'n daad wat spreek van opstand teen die Suid-Afrikaanse 

politieke sisteem. Die onderdrukking van menings in die vorm van sensuur het dus 

aanleiding gegee tot die ontstaan van nuwe subsisteme binne die litercre sisteem. 

Kennis word eers in 1982 ontban en in hierdie dekade tree daar 'n verslapping in die 

"wocdende literatuur" van die sewentigerjare in. In hierdie dekade word daar 

uitsluitsel bereik oor onder andere die waarskynlike leser en ouderdomsperke wat die 

kunswerk ten goede kom. As oop sisteme hel die politieke en samelewingsisteem ook 

veranderings ondergaan. Die verslapping in die sensuurslelsel teen die tagtigerjare, 

wat die tema is van hoofstuk J, gaan hand aan hand met die publiek se groter 

verdraagsmunheid. Gedurende die tagtigerjare het nonne in die Suid-Afrikaanse 

samelewing verander wat 'n groter mate van verdraagsaamheid oor 'n wye terrein by 

die Afrikaner bewerkstellig het. Rlatante vonns van apartheid soos aparte ingange vir 

verskillende bevolkingsgroepe en reservering van publieke fasiliteile het teen die 

sewentigerjare begin verdwyn. Teen hierdie tyd het heelwat ander skrywers behalwe 

Brink apartheid aangeval soda! betrokke werke in Afrikaans meer aanvaarbaarheid 

geniet. Rinne hierdie veranderende omstandighede in Suid-A frika, waar die politieke 

en die religieuse sisteme geweldige sisteemverskuiwings begin ondergaan het, staan 

die Gilde en Brink vir 'n hele paar jaar sentraal. Op politieke gebied het die Gilde 

dit duidelik gemaak dat hulle sekere eise aan die regering stel. Brink het 'n groot rol 

in die Gilde gespeel tot die middeltagtigerjare. Die A frikaanse Skrywersgilde het dit 

onder andere teen persepsies gehad soos die van die moeilik omskrewe "gemiddelde 
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leser" wat voorgestel is as 'n soort engelljie wat min met die gebroke werklikheid uit 

le waai het. Gildelede was ook ontevrede daaroor dat die kunswerk nie in sy geheel 

beoordeel is nie en dat 'n ouderdomsperk buite rekening gelaat is. Brink en die Gilde 

beveg sensuur en die gevolglike vertraging in die groei van die inheemse letterkunde 

- wat dikwels polities gei'nspireer is maar onder 'n lagie moraliteit verskuil is - hand 

en land. Die wyse waarop die Gilde as prominente skrywersvereniging die 

inhiberende en inkonsekwente sensuurbedeling openlik beveg en politieke eise stel (in 

die hoedanigheid van die enigste Afrikaanse kulturele organisasie wat apartheid 

deurgaans verdoem), het gesagsinstansies duidelike kennisname gegee dat hier iets is 

wat aandag verdien. 

Hierdie protesaksies het aanvanklik 'n teenreaksie ontketen, want hoe meer skrywers 

hulle in die politiek begewe het en hulle teen die establishment uitgespreek het, hoe 

meer werke is verbied. In die proses het harde woorde geval wat dikwels in 

persoonlike aanvalle ontaard het waardeur die saak self benadeel is. Die Gilde betrek 

die konteks waarin die Afrikaanse letterkunde hom bevind en is sodoende 

politiek-maatskaplik betrokke met sy debatte oor die toekoms van Afrikaans, die 

bestryding van apartheid, die ondersteuning van Brink se Ope Brief aan die President 

en die betrokkenheid van baie lede by samesprekings met die ANC. In die 

sewentigerjare is die Gilde deur die establishment as raclikaal gesien, maar in die 

tagtigerjare word dieselfde Gilde daarvan verdink dat dit deel is van die establishment. 

Nes Brink verteenwoordig die Gilde die polariserende magte in Suid-Afrika. 

Hoofstuk 4 handel oor die opvallende kloof tussen Afrikaners wat in 'n groot mate aan 

politiek toegeskryf kan word. Terwyl die sestiger- en sewentigerjare se groot botsings 

bin_ne Afrikanerkringe gekenmerk is deur konlik 1u.uen sisteme, beleef die tagtigerjare 

botsings tussen Afrikaners hinne die sisteme self. 

Dit word duidelik uit hoofstuk 5 dat nie net die samelewingsisteem sowel as die 

politieke en religieuse sisteme 'n uitskuif van hul bakens ondergaan het nie, 

sisteemverskuiwing het ook binne die grense van Afrikaans plaasgevind. Al hoe meer 

mense begin besef dat taal nie die alleenbesit van 'n sekere groep mense is nie. Binne 

Afrikanergeledere begin denke al meer divers raak oor Afrikaans. Teen die einde van 
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die tagtigerjare is dit duidelik dat daar kragte werk om Afrikaans, synde instrument 

van die aparlheidsisleem, uil le brci om 'n breer Suid-Afrikaanse karakter aan te 

neem, wan! die Afrikaanse wercld met sy palriargale gcsagstruklure hcl vir sckere 

Suid-Afrikaners 'n ongewcnsdc opset geword. Dit was veral politiek en ideologie wat 

Afrikaans vroeer hierdie eeu bevoordeel het. Die sterk invloed wal van die politieke 

sisleem uilgegaan het, het vcroorsaak dat Afrikaans byna 'n eeu lank deur die 

Afrikaner beskou is as die taal wat eksklusief aan horn hehoort. Die swartman se 

heeld van Afrikaans en die slereoliepe Afrikaner versleg in die jare hierna, ook by 

sommige moederlaalsprekers van Afrikaans. Daar onlstaan 'n lendens om Afrikaans 

se geskiedenis in 'n nuwe pcrspeklief te plaas en te herskryf in die tagligcrjarc. Brink 

het in die aparlheidsjare die A frikaanse laalgemeenskap as veel wycr as net die 

tradisionele Afrikaner heskou. Hy hel gevoel dal belangepoliliek pick moel maak vir 

samelewingspoliliek ten einde Afrikaans van ondergang le red. 

Gedurcndc die 1ag1igerjare verdcel die politieke sisleem die Gilde as subsistecm van 

die Afrikaanse litercre sisleem. Die jonger gcslag cis dal die polilickc sisleem in 

Suid-Afrika aangeval moel word. Gedurcnde die lagtigerjare hel die litcrerc sisteem 

reeds so evoleer dal die jonger skrywers nuwe diskoersc voer en die ouer skrywcrs 

soos Brink sc werk as irrelevant ervaar. Die jong skrywer van Tagtig wil wcgbreek 

van gcvesligde slrukture waarin Brink as krilikus, dosent en skrywer gevestig is en 

'n gesaghehhende figuur verlcenwoordig in die lilcrere sisleem. Die skrywer van die 

tagtigerjare hcl nie meer die hekwaglers en sedchcwakers van die scstigcrjarc en die 

sewcnligcrjare 0111 mec rckcning te hou nie. Sensuur spec! fcitlik geen rol mecr nie. 

Die heerscndc politieke sis1ee111 word vanaf die laal tagtigerjare al minder rigicd en 

voorskrywcnd soda! skrywers teen 'n hecrsende ideologie le veldc kan trek sondcr om 

vcel aandag le trek. Met die hewindoornamc van die ANC in 1994, geld 'n nuwe, 

meer demokralicse ideologie. 

In hoofstuk 6 word daar aandag gegcc aan die polarisasic lussen A frikaanse skrywcrs 

in die dekadc van laglig wal vcral sighaar geword hct in die polcmieke tussen die 

jonger en die ouer skrywcrs. Die vcrskille in opinies vocr in die tagligerjarc 'n stryd 

om dominasie in die litercrc sistcem in ondcr anderc die vorm van die De Kat

polemiek geclurendc 1989. lnleressant genoeg word anli-aparlhcidskrywer Andre P. 
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Brink aan die een kant daarmee gekonfronteer dat hy in sy resensies voorkeur aan 

betrokke literatuur gee, en 'n landsverraaier is, en van die ander kant word hy 

daarvan beskuldig dat hy nie betrokke genoeg is nie - dat hy deel van die "heersende 

orde" is. Menings oor hom nuktueer tussen "verraaier" en "establishmentskrywer". 

Brink is hier in Suid-Afrika verwyt dat hy teenstrydige standpunte in sy letterkundige 

en politieke uitkyk handhaaf. Die kritiek wat hy hom op die hats gehaal het, was 

egter ewe verstommend teenstrydig en verteenwoordig die verdeeldheid binne 

Afrikanergeledere. Hierdie verdeeldheid is deel van 'n veranderende Suid-Afrika 

waar verskillende sisteme in die proses is om hul grense te verskuif. Uit die 

teenstrydige reaksies wat Brink en sy werke ontlok het, is dit duidelik dat hy die 

polariserings in die voorafgaande drie dekades binne die genoemde sisteme en 

subsisteme verteenwoordig. Met dieselfde felheid waarmee hy die hekwagters van die 

Afrikaner se secles en apartheid aanval, word hy deur die establishment-Afrikaner 

aangeval. Die teenstrydighede waarvan Brink beskuldig is, verteenwoordig op sy 

beurt 'n reelmatige ontwikkeling in ooreenstem111ing met 'n drasties veranderende 

omgewing en 'n meerkantige houding waar hy alle standpunte teen 111ekaar opweeg. 

Brink se ontwikkeling ten opsigte van sy 111enings, wat dikwels teenstrydig was, was 

die oorsaak dat hy dikwels as 'n "111anteldraaier" aangesien is. Hy vergestalt die 

polariserende kragte en die stereoticpe sienings binne Suid-Afrika; hy staan self met 

een voel binne die establishment en die ander voet binne radikale groeperings. Vanaf 

die sestigerjare gebruik verskillende skrywers establishmentinstellings om 

establishmentopvattings te bestry. Dit is inderdaad so dat Brink wit en bevoorreg is 

en indirek voordeel getrek het uit apartheid. Hy beklee etlike "magsposisies" in die 

establishmentsisteem en die omvangryke getal vertalings van sy werke-teen-apartheid 

het horn finansieel bevoordeel. Met die verbiedinge wat Brink se werk binne die 

Afrikaanse literere sisteem opgele word, die publisiteit wat hy daaruit kry en die aard 

van sy werke, slaag hy daarin 0111 buitelandse literere sisteme, wat ideologies 

aansluiting by sy temas vind, deur middel van vertalings van sy werke binne te dring. 

As gevolg van onder andere hierdie vertalings is Brink meer111ale in die buiteland vir 

sy werk en standpuntinname vereer as in Suid-Afrika. 
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Yan Wyk Louw, iemand wat self met tye volksgebondenheid bepleit het en later 

liberale nasionalisme voorgestaan het, gee in 1951 sy mening oor "intellektuele" 

persone, soos Brink inderdaad hy uitstek is. Louw wys daarop dat 'n intellektueel sy 

opvattings wysig met verloop van tyd: 

Snm111ig1' ml'ns,• vind dit klaarblyk/ik haie maklik om een va.1"11' s1andp11n1 in te 

neem np wot /1111/e die gehied van die praktiese politiek sn11 noem; 'n 

intellek/111'/e mem nie dl'urgaans nie. Wonneer dit in die pn/itiek goon nm 'n 

volk wot vadruk word, '11 grnep oon wie nosionolt• regte - veral tool- en 

k11/111rel<• reg11• - ontsf, wnrd, don is die redelike mens geneig 0111 nosionolis te 

word; wannc1•r hy egta hinne 'n volk g,•hort• is wm .mos 'n w•(fmgtige mens 

al/e1•n sy cit' reg/<' /oat .~elt! - ook teenoor am/a volkt' - don word hy 

internmiona/is... Wa1111,·1•r hy merk dot die gro(lf nw.uo - s1•(fs 'n ann en 

onderdrukte mos.rn in sy .wryd om die he.Woon die vryheid van die oporte /ede 

van die ma.ua hl'drl'ig, don word hy i111/ivid110/is of fihera/is. Telkem, 

waarskynlik. sa/ hy van from verander, al no ge/ong van die gevaar wot vir 

/10111 011 die oomhlik die dreig<'lul.w,• lyk. En tog sa/ hy ge,·n mantl'ldraaier (If 

op11or11111i.1· w1•1•.1· nit•. ( 1986a: 420) 

Alhoewel Andr~ P. Brink daarin slaag om Afrikaanse literatuur maatskaplik relevant 

te maak, was sy werk vcrbind aan Westerse belange wat aspekte soos Westerse 

meerderwaardigheid en kolonisering insluit, ofskoon hy daarteen baklei het. Hy 

illustreer die ambivalcnsie van die Wcsterse intellektueel. Hierdie amhivalensie is in 

'n groot mate verantwoordclik vir die fcit dat hy deur kritici as "manteldraaier" 

beskryf is. Sy obskure liefdeslcwc en die gehalte van sy romans lok ook vele kritiek 

uit. Uit hierclie studie word dit cluidelik clat Brink homself sien as iemand wat 'n Jang 

pad van bewuswording moel loop. Op hierclie weg wat hy inslaan, moet hy self van 

koloniale reste ontslae raak. Hierclie proses verg 'n voortdurende hcroorweging van 

mcnings synde deel van 'n evolcrcnde politieke sislecm waar alle Suid-Afrikaners in 

hul diversiteit clieselfdc ervaring dccl. naamlik kolonisering en die oorgang na 'n 

industriele en 'n stcdelike samclcwing. 
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Die slotsom waartoe 'n mens kom in hierdie ondersoek wat diachronies en sinchronies 

na Brink se uitsprake en reaksics rondom Kennis gekyk het, is dat die politieke, 

religieuse en kultuursisteme in die sestigcr- en sewentigerjare dikwels afwysend 

gestaan het teenoor kuns wat omstrede inligting sirkuleer waardeur die staat, kerk en 

kultuurliggame hulle bedreig gevoel het. Van hierdie werke is summier verbied wat 

gevolglik die samelewingsisteem oningelig gelaat het. Dit is weens hierdie 

oningeligtheid dat die idee in die gemeenskap dienooreenkomstig posgevat het dat die 

skrywers daarop uit is om die staat le ondermyn. Hierdie wanpersepsie veroorsaak 

dat die gemeenskap hul skerp oor Brink se werke waarin hy die die polisie en die 

Afrikaner negatief uitbeeld, uitgelaat het. In 'n tyd waarin die Suid-Afrikaanse 

geskiedenisboeke eensydig geskryf is, word Brink beskuldig van eensydigheid in sy 

fiktiewe werke. In die negentigerjare, twintig jaar na Kennis verbied is, word dit uit 

berigte in die media duidelik dat dit wat Brink oor die polisie geskryf het, al die tyd 

in die kol was. Hy laat hom veral uit oor polisieoptredes en die dood van gevangenes 

in polisieaanhouding in onder andere 'n Oroe wit seisoen en Kennis. Die redes vir 

die optrede van die tradisionele Afrikaner, die kerk en politici kan gesoek word in die 

Suid-Afrikaanse opset. Hierdie opset waar demokrasie vir net een deel van die 

samelewingsisteem geld, is tiperend van 'n politieke sisteem waar interne kolonisering 

'n land verdeel. Die koloniseerder misken die regte en die menswaardigheid ·van die 

gekoloniseerde op gewelddadige wyse (waarin die polisie dilwels 'n hoofrol gespeel 

het). Die politieke sisteem het mense wat dieselfde taal praat en aan dieselfde kerk 

behoort, verdeel. Die Suid-Afrikaanse politieke sisteem was van so 'n aard dat hy 

apartheid oral ingebring het en alles probeer isoleer het wat die ideologie van 

apartheid probeer teenstaan het. Brink waarsku sy mede-Afrikaners in die openbaar 

sowel as in sy romans teen hierdie omstandighede. In die proses bots Brink veral met 

mense aan die ander kant van die politieke spektrum wat hulle siening van die 

waarheid met dieselfde drif as hyself verdedig. Hy het met sy uitsprake en werke, 

wat heelwat negatiewe kritiek uit verskillende sisteme ontlok het om verskillende 

redes, meegehelp om die Afrikaanse literere sisteem deel te maak van. die 

liberalisering- en dekoloniseringstryd. 

In die negentigerjare kyk die denkende Afrikaner met ontsteltenis terug na sy nog 

onlangse politieke verlede. Terwyl die gaping tussen Afrikaner en Afrikaner (wat nou 
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nie meer die politieke mag het nie) al hoe wyer trek en regstellende aksies aan die 

orde van die dag is, klink Rrink se vroecre waarskuwings soos profesiee en word sy 

voorspellings een vir een waar. Sy verdoemde kontroversicle uitsprake vanaf die 

sewentigerjare oor die Afrikaner is 'n spiccl waarin laasgcnoemde horn in die 

negcntigerjare al hoe duidcliker herken. 
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Berigte, artikels en briewe uit koerante kom grotendeels uil die Andre P. 

Brinkversameling van die Departemcnt Afrikaans aan die Universiteit van die Oranje

Yrystaat en die INEG (lnslituul vir Eietydse Geskiedenis) -versameling van dieselfde 

instansie. Persoonlike dokumente en buitelandse koeranle waarna verwys word, is 

ook in die Brinkversameling opgeneem. Weens die 0111va11ende aard van die 

koerantmateriaal wat geraadpleeg is, word dit nie in die bibliografie opgeneem nie. 

Yerwysings in die ondersoek is van so 'n aard dat die stof maklik opspoorbaar is. 
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OIPSOMMilNG 

llit hoofstuk I, wat die teoretiese raamwerk van hierdie ondersoek as tema het, word 

dit duidelik dat hierdie studie hom tocspits op die tekseksterne. Die teksinterne van 

Brink se werke is 'n terrein wat al deeglik uitgetrap is deur vele mworsers. Meer as 

twintig verlrnndelinge en proefskrifte oor teksinterne aspekte van Brink se werke het 

reeds die lig gesien. 

Daar word in hierdie ondersoek gefokus op die rol wat Brink gespeel het .van 

ongeveer 1960 tot 1990 binne die Afrikaanse literere sisteem en sisteme wat in 

interaksie met die Afrikaanse literere sisteem was. Die interaksie tussen die literere 

sisteem en die politieke. religieuse en samelewingsisteme word deurgaans betrek. 

In hoofsluk 2 word daar aandag gegee aan die geskiedkundige feit dat Brink se D<ennis 

van die aand (1973) die eerste Afrikaanse verbode roman na die 1963-wetgewing is. 

Met hierdie werk het Brink 'n aandeel gehad aan die polariserings binne die Suid

Afrikaansc sistemc, waarna tradisionelc beskouings in Afrikanerkringe al meer ondcr 

bcsprcking gckom het. Brink en ander skrywers sowel as die media neem die funksie 

van die kerk oor om die ge1neenskap se gewete am, te spreek. Tydens die 

noodregulasies in die apartheidsera en in die tyd toe perssensuur op sy hcwigste was, 

het die skrywer dit op hom/haar geneem 0111 die publiek in te Jig oor die toestande in 

die land waaroor die media moes swyg. Sodoende het die letterkundige werke nuwe 

funksies hygekry. Die inmenging van die Staal in die vorm van die vcrbod op Kennis 

het direk aanleiding gegee tot die ontstaan van subsistcmc hinne die A frikaanse litcrcre 

sisteem. Die verhod op KC'nnis gee hyvoorbeeld aanleicling tot die stigting van die 

Afrikaanse Skrywersgilde. Die Gilclc het dikwels as verhoog gedien vir Brink sc 

uitsprake. 

Hoofstuk 3 gee 'n hlik op hoc die slrewe na nasionale ecnheid vanaf die middel 

sewentigerjare al mecr versplinler hct in uiteenlopende politicke hclange, sosiale 

verantwoordclikhcde, kerklikc aangelccnthede, vcrskillende tockomsvisies oor 

Afrikaans en oor hoe 1111we stemme oor sake soos volk en k11ltu11r opgcgaan het. Die 

grense rondom die Afrikanersisteem hct in die proses al verder uitgcskuif (vgl. hfst. 
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4), wat 'n onmiskenbare uitwerking op die Afrikaanse lilerere sisleem gehad het. In 

die tagtigerjare is die Afrikaanse literere sisleem in groler wisselwerking met die 

ander sisleme. 

Hoofstuk 5 handel oor Afrikaans as sisleemgrens. In die negenligerjare lyk dit of die 

grense van die Afrikaanse sisteem ook uitgeskuif word 0111 ander vonne van Afrikaans 

te akkommodeer. Afrikaans kry al meer die kleur van 'n 1aal van opstand. Met die 

amptelike status van elf tale in Suid-Afrika vanaf 1994 onlstaan die vraag of Afrikaans 

sy dominasie op die gebied van literere sisteme in die land gaan inboet. 

As skrywer, lellerkundige, verlaler, denker, vernuwer, nuusmaker, internasionale 

figuur, kortom as fenomeen, het Brink gedurende die afgelope sowat twee dekades 

geweldig teenstrydige reaksies ontlok as gevolg van sy innoverende denke. Die 

tcenstrydige reaksies verteenwoordig die verdeeldheid in Afrikanergeledere. Van 

Brink se werke het kulturele, etiese en sosio-poli1ieke implikasies ingchou wat 

polariserings binne die media, die kerk en die publiek tot gevolg gehad het. · Hierdie 

polariserings kan nie los gesien word van die konfliksituasie wal deel is van 'n 

evolerende politieke sisteem nie. Brink se vernuwings en radikale uitsprake in die 

apartheidsera van die sestiger- en sewentigerjare, en sy deelname aan die Lusaka

samesprekings in die laat tagtigerjare dra by 101 die verskuiwing van bakens sodat 

nuwe gesprekke oor die literere sis1ee111 en die sis1eme wat daarmee in interaksie is, 

gevoer kon word. In die sestiger- en sewentigerjare is die verdeeldheid hoofsaaklik 

tussen die verskillende sisleme en in die tagtigerjare binne sisteme self. 

Die kontroversie wat Brink al so lank omring, die heftige aard van reaksies en 

polemieke in die media verteenwoordig nie net die polariserende kragte binne Suid

Afrika se verskillende sisteme en subsisteme nie, maar ook die stereotipe sienings 

binne die verskillende Afrikaanse sisteme. 
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SUMMARY 

II is evident from chapter I, which sets out the theorelic;il frnmework of this research, 

that the focus will he placed on the exlralexlu;il dom;iin. The intratextual aspects of 

Brink's works constitute a field that has already been researched thoroughly by 

numerous students. More than twenty clisserlalions and theses have been published on 

this suhject. 

This investigation concentrates on the rote Brink played from about 1960 lo 1990 in 

the Afrikaans literary system and systems that interacted with ii. The interaction 

between the literary system ancl the political, religious and social systems is taken into 

account throughout the research. 

Chapter 2 focuses on the historical fact lhal Brink's Kennis van die aand (197)) was 

the first Afrikaans novel banned after the 196) legislation. With this work, Brink 

contributed lo the creation of polarisations within the South African systems, as a 

result of which traditional views in Afrikaner circles increasingly came under 

discussion. Brink and other authors, together with the medi;i, took over the church's 

function of addressing social conscience. During the period of emergency regulations 

in the apartheid era and the time when press censorship was most stringent, authors 

took it upon themselves lo inform the public about the conditions in the country which 

the media were not allowed lo disclose. In this way, literary works gained new 

functions. The Slate's interference in the form of the ban on Kennis gave rise 

directly to the emergence of subsystems within the Afrikaans literary system. For 

example, the ban on Kennis resulted in the eslahlishmenl of the Afrikaanse 

Skrywersgilde, which often served as a platform for Brink's views. 

Chapter J shows how, from the middle seventies, the striving for national unity 

increasingly split up into divergent political interests, social responsibilities, 

ecclesiastical matters and different visions of the future of Afrikaans. New voices were 

heard about mailers such as nation and culture. In the process, the boundaries 

surrounding the Afrikaner system were gradually extended (sec chapter 4), which had 
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an unmistakable influence on the Afrikaans literary system. In the eighties, there was 

greater interaction between the Afrikaans literary system and the other systems. 

Chapter 5 deals with Afrikaans as system boundary. In the nineties, it seems that the 

boundaries of the Afrikaa,is system are also being extended to accommodate other 

forms of Afrikaans. Afrikaans is being perceived increasingly as a language of 

rebellion. The fact that eleven languages were granted oflici~I status in South Africa 

in 1994 means that Afrikaans may have to surrender its dominance in the field of 

literary systems in the country. 

As a writer, !iterator, translator, theorist, innovator, newsmaker and international 

figure, in fact, as a phenomenon, Brink's innovative thinking elicited extremely 

conflicting reactions during the past two decades, which were characterised by 

numerous changes. These conflicting reactions represent the deep divisions in 

Afrikaner ranks. Some of Brink's works had cultural, ethical and socio-political 

implications that created polarisations within the media, the church and the public. 

These polarisations are an integral part of the conflict situation that arises from an 

evolving political system. Brink's innovative ideas and radical views during the 

apartheid era of the sixties and seventies and his participation in the Lusaka talks in 

the late eighties, contributed to a change in course so that new discussions could take 

place about the literary system and the systems interacting with it. In the sixties and 

seventies, the division lay mainly between the different systems, and in the eighties 

within the systems themselves. 

The controversy that has surrounded Brink for so long, the vehement nature of 

reactions and polemic issues in the media not only represent the polarising forces at 

work in South Africa's different systems and subsystems, but also the stereotypical 

views within the different Afrikaans systems. 
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