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SENSUUR

SO SAAM MET ’N VRYER SAMELEWING IN SUID-AFRIKA HET DAAR OOK NUWE 
GEDAGTES GEKOM OOR WÁT ALS AANVAARBAAR IS ...

Agter die 
sterretjies 
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SENSUUR

“M eneer, asseblief, moet net nie vir my pa 
sê nie.”  
So vertel ’n oudkoshuisvader hoe hy op 

’n keer ’n “Scope of Hustler of iets dergeliks” by ’n 
skoolseun gekry het. Die seun het net aanhou smeek. 
Geen preek of ’n pak slae kon die knaap van deuntjie laat 
verander nie. Toe die koshuisvader vra hoekom hy so 
desperaat is, was sy antwoord: “Want dan gaan my pa 
weet ek het sy stoute tydskrif gesteel!”

Jare later het einste koshuisvader langer as twee uur 
met sy ou Ford gery om ’n videokasset uit sy videospeler 
te laat haal. “Jy sien, die ding is by ’n klomp stoute 
matriekseuns gekry. Ek was nuuskierig om te sien 
waarna hulle kyk. Dit was ’n blue movie – en daar sit die 
blerrie ding toe in my videospeler vas.” Uit pure vrees 
dat iemand in die dorp hom met die video sou betrap, of 
dat die man by die videowinkel sou uitlap wie dit kom 
ingee het, het hy maar die 200 km afgelê.

Maar tye, tegnologie en wetgewing het verander. 
Suid-Afrika het ontwikkel van ’n stelsel van sensuur tot 
een waarin vryheid van spraak en uitdrukking – ook 
wat pornografie betref – op die prys gestel word. In 
2016 was Suid-Afrika onder die 20 lande wie se 
inwoners die meeste by die pornowebwerf PornHub 
gaan inloer het.

Uit die oude doos 
Pornografie en sensuur is verweef met die politiek, aldus 
dr. Jan-Ad Stemmet, ’n historikus verbonde aan die 
Universiteit van die Vrystaat. Politieke geweld in die 
1980’s het sy belangstelling geprikkel en sensuur was ’n 
groot deel daarvan.

Om die oorsprong van pornografie te bepaal is, 
volgens hom, ’n onbegonne taak “omdat mense 
verskillende definisies van pornografie het”. Wat hy wel 
weet, is dat Suid-Afrika se eerste sensuurwet reeds in 
1892 ingestel is. “Dit het die kwessie van seksuele 
materiaal hanteer.”

C.J. Langenhoven het in die 1930’s die woord 
pornografie die eerste keer in Afrikaans gebruik – om ’n 
skrywer aan te spreek oor die seksuele ondertoon in dié 
se boek. Reeds in die 1940’s het die houding wat die 
kerk en georganiseerde kultuur ingeneem het, 
uitgewersbesluite beïnvloed. In tydskrifte en koerante is 
eindeloos oor die gevaar van pornografie geskryf. 
Sensuur is bepleit en later ingestel.

“In die 1950’s het die Kommissie vir Ongewenste 

Publikasies besluit die blanke sal slegs Suid-Afrika kan 
regeer solank hy rein van hart en sedelik is,” vertel 
Jan-Ad. “Politici het op dié manier probeer om die 
seksuele te hanteer.”

’n Regskenner, dr. Llewelyn Curlewis, beaam dit. Hy 
sê saam met ’n konserwatiewe regering kom 
konserwatiewe wetgewing. 

Verligter tye
In die 1960’s het die wêreld, en ook die Afrikaanse 
letterkunde, ’n liberalisering beleef. Volgens Jan-Ad het 
dit die kwessie van pornografie in ’n konserwatiewe land 
baie ingewikkelder gemaak. “Destyds se sensuur het nie 
ruimte gelaat vir kunssinnigheid of konteks nie.” 

Llewelyn voeg by dit was maklik om enigiemand by 
die sensuurraad aan te gee. Woorde soos onbetaamlik, 
onwelvoeglik, aanstootlik of “skadelik vir die openbare 
sedes” het skeppende siele maklik in die spervuur 
geplaas, maar nie stilgemaak nie. Skrywers soos Breyten 
Breytenbach, Andre P. Brink en Etienne Leroux het 
eksplisiet oor, onder meer, seks begin skryf. “Die 
sensuurraad sê dis vieslik, dit word verbied of kry ’n 
ouderdomsbeperking. Maar dit wen pryse links en regs,” 
sê Jan-Ad. 

Llewelyn sê ná vele samesprekings is alle 
sensuurwetgewing in 1974 saamgevat. Die Wet op Films 
en Publikasies was die produk – ’n vuishou vir vele, 
maar die ander wang is nie gedraai nie.

Van taboe tot 
aanvaarbaar
“Kaal is nie noodwendig meer pornografies nie; dit is 
wat daai kaal mens dóén,” skerts Jan-Ad. Die kruks van 
die saak is die doel van die materiaal. “Die tydskrif Scope 
had die belofte van naaktheid, met die sterretjies op 
strategiese plekkies.” 

Toe breek die 1990’s aan. Die ANC word ontban, 
Nelson Mandela word vrygelaat en dit word duidelik die 
konserwatiewe regering se dae is getel. “Toe sak die 
pornografie-swaargewigte op Suid-Afrika toe: Playboy, 
Hustler, Penthouse. Dit het ontplof. Almal wou sien wat is 
agter al die jare se sterretjies versteek.

“By die kafees op die hoek het hulle goeie geld 
gemaak uit die tydskrifte lángs die pornotydskrifte, 
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want as mense pornografie koop, koop hulle sommer 
vier tydskrifte langs dit ook om die porno in weg te 
steek.”

Die Wet op Publikasies van Mei 1974 is wyd bespreek 
en wysigings aangebring. “In ’n demokratiese land, met 
wetgewing soos dit nou staan en menseregte wat hoog 
op prys gestel word, gaan jy sukkel om iemand vir 
pornografie te vervolg,” verduidelik Llewelyn en voeg 
by: “Dit sluit natuurlik goed soos kinderpornografie en 
verkragting uit. Ek verwys na pornografiese materiaal 
waar mense wat wettig toestemming gee, uitgebeeld 
word.” 

Die wysigingswet van 1996 het die deure vir 
pornografie oopgegooi. Volgens Llewelyn is enige 
beperkings in die wetgewing sedertdien moeilik om te 
bewys en op te dwing.

Soos olie op water
In die 1990’s het grensverskuiwende 
kommunikasietoestelle en inligtingstegnologie die 
wêreld getref. “Soos olie op water het pornografie die 
internet getref en vandag nog is dit oral. Jy kan dit nie 
reguleer nie,” meen Jan-Ad. 

Hoë-intensiteit-, hoë-impak- en gehaltebeeldmateriaal 
met kleur en klank, dit is wat pornografie in 2017 is. 
“Dit maak voorsiening vir enige smaak, fantasie of 
voorkeur,” sê Sorika de Swardt, ’n maatskaplike werker 
wat in trauma, geestesgesondheid en verslawing 
spesialiseer.

Sy werk gereeld met pornografieverslaafdes en noem 
die gevaartekens: “As jy na pornografie kyk en dan 
reageer op ’n manier wat teen jou eie waardestelsel of die 
waardestelsel van 
jou seksmaat 
indruis, is daar ’n 
probleem. As daar 
enigiets onwettigs 
gekoppel is aan jou 
pornografie-
gewoontes flikker 
die gevaarligte. 

“Wanneer pornografie jou go to-aktiwiteit is, is jy 
verslaaf. Net so as jy na pornografie kyk wanneer jy 
verveeld, moeg, alleen of eensaam voel en eerder 
pornografie gebruik as om uit te gaan om nuwe mense te 
ontmoet.”

Volgens Sonika is daar wel ’n plek vir pornografie in 
verhoudings én vir enkellopendes. Sy verwys na ’n 
arousal template – die dinge wat jou seksueel aangetrokke 
tot mense maak. “Dit is nie staties nie; as jy na 
pornografie kyk, brei jou arousal template uit.” 

Maar bepaalde voorwaardes geld, voeg sy by. 
“Geheimhouding beïnvloed byvoorbeeld die emosionele 
intimiteit as dit op die lappe kom.” Sy sê paartjies moet 
op dié vrae fokus: Kyk ons dit saam? Wanneer kyk ons 
dit afsonderlik? Watter soort pornografie is vir albei 
aanvaarbaar?

Wat enkellopendes betref, sê Sonika: “Mense trou 
later. Mense swot langer. Kuberseks is ’n realiteit. Daar is 
’n hook up-kultuur [kortstondige seksuele verhoudings] 
eerder as langtermynverhoudings.”

Uit haar dekades van ervaring met mense wat 
pornografie gebruik, is sy dit eens met Jan-Ad en 
Llewelyn: “In die verlede was mense sensitief en 
konserwatief oor pornografie as jy dit vergelyk met wat 
nou beskikbaar is.” 

DEUR: HANRI WONDERGEM
HOOFILLUSTRASIE:  

LOUIS VAN DEN HEEVER

“KAAL IS NIE NOODWENDIG 
MEER PORNOGRAFIES NIE, DIT IS 
WAT DAAI KAAL MENS DÓÉN.”
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