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 i 

Opsomming. 
 
In hierdie ondersoek is daar ’n studie onderneem oor die beelduitstraling en -

projeksie van Helen Zille, leier van Suid-Afrika se grootste opposisieparty. 

Aangesien Suid-Afrikaners in 2009 weereens na die stemlokale terugkeer vir 

nasionale en provinsiale verkiesings, is die beeld wat ’n party uitstraal in al 

die metodes wat hulle aanwend om kiesers te lok, belangrik. Sulke metodes 

sluit verkiesingsplakkate, openbare verklarings en nuusbriewe, in. Hierdie 

studie het gefokus op die nuusbriewe wat weekliks deur Helen Zille geskryf 

word en neem dus die vorm aan van ’n korpusanalise. 

 

Daar is verder aangedui hoe belangrik dokumentasie is wat van die leier van 

enige instansie afkomstig is. Die redes sluit in dat die persoon gewoonlik die 

mees identifiseerbare persoon van die instansie is.  

 

De Stadler se Geïntegreerde Kommunikasiemodel vir Beeldvorming en -

Projeksie (KBP-model) is as basis gebruik in hierdie studie. Die model 

bestaan uit drie vlakke, naamlik die beeld, informasieontwerp en 

dokumentontwerp. Elk van hierdie vlakke fokus op spesifieke fases van 

beeldvorming en -projeksie. Beeld fokus op die beeld wat die leser uit die 

teks aflei en hou verband met die bedoelde (die beeld wat die instansie wil 

uitstraal) en uitgestraalde (die beeld wat uiteindelik uitgestraal word) beeld. 

Die informasie-ontwerp hou verband met die verskillende maniere waarop ’n 

leser toegang kry tot ’n teks, naamlik die fisiese toeganklikheid (dit wat die 

leser eerste raaksien), die intellektuele toeganklikheid (die manier hoe die 

inhoud geïnterpreteer word) en die emosionele toeganklikheid (hoe die leser 

voel oor die inhoud). Die dokumentontwerp fokus op die vier boodskappe wat 

in ’n teks verskyn. Hulle is die referensiële (die inhoud), die appellerende (die 

doelwitte), die ekspressiewe (beeld van die sender) en die relasionele 

(verhouding met leser) boodskappe. Hierdie studie het gefokus op die 

ekspressiewe en relasionele boodskap.  
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Verdere vrae wat in hierdie ondersoek gevra is, is of die KBP-model gebruik 

kan word as ’n analitiese instrument en of hierdie model verfyn kan word om 

spesifiek klem te lê op die ekspressiewe en relasionele boodskappe. 

 

Nadat die ekspressiewe en relasionele boodskappe in Helen Zille se 

nuusbriewe geïdentifiseer is, is verskeie tendense opgemerk in die inhoud, 

styl, struktuur en grafika daarvan. Hierdie tendense sluit onder andere ’n 

positiewe fokus by die inhoud, ’n informele styl by die styl, 

informasiedigtheid by struktuur en die gebruik van foto's by grafika in. 

Hierdie tendense is gebruik om die KBP-model te verfyn. 

 

Die analise van die nuusbriewe met die verfynde model het bevind dat Helen 

Zille ’n beeld uitstraal van ’n selfversekerde leier, maar dat hierdie beeld 

beïnvloed word deur tendense soos te veel klem op die negatiewe aspek van 

die ANC. Daar is verder bevind dat die KBP-model wel gebruik kan word as ’n 

analitiese instrument, maar dat dit verfyn moet word om meer klem te lê op 

die verskeie aspekte, soos die informasieontwerp van die model. Hierdie 

studie het ook ’n verfynde model voorgestel wat gebruik kan word vir die 

analise van die ekspressiewe en relasionele boodskappe. 
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Summary. 
 
This study focused on the image formation and projection of Helen Zille, 

leader of South Africa’s largest opposition party. South Africans are heading 

to voting stations in 2009 for the national and provincial election. For this 

reason the image a party portrays in all the methods it uses to attract voters 

needs to be perfect. Such methods include voting-posters, public debates 

and newsletters. This study focuses on the newsletters that Helen Zille writes 

every week and takes the form of a corpus analises. 

 

The study also shows the importance of the documentation from the leader 

of any institution. Such reasons include that the leader is the most 

identifiable person thereof.  

 

This study was undertaken within the framework of the Integrated 

Communication Model for Image formation and projection (IFP-model) 

developed by Professor Leon de Stadler.  The model consists of three levels, 

namely the image, the information design and the document design. Each of 

these levels focuses on specific phases of image formation and projection. 

Image focuses on the intended (the desired image the institution want to 

construe) and the construed (the image the reader derives from the 

documentation) image. The information design involves the manner in which 

the reader accesses the text. There are three ways, which are the physical 

access (that which the reader sees first), the intellectual access (the way in 

which the information is interpreted) and the emotional access (how the 

reader feels about the content). The document design focuses on the four 

messages which appear in the text. They are the referential (the content), 

the appealing (the objectives), the expressive (the image of the sender) and 

the relational (the relationship between the reader and the sender) 

messages. This study focuses on the expressive and relational messages. 
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Other questions mentioned in this study are whether the IFP-model kan be 

used as an analytical instrument and if this model kan be refined to place 

more emphasis on the expressive and relational messages.  

 

After the expressive and relational messages where identified, various 

tendencies where noticed in the content, style, structure and graphics 

thereof. These tendencies include a positive focus in the content, an informal 

style, high information density and the use of photographs as graphics. 

These tendencies where used to refine the IFP-model.  

 

 

The analises of the newsletters indicated that Helen Zille portrayed an image 

of a self-assured leader, but that this image was influenced by tendencies 

such as a negative focus on the ANC. Further findings showed that the IFP- 

model can be used as an analytical instrument, but that more emphasis 

should be placed on refining the model so that it includes various aspects of 

the different levels, such as the different ways a reader gains access in the 

information design. This study also introduced a refined model which can be 

used to analyze the expressive and relation messages.  
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Hoofstuk 1 

Oorsig 

1. Inleiding 

Die gebruik van dokumentasie, hetsy advertensies of inligtingsbrosjures, het 

vele implikasies vir elke instansie. Buiten die voor die hand liggende doel om 

kennis oor te dra weerspieël dit ook die beeld van die instansie. Juis om 

hierdie rede moet baie aandag aan die dokumentasie van ’n instansie gegee 

word. Talle maatskappye, instansies of partye is onsuksesvol wanneer dit 

kom by die gebruik van dokumentasie vir die uitstraling van hulle beeld. Die 

rede hiervoor is dat die ontvanger nie noodwendig die bedoelde beeld in die 

dokumentasie insien nie en/of meestal ’n heel ander beeld van die sender het 

of daaruit aflei.  

 

Hierdie punt beklemtoon die feit dat beelduitstraling ’n belangrike deel van 

enige dokumentasie uitmaak. Hierdie beeld word bepaal deur die instansie se 

institusionele kultuur en identiteit. Institusionele kultuur, identiteit en beeld 

vorm ’n hiërargie wat as ’n driehoek of piramide uitgebeeld kan word. Die 

onderste breë basis van die driehoek is die institusionele kultuur. Dit vorm 

die basis juis omdat die definisie daarvan baie vaag is en dit boonop met 

ander instansies gedeel kan word. Institusionele identiteit, wat die middelste 

vlak van die driehoek uitmaak, is meer spesifiek in die sin dat dit meer eie 

aan die instansie is. Heel bo-aan die driehoek is beeld, wat direk na die 

instansie verwys.  

 

Institusionele kultuur is hoe die lede van ’n instansie die norme en waardes 

van daardie instansie uitleef. Dit sluit ’n hele klomp dinge in, waaronder die 

waardes en norme van die instansie, die tradisies, die maniere van doen, die 

riglyne wat neergelê word oor hoe die hiërargie in die maatskappy werk en 

nog talle ander aspekte wat institusionele kultuur sou kon definieer. Met 

ander woorde, institusionele kultuur is hoe die lede die instansie die 

institusionele identiteit uitleef. Institusionele identiteit sluit onder meer die 
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gemeenskaplike sienings van die kenmerkende waardes en karaktertrekke 

van die instansie in, waaronder die naam, logo, slagspreuk en produkte. Die 

lede van die instansie dra hierdie waardes en karaktertrekke aan die publiek 

oor. Breedweg gestel, is beeld die siening wat die instansie van homself en 

die siening wat die publiek van die instansie het. Dit is die waarneming van 

die instansie en die publiek oor hoe die instansie sy institusionele kultuur 

uitleef. Meer duidelikheid oor hierdie begrippe word in die volgende hoofstuk 

verkry.  

 

Hierdie studie gaan fokus op die beeld van Helen Zille, die leier van die 

Demokratiese Alliansie (DA). Dit is so dat die rol wat die hoof van ’n instansie 

speel ’n groot en bepalende invloed kan hê op die beeld wat die betrokke 

instansie uitstraal. Die doel van hierdie studie is dan juis om aan te dui hoe 

hierdie persoon as identiteitselement ’n rol kan speel in die beeldvorming en 

-projeksie van die betrokke instansie. 

 

Die beeld van ’n politieke party, soos die DA, moet noukeurig bestuur word. 

As die bedoelde beeld van die party nie in sy dokumentasie weerspieël word 

nie, kan dit rampspoedige gevolge hê, soos ’n verlies van kiesersgetalle. 

Aangesien Suid-Afrika in 2009 weer na die stemlokale terugkeer, is dit 

belangrik dat die beeld wat die DA en veral die leier van die party (Helen 

Zille), uitstraal, behoorlik ondersoek word. So ’n studie kan aandui waar 

gebreke in Zille se beeld voorkom en hoe daarop verbeter kan word.  

 

Dokumentasie wat van die leier of hoof van enige instansie afkomstig is, 

gaan met die instansie verbind word. Met ander woorde, enige uitlating wat 

die hoof maak, gaan die beeld van die hele instansie beïnvloed. Die rede 

hiervoor is dat so ’n hoof die mees identifiseerbare lid van die instansie is. 

Daar moet dus met die nodige sensitiwiteit te werk gegaan word met die 

kommunikasie wat van só n persoon uitgaan. 
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Vir ’n gedetailleerde studie oor die beeld van Helen Zille is dit nodig om te 

bepaal watter beeld sy wil uitstraal. Om hierdie inligting te verkry is dit onder 

meer nodig om die toekomsvisie van die DA te analiseer. Aangesien Helen 

Zille die “gesig” van die DA is, moet sy haar met die DA se missieverklaring 

vereenselwig en hierdie missieverklaring móét in al haar dokumentasie 

weerspieël word.  

 

Luidens die DA se toekomsvisie en waardes (2008), streef die party na ’n 

welvarende gemeenskap waar almal gelyke geleenthede het en waar almal 

vry, veilig en gelyk is voor die reg. Die DA streef verder daarna om aan alle 

burgers van Suid-Afrika die geleentheid te bied om hulleself te bemagtig. 

Volgens die DA rus hierdie toekomsvisie in die vertroue dat – 

• elke Suid-Afrikaner die geskiedkundige gaping tussen ras en etnisiteit 

sal oorkom en dat almal sal verenig volgens ’n Suid-Afrikaanse 

identiteit; 

• elke Suid-Afrikaner gelyk is en die reg het om in alle dele van ’n Suid-

Afrikaanse gemeenskap deel te neem; 

• Suid-Afrika se grondwet die enigste grondslag is vir die bou van gelyke 

geleenthede vir al sy burgers, aangesien dit die gelykheid, integriteit 

en waarde van alle burgers raaksien en dit ’n waarborg is vir die 

vryheid van alle burgers; 

• die regte wat in die grondwet genoem word, verdedig en bevorder sal 

word om die burgers van Suid-Afrika te beskerm teen die misbruik van 

mag; 

• ’n onafhanklike en effektiewe opposisieparty, wat getrou is aan die 

grondwet, nodig is vir die bevordering en behoud van demokrasie en 

vryheid in ons land; 

• ’n onafhanklike en aktiewe gemeenskap ’n integrale rol speel in die 

behoud van ’n vrye gemeenskap, aangesien dit verhoed dat die staat 

of regerende party ’n oorheersende invloed het op die gedagtes en 

waarhede van die gemeenskap; 
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• die integriteit en vryheid van elke individu wat in die grondwet genoem 

word nie ’n werklikheid kan word nie, tensy almal die geleentheid het 

om hulle eie geluk na te strewe en om hulle lewensgehalte te 

verbeter; 

• die krag agter elke groeiende en welvarende gemeenskap die 

gemeenskaplike en vrye ekonomie is wat gedryf word deur keuses, die 

gevare wat daar mag ontstaan en harde werk; en  

• niemand agtergelaat sal word in ’n gemeenskap vol geleenthede nie. 

Dit is die regering se taak om toegang tot opvoeding en opleiding te 

bied, om die veiligheid van almal te bevorder en om gesondheidsorg 

en behuising aan diegene te bied wat dit nie op hulle eie kan doen nie.  

(Our vision and values, 2008) 

 

Hierdie visie moet te alle tye in die nuusbriewe en ander kommunikasie van 

die party weerspieël word en daarom ook in die kommunikasie van die leier. 

As Zille op enige manier hierdie visie teengaan, kan dit tot gevolg hê dat sy 

kiesers verloor aangesien dit twyfel in die party en sy doelwitte teweeg kan 

bring.  

 

2. Oriëntasie 

Soos genoem, keer die Suid-Afrikaanse publiek in 2009 terug na die 

stemlokale vir die nasionale en provinsiale verkiesings. Vir ’n suksesvolle 

verkiesingsveldtog is dit nodig dat ’n party verseker dat hy die regte beeld 

uitstraal in alle metodes wat hy aanwend om kiesers te lok. Sulke metodes 

sluit onder meer verkiesingsplakkate, openbare verklarings, mondelinge 

debatte en nuusbriewe in. Met die oog op die verkiesing bied Zille aan die 

publiek die geleentheid om op ’n weeklikse nuusbrief in te skryf.1 In hierdie 

nuusbriewe gee sy haar mening oor gebeure in Suid-Afrika en ook in die res 

                                      
1 Die nuusbriewe wat in hierdie navorsingsprojek gebruik word, is afkomstig van ’n e-pos wat weekliks 

aan intekenare gestuur word. Dit is daarom juis belangrik om klem te lê op die feit dat hierdie nuusbriewe 

slegs beskikbaar is aan diegene wat toegang tot die internet en e-pos het.  
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van die wêreld. Sy verwys onder meer baie na die president van die ANC 

Jacob Zuma se verhoor, die krisis in Zimbabwe en geweld. In die nuusbriewe 

skroom sy nie om reguit oor omstrede sake te praat nie. Die boodskap wat 

sy voortdurend uitstuur, is dat sy die swakpunte van die regerende party 

raaksien en dat sy nie sulke gebeure “sommer maar net” ongesiens sal laat 

verbygaan nie.  

 

Hierdie projek gaan fokus op Zille se weeklikse nuusbriewe wat op die DA se 

webtuiste gepubliseer word. Die nuusbriewe kan ook verkry word deur 

middel van ’n intekendiens. Die studie neem dus die vorm aan van ’n 

korpusanalise: agtien van Zille se nuusbriewe wat in die loop van 2008 

verskyn het, gaan in detail geanaliseer word. Spesiale aandag sal gegee word 

aan die beeld wat sy uitstraal (ekspressiewe boodskap) en die verhouding 

wat sy met haar lesers vorm (relasionele boodskap), soos wat dit in elke 

nuusbrief voorkom. Die rede hiervoor word in Hoofstuk 2 in meer 

besonderhede bespreek. 

  

Soos voorheen genoem, is enige vorm van kommunikasie ’n belangrike 

manier om ’n beeld uit te straal. Dit is daarom van die uiterste belang dat 

enige politieke party so ’n geleentheid gebruik om seker te maak dat sy 

kiesers, of toekomstige kiesers, altyd weet wat die party se siening oor 

gebeure is. Dit is ook belangrik dat die party se waardes en beleidstellings 

altyd in sy kommunikasie voorkom. 

 

Die volgende kernidees moet in die nuusbriewe hanteer word: 

• ’n Sterk standpunt oor die individu se siening van ander partye se 

doen en late en dit moet die siening van die hele party vervat. 

• ’n Kontinuïteit in die party se beleid en visie. 

• Die party se houding jeens kwessies en gebeure in die land.  

• Dit moet vertroue by die lesers kweek, byvoorbeeld deur nie 

dubbelsinnig te wees in die uitsprake wat in die nuusbrief verskyn nie. 
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• Die nuusbrief moet relevant wees en fokus op dinge wat vir sy lesers 

belangrik is. 

• Die nuusbrief moet ook aan lesers die geleentheid bied om sy/haar eie 

opinie te vorm. Die leser moet dus nie voorgesê word nie, maar eerder 

gelei word om ŉ ingeligte mening te vorm. 

• Aangesien dit ’n politieke nuusbrief is, word aanvaar dat baie klem 

gelê gaan word op die negatiewe, of swakhede, van ander partye. 

• Dit is belangrik dat die nuusbrief die party se vermoë en begeerte 

weerspieël om as ’n noemenswaardige en unieke party bekend te 

staan. 

 

As Zille op hierdie kernidees fokus, sal dit lesers voortdurend op hoogte hou 

van die party se standpunt oor die land. Dit is veral die laaste punt van 

hierdie kernidees wat sal voorkom dat die partys sy leser (en dus kiesers) 

verloor. As die party sy lus vir “baklei” vir ’n beter Suid-Afrika toon, kan dit 

so ’n gevoel by die lesers laat seëvier. 

 

Hierdie projek pas in die Taalsentrum van die Universiteit Stellenbosch se 

groter beeldvormingsprojek, onder leiding van prof Leon de Stadler. Die 

studie wat hier aangebied word, wil aandui dat twee boodskappe, naamlik die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe, ’n belangrike rol speel in De Stadler 

se Geintegreerde Kommunikasiemodel vir Beeldvorming en -projeksie2 en 

veral in die beeldvorming en -projeksie van Zille.  

 

Die volgende veronderstellings word oor die beeld van Zille gemaak:  

1. Dat sy die nodige verhouding met haar leser bewerkstellig. 

2. Dat haar bedoelde beeld ooreenstem met haar uitgestraalde beeld. 

3. Dat daar ’n ooreenkoms is tussen die beeld wat oor haar bestaan by 

die publiek en die beeld wat sy wil uitstraal in haar nuusbriewe.  

4. Dat haar kommunikasie getrou bly aan die visie van die DA. 

 

                                      
2 Meer detail word verder in hierdie hoofstuk oor die model aangebied 
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3. Die doel van die ondersoek 

Die doel van hierdie navorsingsprojek is om die beelduitstraling en -projeksie 

van Zille, die leier van Suid-Afrika se grootste opposisieparty, te ondersoek. 

As grondslag van hierdie ondersoek, gaan De Stadler se Geïntegreerde 

Kommunikasiemodel vir Beeldvorming en -projeksie (KBP-model) gebruik 

word. In hierdie projek gaan klem gelê word op die model as ’n analitiese 

instrument. Nog ’n doel van hierdie studie is om vas te stel of die KBP-model, 

met verfyning, gebruik kan word as analitiese instrument. Dit sal ook gebruik 

word om aan te toon dat hierdie model wel gebruik kan word om 

dokumentasie, meer spesifiek nuusbriewe soos dié van Zille, te analiseer om 

die kwaliteit van beelduitstraling te meet. Die verfyning van die model gaan 

help om meer klem te lê op die ekspressiewe en relasionele boodskappe.3 Die 

eindproduk gaan ’n meer gedetailleerde model wees. 

 

Die derde doel van hierdie ondersoek is om aan te toon dat die ekspressiewe 

en relasionele boodskappe ’n belangrike rol in die KBP-model speel. Daar 

gaan aangedui word, deur middel van analises van hierdie boodskappe, hoe 

hulle die res van die gebruike in die model beïnvloed. Die ekspressiewe en 

relasionele boodskappe word gekies omdat hulle grotendeels afhanklik is van 

die beeld van die sender en ’n groot invloed op beeldvorming het. Hierdie 

boodskappe bepaal ook of die sender sy of haar lesers gaan behou. Die 

ondersoek wil ook vasstel of hierdie model as analitiese raamwerk kan dien 

om sinvolle analises te maak van dokumentasie, asook om die model te 

verfyn om meer klem te lê op die ekspressiewe en relasionele boodskappe.  

 

Hierdie soort ondersoek is veral belangrik met die oog op die nasionale 

verkiesing wat plaasvind in 2009. Daar kan aangeneem word dat die beeld 

wat van ’n party bestaan, kan bepaal hoeveel kiesers die party gaan werf. 

Hierdie beeld word hoofsaaklik bepaal deur die leier, aangesien hierdie 

persoon as die “gesig” van die party bekend staan. Die model is aanvanklik 

                                      
3 Hierdie boodskappe word in detail in Hoofstuk 2 bespreek. 
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slegs gegrond op die beelduitstraling van ’n maatskappy of instansie as 

geheel. Hierdie studie het dus die moontlikheid om die model uit te brei om 

voorsiening te maak vir die kommunikasie van ŉ individu, in hierdie geval die 

leier van ’n party. Dit is juis die beelduitstraling van so ’n individu wat enige 

veldtog kan laat slaag of kelder.  

 

4. Metodologie 
Voordat die ekspressiewe en relasionele boodskappe geanaliseer kan word, is 

dit belangrik om hierdie boodskappe in die nuusbriewe te identifiseer. Dié 

boodskappe, in vergelyking met die referensiële (die inhoud) en appellerende 

(die doelwitte) boodskappe, speel ’n groter rol in beelduitstraling en  

-projeksie. Die rede is dat die ekspressiewe boodskap die waardes en norme 

van die sender uitstraal, wat ’n groot rol speel in die uiteindelike 

beelduitstraling en -projeksie van die sender. Die relasionele boodskap 

weerspieël, op sy beurt, die verhouding tussen die sender en die leser wat 

die beeld van die sender by die leser beïnvloed.4 Die manier waarop hierdie 

boodskappe in tekste voorkom, is verskillend; dit is daarom belangrik dat 

hierdie boodskappe geïdentifiseer word om te bepaal hoe hulle in ’n teks tot 

stand kom.  

 

In Hoofstuk 3 word ’n verfynde model voorgestel wat gaan help om tendense 

te identifiseer wat in die ekspressiewe en relasionele boodskappe verskyn. 

Hierdie tendense is byvoorbeeld negatiewe skryfstyl of geen variasie in 

onderwerpe nie. Die verfynde model gaan gebruik word om die ekspressiewe 

en relasionele boodskappe te analiseer. Die fokus gaan wees op die manier 

hoe Zille haar uitdruk en hoe sy ’n verhouding met die leser bou. Daar gaan 

ook gekyk word na die manier waarop sy haar beeld gebruik om die leser te 

oortuig. Hierdie analises word in Hoofstuk 4 gedoen. In die analises gaan 

aangedui word hoe die ekspressiewe en relasionele boodskap die res van die 

KBP-model beïnvloed. Daar gaan dus ’n aanduiding wees van die invloed wat 

                                      
4 Klem moet gelê word op die feit dat hoewel net die ekspressiewe en relasionele boodskappe 
bespreek gaan word, al vier boodskappe belangrik is vir beeldvorming en -uitstraling. 
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die ekspressiewe en relasionele boodskap op die res van die model het, 

waaronder die informasie-ontwerp en die appellerende en referensiële 

boodskappe.  

 

Die analise en verfyning van die model het uiteindelik ten doel om te bepaal 

of Zille ’n gepaste beeld na haar lesers uitstraal. Dit sal ook help om gebreke 

in haar nuusbriewe te identifiseer en te bepaal watter raad gegee kan word 

om die betrokke kommunikasie te verbeter wat betref die beelduitstraling.  

 

5. Samevatting 

Ten slotte kan die doel van hierdie navorsingsprojek as volg geformuleer 

word: Die beelduitstraling en –projeksie van Helen Zille gaan ondersoek word 

met behulp van De Stadler se KBP-model. Daar gaan verder aangedui word 

of hierdie model, deur middel van ekstra verfyning, gebruik kan word om te 

dien as ’n analitiese instrument.  

 

In die volgende hoofstukke gaan De Stadler se model weergegee word, 

waarna ’n hoofstuk gaan volg wat die verfynde model bevat. Hierdie verfynde 

model gaan daarna gebruik word om agtien van Helen Zille se nuusbriewe te 

analiseer.  
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Hoofstuk 2 

Teoretiese model 

1. Inleiding 

In hierdie hoofstuk word De Stadler se Geïntegreerde Kommunikasiemodel 

vir Beeldvorming en -projeksie (KBP-model; De Stadler, 2007f) uitgebeeld en 

bespreek. Hierdie model gaan as grondslag dien vir die ondersoek na Zille se 

beeldvorming en -projeksie. 

 

Die model bestaan uit drie vlakke, naamlik die dokument se ontwerp, die 

inligtingsontwerp en die beeld (sien Figuur 1). Al drie vlakke speel gereeld in 

op mekaar en beïnvloed mekaar wedersyds (soos gesien kan word met die 

pyltjies). Wat belangrik is, is dat hierdie model nie ’n tipiese liniêre model is 

nie, maar juis ’n multidimensionele model waarin alle veranderlikes op 

mekaar inwerk. Buiten hierdie inspeling speel die konteks waarin die 

kommunikasie plaasvind ook ’n belangrike rol in die manier waarop die 

ontvanger die teks interpreteer. Die konteks sluit gedrags- en institusionele 

konsepte in soos die kultuur en identiteit5 van die sender en die ontvanger, 

asook houdings, emosies en stereotipes (De Stadler, 2008a). In die geval 

van Zille se nuusbriewe is die konteks belangrik. Hierdie nuusbriewe word 

vanuit ’n politieke omgewing geskryf. Die fokus daarvan is ook om kiesers te 

lok en om die DA se ondersteuners op hoogte te hou van die leier se mening 

oor gebeure in Suid-Afrika en in die wêreld.  

 

Vervolgens gaan die onderskeie vlakke van die model bespreek word om aan 

te dui wat met hierdie vlakke bedoel word en hoe dit die dokument 

beïnvloed.  

 

 

 

                                      
5 Soos in afdeling 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van die hoofstuk gesien word. 
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2. Die Geïntegreerde Kommunikasiemodel vir 

Beeldvorming en -projeksie 

Hierdie studie word gerig deur die KBP-model van De Stadler (2007f). Die 

model kan soos volg uitgebeeld word (aangehaal uit De Stadler, 2007f): 

Integrated Communication Model of IFP 
 

Context                   Context 
 
 

Context includes a complex of behavioral and institutional concepts, such as culture  
(including institutional culture), identity, attitudes, emotions, stereotypes, experiences, other 

media, etc. 
 
 
 
Referential message 

Appealing message 

Expressive message 

Document design  
 Content 
 Structure 
 Style  
 Graphics 

Relational message 

Physical access, evaluation & acceptance 
(visual cues) 

Intellectual access, evaluation & acceptance 
(verbal and graphical cues) 

Information 

Emotional access, evaluation & acceptance 
(emotional cues) 

Intended or desired (constructed) 
 Institutional (influenced by 
 institutional culture and identity) 

Image 

Construed 
 Institutional (self-expression)
 and stakeholders or clients  

 
 

Contexts includes a complex of behavioral and institutional concepts, such as 
culture (including institutional culture), identity, attitudes, emotions, stereotypes, 

experiences, other media, etc. 
 
 
 

Context                   Context 
 

Figuur 2.1: Die Geïntegreerde Model van Beeldvorming en -projeksie (De Stadler, 2007). 
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2.1 Beeld 

Beeld word bepaal deur die publiek se siening van die instansie. 

Hooghiemstra (2000:58) haal Van Riel aan deur te noem dat beeld ’n stel 

betekenisse is waaraan ’n instansie geken word en waarmee mense die 

instansie beskryf, onthou en vergelyk. Hy noem verder dat dit die gevolg is 

van die interaksie tussen ’n individu se geloof, idees, gevoelens en houdings 

oor ’n instansie. Hooghiemstra noem ook dat beeld gesien kan word as die 

manier waarop die instansie se lede glo die publiek hulle sien. Beeld word 

dus beïnvloed deur ’n “ander” se siening van die maatskappy. Hierdie siening 

word beïnvloed deur enige kommunikasie, hetsy in die media of persoonlike 

kommunikasie van ’n lid van die instansie (Hooghiemstra, 2000:58). Beeld is 

dus ook gedurig onderhewig aan die evaluasie van die publiek (De Stadler, 

2008a). 

 

Hatch en Schultz (1997:359) noem verder dat beeld ook ’n konstruk is wat 

deur ’n instansie gebruik kan word om meer aantreklik vir die publiek voor te 

kom. Dit hou voor dat beeld gemanipuleer kan word om die siening van die 

publiek te beïnvloed. Hierdie stelling van Hatch en Schultz sinspeel daarop 

dat ’n instansie ook verskillende beelde aan verskillende entiteite kan 

uitstraal. Met ander woorde, maatskappy A kan beeld B uitstraal aan publiek 

C terwyl hy beeld X aan publiek Y uitstraal.  

 

De Stadler (2008) noem dat die beeld wat oor ’n instansie bestaan, nie 

konstant bly nie. Dit beteken dat ’n individu ’n beeld van ’n deel van die 

instansie kan vorm, soos Zille as die leier van die DA (en sluit die res van die 

lede van die DA uit) en ook oor die DA as party (Zille inkluis). Daar bestaan 

dus veelvoudige beelde van een instansie en dit kan ’n kombinasie van 

positiewe en negatiewe beelde wees (De Stadler, 2008a). Byvoorbeeld, 

persoon X mag ’n slegte indruk (beeld) van Zille hê, maar steeds ’n groot 

ondersteuner van die DA wees.  

 



 13 

Die beeld wat ’n ontvanger van die sender het, kan ook verander word. Dit 

word verkry as die sender gereeld ’n evaluasie doen oor sy of haar beeld en 

dit dan aanpas deur nuwe maniere te identifiseer om sy of haar beeld en 

dokumentasie te verbeter. Voorbeelde van dokumentêre verbeteringe kan 

wees dat die uitleg verander of die korrektheid van die inligting getoets word.  

 

Hierdie beeld is ook gedurig onderhewig aan die evaluasie van die ontvanger. 

As die ontvangers weet dat die sender gereeld foutiewe inligting gee, sal 

hulle aanneem, deur hulle evaluasie daarvan, dat al sy tekste foutiewe 

inligting sal bevat. Dit is belangrik om te noem dat so ’n evaluasie nie altyd 

negatief is nie. Die ontvanger kan selfs geen gevoel jeens die instansie 

ervaar nie.  

 

Wat die model verder aandui, is dat die hele proses van beeldvorming en  

-projeksie bepaal word deur ’n reeks veranderlikes wat aktief in die konteks 

is, waaronder die kultuur van sender en ontvanger in die algemeen, 

houdings, waardes en emosies van die rolspelers, stereotipes wat in die 

betrokke rolspelers se koppe leef (dink maar aan die stereotipes van politieke 

partye of party openbare instansies), die ervaring van die rolspelers (veral 

die ontvangers van die boodskap) met die betrokke instansie of met 

dergelike instansie, en natuurlik ook vorige kommunikasie met betrekking tot 

die betrokke instansie, tel. 

 

Nou kan gevra word hoe hierdie proses van beeldvorming en -projeksie 

gerealiseer word en hoe ’n mens die verskynsel in die model kan 

operasionaliseer. Volgens die model het die beeld van die instansie ’n 

beduidende invloed op die ekspressiewe en relasionele boodskappe en 

andersom. Die boodskappe wat Zille se opinie en waardes in haar nuusbriewe 

weerspieël (die ekspressiewe boodskap), gaan die beeld van haar en die DA 

beïnvloed. As hierdie waardes getrou is aan die DA se toekomsvisie6 en dit 

konsekwent gebruik word, sal dit ná die leser se evaluasie ’n goeie beeld by 
                                      
6 Soos in afdeling 1 van die vorige hoofstuk genoem word. 
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die leser oor die DA vestig (mits die leser hierdie visie aanvaar). As Zille 

gereeld van hierdie toekomsvisie verskil, sal die leser dit evalueer en ’n 

gebroke beeld oor die DA sal tot stand kom.  

 

Dieselfde geld vir die relasionele boodskap. As Zille nie ’n verhouding met die 

leser opbou nie, byvoorbeeld deur gereeld ’n inklusiewe “ons” te gebruik, sal 

dit die beeld van die DA skade berokken. Die leser kan die evaluasie maak 

dat die DA nie aandag aan sy kiesers en potensiële kiesers skenk nie. As die 

leser die indruk kry dat die DA nie ’n verhouding met sy lesers kweek nie, 

kan dit enige poging om die leser by die teks te betrek (relasionele 

boodskap) beïnvloed. Voorbeelde van sulke gevalle word in Hoofstuk 4 

gegee. 

 

Die KBP-model maak verder melding van ’n bedoelde en uitgestraalde beeld. 

Vervolgens gaan hierdie twee beelde bespreek word.  

 

2.1.1 Die bedoelde beeld 

Die bedoelde beeld is die beeld wat die entiteit graag wil uitstraal. Hierdie 

beeld is nie altyd maklik om te identifiseer nie, aangesien dit soms versteek 

voorkom. Die sender kan ook, soos voorheen by 2.1 genoem, verkies om 

verskillende beelde na verskillende mense uit te straal. As voorbeeld kan 

instansie X beeld Y na kliënt Z uitstraal, terwyl hy beeld A na kliënt B 

uitstraal. Op so ’n manier manipuleer die sender die beeld van die entiteit. 

Die sender moet ook versigtig wees wanneer hy of sy ’n gemanipuleerde 

beeld uitstraal, aangesien daar kommunikasie tussen verskeie ander partye 

kan bestaan. As daar diskontinuïteit in die party se beeld bestaan, kan dit die 

beeld net meer skade berokken. De Stadler (2008) noem dat dit maklik is om 

hierdie beeld te manipuleer aangesien dit hoofsaaklik deur die sender of 

party geskep word.  

 

Die beeld wat ’n instansie uitstraal, word hoofsaaklik bepaal deur sy 

institusionele kultuur en identiteit. 
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2.1.1.1 Institusionele kultuur 

Hatch en Schultz (1997:359) noem dat institusionele kultuur (voortaan 

kultuur) alle lede van die instansie betrek, dat dit op alle vlakke van die 

hiërargie ter sake is en gegrond is op die instansie se breë geskiedenis van 

materiële aspekte soos onder meer die naam, produk en logo. De Stadler 

(2008) gaan verder deur te noem dat kultuur ’n sosiale konstruk is van ’n 

breë verskeidenheid boublokke wat die instansie se geskiedenis, tradisies en 

waardes insluit. Hierdie boublokke is oor jare geskep deur al die lede van die 

instansie. Die kultuur kan gesien word as die manier hoe lede optree, hoe 

hulle met mekaar en die publiek kommunikeer en hoe hulle die werksituasie 

hanteer.  

 

De Stadler (2008) noem verder dat die lede van die instansie hierdie kultuur 

oor ’n lang tydperk doelbewus of onbewus deel maak van hulle 

werksomgewing. Dit beteken dat die kultuur meer standvastig is en nie 

oornag verander kan word nie.  

 

Die instansie se kultuur kan beskryf word deur middel van kulturele 

dimensies (De Stadler, 2008). Hierdie dimensies is onder meer hulle fokus op 

probleemoplossing of die probleem, die proses of die resultate, die mense of 

hulle werk en kollektiewe of individuele verantwoordelikheid. So ’n kultuur 

word ook bepaal deur die instansie se toeganklikheid, naamlik of dit ’n oop 

instansie is wat nuwelinge verwelkom of ’n geslote instansie wat nie so 

toeganklik is nie. Die kultuur bepaal verder hoe hy optree, byvoorbeeld deur 

nie te streng te wees oor die toepassing van reëls en regulasies nie of om 

baie gedissiplineer te wees (De Stadler, 2008). 

 

De Stadler (2008) noem dat die kultuur van ’n instansie aan die basis lê van 

die manier waarop sy identiteit en beeld gevorm word.  
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2.1.1.2 Institusionele identiteit 

De Stadler (2008) noem dat institusionele identiteit (voortaan identiteit) ’n 

samestelling is van gedeelde sienings van ’n organisasie se waardes en 

karaktertrekke. Dit is dus die uitlewing van sy kultuur. Hatch en Schultz 

(1997:357) noem dat dit gegrond is op ’n kollektiewe en gedeelde siening 

van die waardes en karaktertrekke van ’n spesifieke organisasie. 

Hooghiemstra (2000:57) haal Birkigt en Stadler aan deur die volgende oor 

identiteit te noem: “… the strategically planned and operationally applied 

internal and external self-representation and behavior of a company”. Met 

ander woorde, dit is hoe ’n maatskappy, of in hierdie geval ’n party, homself 

aan die publiek of aan sy werkers uitbeeld. Albert en Whetten (aangehaal in 

Hooghiemstra, 2000:57) gaan verder deur te noem dat identiteit dit is wat 

die werkers glo die maatskappy se sentrale, langdurige en kenmerkende 

karakter is. Hieruit is dit duidelik dat so ’n identiteit langdurig en kenmerkend 

is.  

 

De Stadler (2008) noem dat ’n instansie se identiteit sigbaar is in sy 

institusionele tekens, naam, slagspreuke, kleure, produkte en die leiers van 

die maatskappy. Verder noem hy dat daar ook ’n minder sigbare deel van die 

maatskappy is wat sy identiteit bepaal. Dit is byvoorbeeld die maniere 

waarop take in die maatskappy verrig word, of hoe die mense mekaar 

aanspreek (kultuur).  

  

2.1.1.3 Die invloed van institusionele kultuur en identiteit op die 

bedoelde beeld 

Uit bogenoemde besprekings oor kultuur en identiteit het dit duidelik geword 

dat die kultuur van die instansie die identiteit daarvan beïnvloed. Identiteit is 

dus die uitlewing van die kultuur. Hierdie kultuur en identiteit bepaal hoe hy 

met die lede van die publiek gaan kommunikeer. Dit bepaal dus watter 

karaktertrekke van die instansie in die kommunikasie uitgedruk gaan word.  
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2.1.2 Die uitgestraalde beeld 

’n Spesifieke dokument kan nie noodwendig die bedoelde beeld van die 

sender uitstraal nie. Die uitgestraalde beeld is die beeld wat in die teks 

voorkom en wat deur die publiek waargeneem en geëvalueer word (De 

Stadler, 2008). Daar kan dus afgelei word dat die bedoelde en uitgestraalde 

beeld nie noodwendig ooreenstem nie. As die sender ’n beeld van, 

byvoorbeeld meegevoel wil uitstraal (bedoelde beeld) en die teks weerspieël 

dit nie, beteken dit dat die bedoelde en uitgestraalde beeld nie ooreenstem 

nie. Hierdie bedoelde en uitgestraalde beeld hou verband met die sender, as 

verteenwoordiger van ’n instansie, én die leser. Die senders moet dus seker 

maak dat hulle die regte beeld van die instansie (kultuur en identiteit 

daarvan) uitstraal en terselfdertyd dat hulle ’n aanvaarbare beeld van die 

ontvanger in die teks laat realiseer (De Stadler, 2008).  

 

Daar is ook druk op die sender dat hy altyd ’n goeie beeld van die instansie 

uitstraal. As na die voorbeeld van ‘n instansie gekyk word, moet daar 

byvoorbeeld nie te veel klem gelê word op swak inkomstesyfers nie, maar 

eerder op die waarde van die produk. Hierdie soort keuses word dikwels 

bepaal deur veranderlikes soos onder meer konteks, kultuur en 

inligtingsbehoeftes. Die institusionele kultuur (dit wat werklik in die 

maatskappy aangaan) en die beeld wat uitgestraal word, hoef dus nie ooreen 

te stem nie. In teenstelling met die bedoelde beeld kan die uitgestraalde 

beeld nie maklik verander word nie, aangesien dit ’n konstruk is wat deur ’n 

ontvanger gemaak word.  

 

2.2 Die informasieontwerp 

Hierdie deel van die model het betrekking op die wyses waarop die ontvanger 

toegang kry tot die inligting in ’n dokument en hoe hierdie toegang 

geëvalueer en uiteindelik aanvaar word. Die sender van enige teks moet 

daarom baie deeglik rekening hou met die verskillende maniere waarop 
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lesers toegang tot die inligting kry. Daar is drie toegangsroetes, naamlik ’n 

fisiese, intellektuele en emosionele toegangsroete.  

2.2.1. Die fisiese toeganklikheid 

Die fisiese toeganklikheid van ’n teks het betrekking op die beskikbaarheid, 

maar veral ook die eerste onmiddellike fisiese, byna sintuiglike ervaring van 

die teks, woorde en sinne. Dit is gewoonlik dit wat die leser eerste raaksien 

wat hier tel; die eerste indrukke wat die teks op die ontvanger het. Reeds 

langs hierdie toegangsroete vorm die ontvanger indrukke van die beeld van 

die betrokke persoon, evalueer dit en besluit of dit aanvaarbaar is of nie. 

 

Hierdie fisiese toeganklikheid van die teks raak natuurlik ook die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe. Die fisiese toeganklikheid het onder 

meer betrekking op die struktuur en grafika van die teks, aangesien hierdie 

elemente die leser na die teks trek. Dié elemente gee reeds ’n beeld van die 

sender. As die DA se logo byvoorbeeld duidelik en prominent in die teks 

verskyn, gaan die leser ’n duideliker verband vorm oor Zille se skakeling met 

die DA. Hulle kan ook hieruit aflei dat die DA ’n belangrike rol speel in die 

nuusbriewe. Zille moet dus hierdie soort strukturele elemente in haar teks 

gebruik. Dit geld ook vir die relasionele boodskap. As daar geen grafika in die 

teks is wat Zille met die leser verbind nie, byvoorbeeld ’n foto van haar en 

lede van ’n gemeenskap, bestaan die moontlikheid dat die lesers kan aflei 

dat hulle nie ’n prominente rol in die nuusbriewe speel nie.  

 

2.2.2 Die intellektuele toeganklikheid 

Die intellektuele toeganklikheid van die teks impliseer dat die teks 

geïnterpreteer kan word en verstaanbaar is. Hier gaan dit veral om die 

inhoud en die wyse waarop die inhoud vir die teikenleser toeganklik gemaak 

word. Veral inhoudelike, maar ook stilistiese ontwerpaspekte speel hier ’n 

belangrike rol, aangesien dit juis in die inhoud en styl is waar die leser 

intellektuele toegang verkry. Die lesers moet die woorde kan herken en 

verstaan, dit aanvaar en deel van sy/ haar kennisbasis maak. Die teks se 

inligtingslading moet goed bestuur word, deur byvoorbeeld te waak teen 
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tekste wat oorlaai is met woorde wat vir ’n teikenleser met ’n lae 

opvoedingspeil onduidelik sal wees. Die teenoorgestelde sou kon geld vir 

lesers met ’n hoër opvoedingspeil. Die styl moet ook van so ’n aard wees dat 

dit nie die leser vervreem nie, byvoorbeeld deur te formeel te wees. Hierdie 

tipe tekstoegang is ook onderhewig aan die leser se evaluasie en 

aanvaarding.  

 

Die ekspressiewe en relasionele boodskappe het hier weereens ’n invloed. As 

die sender nie genoeg inligting oor hom- of haarself in die teks weerspieël 

nie, kan die leser nie die inligting wat handel oor byvoorbeeld kritiek teen ’n 

ander party, aanvaar nie. Die rede is dat die leser geen waardes het om 

hierdie negatiwiteit teen op te weeg nie. Die toeganklikheid van die 

relasionele boodskap word bepaal deur hoe die sender die leser in die teks 

betrek. As die sender geensins na die leser verwys nie, kan dit die 

intellektuele toeganklikheid van die teks verlaag aangesien die leser nie deel 

daarvan uitmaak nie.  

 

2.2.3 Die emosionele toeganklikheid  

Die laaste manier waarop ’n leser toegang tot ’n teks kry, behels die teks se 

emosionele toeganklikheid. Hierdie manier van toegang hou verband met die 

beeld wat oor die maatskappy of instansie bestaan. Dit is dus die houdings 

wat die publiek van die instansie het. Hiermee word ook bedoel dat die 

inligting geloofwaardig moet wees. Die leser se antwoord op die vraag: “Hoe 

voel ek oor die plek/dit wat gesê word?” word in berekening gebring met 

hierdie manier van toeganklikheid. Die houding van lesers beïnvloed die 

beeld van die instansie wat hulle uit die teks aflei. As hulle ’n slegte beeld 

van die DA het, sal hulle alles in die teks as sleg interpreteer, al is dit nie 

noodwendig so nie. As hulle ’n goeie beeld van die DA het, sal hulle selfs die 

mees omstrede kwessies as goed aanvaar. 
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2.3 Die dokument se ontwerp 

Aangesien die doel van hierdie navorsingsprojek is om die belangrikheid van 

die ekspressiewe en relasionele boodskappe aan te dui, gaan daar slegs 

kortliks na die res van die boodskappe verwys word. Daarna volg ’n 

bespreking oor wat inhoud, styl, struktuur en grafika is. Na aanleiding van 

hierdie besprekings sal dit moontlik word om die verhouding tussen die 

inhoud, struktuur, styl en grafika en die ekspressiewe en relasionele 

boodskappe uit te wys. Dit sal die grondslag vorm van die verfynde model 

van evaluering wat in Hoofstuk 3 behandel word. ’n Model gaan dus opgestel 

word wat slegs die ekspressiewe en relasionele boodskappe bevat, sowel as 

die inhoud, styl, struktuur en grafika.  

 

2.3.1 Die referensiële en appellerende boodskappe 

Die referensiële boodskap het betrekking op die inhoud van die dokument. 

Dit is die inligting wat oor ’n tema gegee word. Die referensiële boodskap het 

dus te make met alles wat neergeskryf en as die saaklike inligtingsoordrag 

gesien kan word. Die sender moet hom- of haarself gedurig afvra of die 

inligting wat in die teks verskyn, relevant en interessant genoeg is. Dit is 

gewoonlik by hierdie boodskap waar die sender die gevaar loop om die leser 

se belangstelling te verloor.  

 

Die appellerende boodskap hou verband met die doelwitte7 wat in die teks 

voorkom. Dit is hoe die sender die doelwitte gebruik om sy of haar boodskap 

oor te dra. Hierdie doelwitte staan nie noodwendig prominent uit in die teks 

nie. Uit die naam van hierdie boodskap is dit duidelik dat die sender die 

ontvanger vra (appèl) om iets te doen.  

 

2.3.2 Die ekspressiewe boodskap 

Die ekspressiewe boodskap het te make met die beeld wat die sender van 

hom- of haarself in die teks gee. Dit weerspieël die sender se norme en 

waardes. Dit is belangrik dat hierdie beeld by die inhoud, of die referensiële 
                                      
7 Doelwitte word in die volgende afdeling bespreek. 
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boodskap, pas. Aangesien hierdie boodskap ’n beduidende invloed op die 

beeld van die instansie het, is dit nodig om in detail te bespreek hoe 

belangrik hierdie boodskap is.  

Daar is verskeie maniere waarop ’n sender die ekspressiewe boodskap kan 

toepas om sy of haar beeld uit te straal. Dit strek van ’n direkte “Die DA is ’n 

party wat die oppergesag van die reg en die Grondwet sterk steun (teks 

drie)” tot ’n meer subtiele “Ons moet die waarheid vasstel, en geregtigheid 

moet seëvier (teks drie)”. Nog ’n manier waarop ’n sender hierdie boodskap 

kan gebruik, is om ’n sekere standpunt by die leser te vestig. Dit neem die 

vorm aan van ’n sogenaamde duimreël,8 byvoorbeeld: “As Zuma sy dag in 

die hof beleef, en ons glo dít is in die land se belang… (teks drie)”. Dit 

weerspieël ook die beeld van die DA en probeer tot so ’n mate die leser 

oorreed om ook ’n standpunt oor Zuma in te neem. Klem word gelê op die 

feit dat die ekspressiewe boodskap eksplisiet en implisiet oorgedra kan word. 

 

Die ekspressiewe boodskap het ’n direkte invloed op die beeld van die 

instansie. Die rede hiervoor is dat die sender deur so ’n boodskap sy waardes 

vestig. As die eerste aanhaling as voorbeeld gebruik word, kan aangedui 

word dat die DA ’n beeld wil uitstraal dat hy die grondwet ondersteun. 

Hierdie boodskap kan ook lesers vervreem wanneer hulle nie saamstem met 

die waardes en norme wat die sender uitstraal nie. 

 

2.3.3 Die relasionele boodskap 

Die relasionele boodskap verskaf inligting oor die beeld wat die sender van 

die ontvanger het. Dit verraai dus ’n verhouding tussen die sender en die 

ontvanger (De Stadler, 2007a:5).  

Hierdie boodskap kan op twee maniere in die teks gebruik word. Die eerste is 

dat die sender direk vir die leser noem dat hy of sy verstaan hoe die leser 

voel, byvoorbeeld: 

                                      
8 ’n Duimreël is wanneer die sender onlogiese of soms statistiese redes bied ter ondersteuning 
van ’n saak, byvoorbeeld: “Aartsbiskop Desmund Tutu ondersteun Nasionale Braaidag, so jy 
moet ook”. 
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 “Dit is ‘n stryd tussen dié wat die Grondwet op prys stel en ‘n 

insluitende samelewing wil bou, teenoor dié wat ‘n al-magtige party wil 

bou wat staatsinstellings verdraai om ‘n klein heersers-elite te dien 

(teks sewe).”  

Hierdie stelling weerspieël dat die sender begrip het vir die leser se waardes 

en gevoelens. Die tweede manier waarop die sender hierdie boodskap kan 

gebruik, is deur hom- of haarself te vereenselwig met die leser, byvoorbeeld: 

“Deur ons suur verdiende Grondwet en die vryhede wat daarin verskans 

word… (teks sewe)”. Hierdie voorbeeld maak gebruik van die inklusiewe 

“ons”. Die inklusiewe “ons” word gebruik wanneer die sender hom- of 

haarself deel maak van die leser of die leser insluit (De Stadler, 2007b:3). 

Die eksklusiewe “ons” word gebruik wanneer die sender die leser nie deel 

maak van die “ons” nie, byvoorbeeld: “ ons gaan môre hieroor vergader by 

die parlement”. Klem word weereens gelê op die feit dat die relasionele 

boodskap ook implisiet en eksplisiet oorgedra kan word, soos gesien kan 

word in hierdie voorbeelde. 

Die invloed van die relasionele boodskap op die beeld van die instansie is nie 

so voor die hand liggend soos die ekspressiewe boodskap nie. Hierdie 

boodskap het ’n meer subtiele invloed op die beeld. As ’n sender nooit na die 

leser verwys nie, of as die sender hom- of haarself nooit met die leser 

vereenselwig nie, kan dit ’n beeld uitstraal dat die sender glad nie vir die 

leser omgee nie, of dat die sender egosentries is.  

 

2.3.4 Die probleem van die eksplisiete teenoor die implisiete 

verskyning van die ekspressiewe en relasionele boodskappe 

Die eksplisiete of implisiete oordrag van die ekspressiewe en relasionele 

boodskappe is iets wat veel meer aandag in navorsing verdien. Een van die 

probleme is dat dit moeilik is om veral die implisiete verskyning van hierdie 

boodskappe met wetenskaplike sekerheid te analiseer. Dit kan dus baie 

maklik gebeur dat die analitiese data soms onder verdenking kom omdat dit 

enigsins impressionisties oorkom. Die feit bly egter dat daar ’n oorwig van 
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impressionistiese data is wat toelaat dat ’n mens wel gevolgtrekkings maak 

oor die aard en gepastheid van die beeldprojeksie in ’n dokument.  

 

2.3.5 Dokumentontwerp-aspekte 

Die boodskappe wat in 2.3.1 tot 2.3.3 hierbo bespreek is, word op verskeie 

vlakke oorgedra. Die KBP-model maak melding van inhoud, styl, struktuur en 

grafika. Hierdie konsepte beïnvloed die manier waarop die vier boodskappe 

(referensiële, appellerende, ekspressiewe en relasionele boodskappe) 

oorgedra word, aangesien dit juis in hierdie konsepte is waarin die 

boodskappe voorkom. Vervolgens gaan hierdie konsepte bespreek word en 

aangedui word hoe hulle help om die ekspressiewe en relasionele 

boodskappe oor te dra. Klem word gelê op die feit dat die referensiële en 

appellerende boodskappe op dieselfde manier in die nuusbriewe 

gemanifesteer word.  

 

2.3.5.1 Inhoud 

Inhoud is die voor die hand liggendste, maar mees komplekse element van 

hierdie deel van die model. Die rede is dat die naam voorspel wat dit behels, 

maar dat dit nie die diepte van die onderwerp weerspieël nie. Inhoud is die 

geskrewe deel van die teks (De Stadler, 2007a:4). Dit sluit onder meer die 

doelwitte, boodskappe, tema, onderwerpe en inligting van die teks in. Dit is 

hier waar die sender werklik met die leser kommunikeer (De Stadler, 

2007a:4).  

 

Die sender wil gewoonlik “iets” bereik met sy of haar kommunikasie en dit 

gee aanleiding tot verskillende doelwitte. Vyf doelwitte kan in ’n teks 

voorkom. Dit is belangrik om in ag te neem dat nie al vyf hierdie doelwitte 

noodwendig altyd saam verskyn nie. Hulle is soos volg: informatief, 

instruktief, oorredend, motiverend en affektief (De Stadler, 2007a:5). 

 

a. ’n Informatiewe doelwit is wanneer die sender inligting aan die 

ontvanger wil oordra. Hierdie tipe doelwit is, buiten instruktiewe 



 24 

tekste, gewoonlik die mees prominente doelwit wat in ’n teks verskyn. 

’n Voorbeeld van informatiewe tekste is koerantberigte. In 

koerantberigte word inligting oor ’n spesifieke gebeurtenis oorgedra. 

Die nuusbriewe van die DA is hoofsaaklik informatief, aangesien dit die 

mening (dus inligting) van Zille oordra (De Stadler, 2007a:5).  

 

b. ’n Instruktiewe doelwit wil ’n spesifieke vaardigheid by die ontvanger 

vestig. Soos genoem in a hierbo, is hierdie die tweede doelwit wat 

prominent in ’n teks verskyn. Dit is ook vanselfsprekend dat ’n lys 

instruksies in so ’n teks sal verskyn. Voorbeelde van instruktiewe 

tekste is die teks wat ’n individu met ’n DVD-speler kry, wat aan die 

gebruiker verduidelik hoe om die masjien reg te gebruik of selfs ’n 

koekresep, wat die gebruiker stap-vir-stap verduidelik hoe om die 

koek te bak (De Stadler, 2007a:6). 

 

c. Die oorredende doelwit wil die houding van ’n individu verander. 

Hierdie doelwit verskyn soms heel subtiel in die teks, maar partykeer 

staan dit duidelik uit, soos wanneer die regering die inwoners van ’n 

land wil oortuig dat ’n nuwe wetgewing tot voordeel van die land se 

welvaart sal wees (De Stadler, 2007a:6). Die nuusbriewe van die DA 

sal groot voordeel trek uit die oorredende doelwit om kiesers te lok.  

 

d. Die motiverende doelwit is ’n stap verder as die oorredende doelwit. 

Hiermee wil die sender nie net die ontvanger oortuig van iets nie, 

maar wil hê die ontvanger moet iets aan die saak doen. So ’n doelwit 

oorreed dus iemand om “iets” te doen (De Stadler, 2007a:6). ’n 

Voorbeeld hiervan is: “As jy die aarde wil beskerm, sal jy bio-brandstof 

gebruik.” Weereens kan Zille baie kiesers lok deur hierdie doelwit in 

haar nuusbriewe te gebruik. 

 

e. Die affektiewe doelwit het te make met die emosies van die ontvanger. 

Wanneer ’n sender gebruik maak van ’n affektiewe doelwit wil die 
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sender die ontvanger se emosies of gevoel beïnvloed (De Stadler, 

2007a:6). As Zille so ’n doelwit in haar nuusbriewe gebruik, moet sy 

versigtig wees, want as sy die verkeerde gevoel by ’n leser ontlok, kan 

dit veroorsaak dat sy die leser en dus die kieser gaan verloor.  

 

Soos voorheen genoem, kan van hierdie doelwitte saam in ’n teks verskyn. 

Dit gebeur as’t ware selde dat slegs een doelwit in ’n teks voorkom. Dit kan 

gesien word in instruktiewe tekste wat eers die ontvanger geluk wens met 

die goeie aankope wat hy of sy gedoen het. So ’n gelukwensing ontlok ’n 

gevoel van trots en vreugde. Die gebruik van veelvuldige doelwitte in ’n teks 

het altyd ’n rangorde (De Stadler, 2007a:6). Daar is ’n boodskap met ’n 

hoofdoelwit en verskeie subdoelwitte wat hierdie hoofdoelwit ondersteun.  

 

Ander elemente wat inhoud sy kompleksiteit gee, sluit in ’n variasie in 

onderwerpe, positiewe of negatiewe skryfstyle en houdings van die sender. 

Hierdie lys gaan verder in Hoofstuk 3 aangevul word.  

 

2.3.5.2 Struktuur 

Volgens De Stadler (2007c:54) is struktuur die organisasie van die inhoud en 

die wyse waarop die inhoud aangebied word. Hoewel dit eenvoudig klink, is 

daar weereens verskeie aspekte wat die struktuur beïnvloed. De Stadler 

(2007c:55) noem van hierdie aspekte die inhoudelike struktuur, koherensie 

en die uiterlike struktuur. 

 

a. Inhoudelike struktuur is die manier waarop die tema en die 

ondersteuning van die tema georganiseer word; die koherensie van die 

teks. Die tema is die belangrikste aspek van enige teks (De Stadler, 

2007c:58). Die tema is die saak waaroor die hele teks handel. Die 

tema bepaal of die teks koherent (samehangend) gaan wees, 

aangesien enige afwyking van die tema die koherensie daarvan gaan 

beïnvloed. Koherensie word verkry deur die tema konsekwent deur die 

teks te gebruik.  
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’n Teks het altyd een hooftema, maar verskeie subtemas wat met die 

hooftema verband hou. Hierdie subtemas kom in die paragrawe voor 

en daar is altyd net een tema per paragraaf. So ’n organisasie van 

tema en subtemas vorm ’n teksskema.9 Die gebruik van ’n teksskema 

help die sender op koherensie te behou. Dit help ook die sender om sy 

of haar inligting te organiseer en die ontvanger om sin uit die teks te 

maak.  

 

’n Tema moet aan die volgende vereistes voldoen (De Stadler, 2007c: 

58): 

• Die teks moet duidelik gefokus wees. Die ontvanger moet te alle 

tye presies weet waaroor die teks handel. 

• Die tema moet ook bondig geformuleer word. ’n Bondige tema 

bevorder die oorsigtelikheid van die boodskap. De Stadler 

(2007a:58) noem dat ’n bondige tema juis met die duidelike 

fokus daarvan kontrasteer. Hy noem dat die een juis beteken 

dat die ander een minder duidelik gaan wees. Dit is ’n keuse wat 

die skrywer moet maak wanneer hy sy teksskema opstel.  

 

b. Koherensie verwys na samehang in die teks. Dit is dat die eenhede, 

soos sinne of paragrawe, logies op mekaar volg (De Stadler, 

2007c:55). Dit behels ook dat die sender nie gedurig van tema moet 

wissel nie. Koherensie skep die gevoel dat sekere teksdele bymekaar 

hoort. 

 

Koherensie in paragrawe word bereik deur kohesie (De Stadler, 

2007c:93). Kohesie is wanneer die sender woorde of frases in ’n sin 

gebruik wat verwys na iets wat in die voorafgaande sin genoem is. 

Byvoorbeeld: 

                                      
9 ’n Teksskema is die gebruik van vrae en antwoorde wat die ordening van die teks in sy 
ontwikkelingstadium vergemaklik.  
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Die ware teenrevolusionêre is ewe seer die wabenzis in die ANC 

se Jeugliga wat hulle meer oor hulle eie verryking bekommer as 

oor diens aan die mense. Ons kry ‘n baie duidelik begrip van 

wat die “revolusie” vir hulle beteken uit die ooglopende verbruik 

wat verlede week by die Jeugliga se konferensie te siene was. 

(teks sewe) 

In hierdie aanhaling verwys die “hulle” na die ANC Jeugliga. Kohesie 

en dus koherensie is verkry deur “hulle” te gebruik. 

 

Dit is voor die hand liggend dat koherensie nie net afhanklik is van 

kohesie nie. Die rede hiervoor is dat sinne ’n klein eenheid van die 

groter eenheid vorm, naamlik paragrawe (De Stadler, 2007c:93). As 

die leser na die teks kyk, sien hy eerste die paragrawe raak. Om 

hierdie rede is dit belangrik dat die organisasie en uitleg van die 

paragrawe ook gepas is. Paragrawe wat slegs uit een sin bestaan, kan 

die koherensie van die teks beïnvloed, aangesien die gevaar bestaan 

dat die leser van die inligting gaan vergeet as hy of sy die paragraaf 

klaar gelees het. 

 

c. Die uiterlike struktuur behels die visuele tekselemente wat die sender 

kan waarneem deur net na die teks te kyk. Sulke elemente is onder 

meer paragraaf-indelings, titels, opskrifte en voetnote. Die uiterlike 

struktuur van ’n teks dien gewoonlik as toegangstruktuur en help die 

leser as’t ware om die teks binne te kom (De Stadler, 2007e:6).  

 

De Stadler (2007e:6) noem verder dat die uiterlike struktuur twee 

funksies het, naamlik ’n strukturerende funksie wat vir die leser wys 

waaroor dit gaan (titels, opskrifte) en waar die teks begin (paragrawe, 

voetnote) en ’n motiverende funksie wat die leser stimuleer om die 

teks te lees (as die teks netjies lyk, prikkelteks, dramatiese opskrifte).  
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2.3.5.3 Styl 

Volgens Du Toit en Smith-Müller (2003:12) is styl ŉ keuse wat ŉ skrywer 

maak oor hoe hy of sy die boodskap aan die teikengroep gaan oordra. 

Traugott en Pratt (aangehaal in Du Toit & Smith-Müller, 2003:14) vat styl 

soos volg saam: “One way is to say that style results from a tendency of a 

speaker or writer to consistently choose certain structures over others 

available in the language.” Hieruit is dit duidelik dat as ŉ spesifieke stylkeuse 

gemaak is, dit konsekwent deur die hele teks toegepas moet word.  

 

Bogenoemde keuses kan soos volg uiteengesit word: Du Toit en Smith-Müller 

(2003:12,14) noem dat styl ŉ keuse is wat ŉ skrywer maak uit die 

verskeidenheid en moontlikhede wat ŉ taal aan hom of haar bied. Hierdie 

verskeidenhede kan byvoorbeeld die verskillende woorde (sinonieme) vir een 

konsep wees. In ’n formele brief sal die sender die leser eerder as “Geagte X” 

aanspreek teenoor die informele “Beste X”. Die situasie of konteks waaruit 

geskryf word, is ŉ tweede keuse wat aan ŉ skrywer gestel word (Du Toit & 

Smith-Müller, 2003:12). Met ander woorde, as die teks ŉ hofbevel is, sal die 

konteks bepaal dat die inhoud baie formeel uiteengesit word. ŉ Derde keuse 

is dié van formulerings (Du Toit & Smith-Müller, 2003:15). Een gedagte kan 

op verskillende maniere geformuleer word, wat dan die styl daarvan bepaal. 

Die teikengroep speel ’n belangrike rol by die formulering van ŉ teks. As die 

teikengroep jong kinders is, sal die styl nie te formeel wees nie en daar sal 

nie woorde voorkom wat vir die kinders moeilik verstaanbaar is nie. Passief- 

en aktiefkonstruksies speel hier ook ŉ beduidende rol. Passiefkonstruksies is 

kenmerkend van formele tekste (De Stadler, 2007b:3). So is daar talle 

stylaspekte wat uiteindelik ’n rol kan speel met betrekking tot die 

beeldvorming en -projeksie wat in die teks deurgevoer word, waaronder 

dinge soos die aanspreking van die leser, die toon van die teks en die 

gebruik van emosie-gelaaide woorde. Uiteindelik word die keuses uiteraard 

ook bepaal deur die genre van die dokument. Die feit dat Zille ’n 

nuusbriefgenre gebruik, moet ’n invloed hê op die stylkeuses wat sy 

uiteindelik maak.  
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Uit bogenoemde bespreking moet dit reeds duidelik word dat stylkeuses ’n 

betekenisvolle uitwerking kan hê op die beeld wat deur ’n dokument 

uitgestraal word. Terselfdertyd is dit ook belangrik om te merk dat as die 

stylkeuse gemaak is, daarby gehou moet word om te verseker dat die leser 

die teks verstaan en kan volg. Daar gaan gekyk word of hierdie keuses 

duidelik in die kontrolelys van styl genoem word. 

 

Daar is ’n verskeidenheid styltipes. Styltipes dek ŉ hele spektrum van 

wetenskaplike tot gesprek- en platstyltipes. De Stadler (2007b:1) noem dat 

die verskil tussen hierdie tipes subtiel kan wees. Aangesien dit nie die doel 

van hierdie projek is om styl in detail te bespreek nie, gaan die styldimensies 

wat De Stadler (2007b:2) uiteensit, kortliks genoem word. Hulle is soos volg:  

• formeel en informeel (word bepaal deur aanspreekvorme en 

woordkeuses); 

• moeilikheidsgraad (word bepaal deur die moeilikheidsgraad van die 

sinne en woorde); 

• lewendigheid (word bepaal deur die afwisseling in woordkeuse en 

sinsformulering al dan nie); 

• eksaktheid (word bepaal deur die duidelikheid en presiesheid van dit 

wat gesê word); en 

• informasiedigtheid (word bepaal deur die bondigheid al dan nie van die 

teks).  

Al hierdie dimensies help die sender om ŉ teks te skep wat maklik deur die 

leser ontvang en verstaan kan word. 

 

2.3.5.4 Grafika 

Grafika verwys na alle visuele elemente in ’n teks, wat selfs die teks self 

insluit — die tipografie (De Stadler, 2007f:1). Die doel van grafika is dikwels 

om die leser na die teks te lok, maar sekerlik ook om die inligting meer 

toeganklik te maak. As ’n leser byvoorbeeld ’n interessante foto van Zille sien 

waarop sy gesellig saam met kiesers kuier, sal dit die leser prikkel om verder 

te lees oor die omstandighede rondom die foto. De Stadler (2007f:2) noem 
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dat verskillende situasies bepaal of die leser eerste die teks gaan lees en of 

eerste na die grafika gaan kyk. Sulke situasies is byvoorbeeld in jaarverslae 

waar die leser weet dat hy of sy eers die teks moet lees om te verstaan wat 

in, byvoorbeeld, ’n grafiek uitgebeeld word.  

 

Omdat grafika dikwels die inhoud van ’n teks (De Stadler, 2007f:2) 

ondersteun, is dit belangrik dat die interaksie tussen die teks en die grafika 

goed bestuur moet word. Grafika wat afwesig is of wat op onaanvaarbare 

maniere met die teks interakteer, kan ’n negatiewe uitwerking op die 

beeldprojeksie van die betrokke dokument hê. Die gevaar bestaan dat ’n 

sender grafika in ’n dokument plaas wat slegs as versiering dien. Lesers 

koppel gewoonlik sekere betekenisse of konnotasies aan ’n spesifieke 

grafiese element en as dit nie ooreenstem met die doel van die teks nie, kan 

die kommunikasie misluk. In so ’n geval kan die gevaar bestaan dat die 

grafika en die doel van die teks nie ooreenstem nie. Vir hierdie rede moet die 

sender hom- of haarself gedurig afvra of die grafika funksioneel is (De 

Stadler, 2007f:2).  

 

Die sender moet sy of haar teikengroep se verwysingsraamwerk in gedagte 

hou. ’n Komplekse grafiek sal, byvoorbeeld, nie in die verwysingsraamwerk 

val van ’n volwassene wat slegs Graad 5 het nie. Die leser kan gevolglik nie 

die grafiek interpreteer nie. In die geval van tekste wat aan laer geskoolde 

mense gerig is, is dit soms goed om tekste te kies wat meer grafika bevat en 

wat interpreteerbaar is in hulle verwysingsraamwerk, aangesien dit 

kommunikasie vergemaklik en die leser help om die teks te verstaan 

(Carstens, 2004:21). Hier is dit belangrik dat die teks geïnterpreteer moet 

kan word.  

 

3. Inspeling van die elemente 

Volgens die model word die beeld van ’n instansie of individu beduidend 

beïnvloed deur die ekspressiewe en relasionele boodskappe en veral die 

emosionele toeganklikheid van die dokument. Na aanleiding van die 
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bespreking oor beeld in onderafdeling 2.1, is dit die manier waarop die lede 

van ’n instansie glo die publiek hulle sien. ’n Instansie se beeld word bepaal 

deur die publiek se siening van hom. Die manier hoe die ontwerper van ’n 

dokument hierdie siening kan toepas, volgens die model, is deur die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe by die beeld van die maatskappy 

aan te pas. As die party weet dat hy as ’n nie-rassige party gesien word, kan 

hy die ekspressiewe boodskap benut om aan te dui dat dit wel die geval is. 

Dit kan gedoen word deur byvoorbeeld gereeld na die party se veelrassige 

samestelling of profiel te verwys. Die relasionele boodskap kan gebruik word 

om die leser direk in sy of haar moedertaal aan te spreek. Dit kan gesien 

word in die feit dat Zille twee weergawes van hierdie nuusbrief het, naamlik 

’n Engelse en ’n Afrikaanse een.10 So ’n gebaar van die sender kan die 

emosionele toeganklikheid van die teks beïnvloed. Dit is dus vir die 

ontvanger duidelik dat die sender in hom of haar belangstel deur die teks in 

sy of haar taal beskikbaar te stel. Die emosionele toeganklikheid van die teks 

word hierdeur verhoog, aangesien die leser die gevoel kry dat die sender 

moeite gedoen het om met hom of haar te kommunikeer. Dit sal daartoe lei 

dat die ontvanger ’n nuwe beeld van die ontvanger kry. Op so ’n manier 

speel die ekspressiewe en relasionele boodskappe, die emosionele 

toeganklikheid en die beeld van die instansie op mekaar in.  

 

Tog is dit nie die enigste elemente van die model wat op mekaar inspeel nie. 

As die uiterlike struktuur van die teks deurmekaar voorkom, kan die 

ontvanger nie fisiese en intellektuele toegang tot die teks kry nie, aangesien 

dit nie duidelik is waar die teks begin, of hoe die grafika met die teks skakel 

nie. Op sy beurt beïnvloed dit die beeld van die instansie, aangesien die 

ontvanger die gevoel kan kry dat die sender nie aandag aan die teks gegee 

het nie.  

 

As die bedoelde en uitgestraalde beeld van die instansie nie in die teks 

ooreenstem nie, dui dit daarop dat die ekspressiewe boodskap nie goed 

                                      
10 Twee Engelse nuusbriewe vorm deel van die korpus. 
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geformuleer is nie. In die geval van Zille kan dit wees dat sy nie die 

toekomsvisie van die DA in haar nuusbriewe voorop stel nie en ’n heel ander 

beeld van die party skep. Dit beïnvloed dan die beeld van die party en van 

haarself.  

 

4. Kommentaar 

Die KBP is ’n komplekse model. Die inspeling en belangrikheid daarvan sal 

slegs duidelik word as die verskeie elemente wat ’n rol in die model speel, 

verfyn word. In die volgende hoofstuk gaan daar klem gelê word op die 

dokument se ontwerp, veral die ekspressiewe en relasionele boodskappe. ’n 

Verfynde model vir die integrasie van hierdie boodskappe met die inhoud, 

styl, struktuur en grafika gaan voorgestel word.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Hoofstuk 3 

’n Verfynde model vir analise 

1. Inleiding 

In hierdie hoofstuk gaan ’n verfynde model vir die analise van die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe voorgestel word. Om duidelikheid te 

kry oor die model is dit belangrik om eerstens die verhouding tussen die 

inhoud, styl, struktuur, grafika en boodskappe uit te wys. Vervolgens gaan 

aangedui word hoe hierdie elemente in Zille se nuusbriewe bydra tot die 

beeld wat sy uitstraal en die verhouding wat sy met haar lesers bou. Hier 

gaan slegs na ’n paar van die elemente verwys word wat haar beeld kan 

beïnvloed. Daarna gaan ’n verfynde model, wat meer elemente bevat, vir die 

analise van hierdie boodskappe in haar nuusbriewe voorgestel word. Hierdie 

model sal die grondslag vorm van die analises wat in Hoofstuk 4 gaan volg.  

 

2. Die integrasie van inhoud, styl, struktuur en 

grafika in die operasionalisering van die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe  

2.1 Inhoud 

Die manier waarop Zille die inhoud gebruik om haar ekspressiewe en 

relasionele boodskappe uit te druk, kan op verskeie wyses haar beeld 

beïnvloed. As sy nie die inhoud van haar nuusbriewe afwissel nie, kan dit 

daarop dui dat sy net op een ding fokus of dat sy nie insig in visie en beleid 

het nie. Al is die tema van die nuusbriewe anders, maar dieselfde onderwerp 

word in elke nuusbrief genoem, kan dit daarop dui dat sy nie veel het om oor 

te skryf nie. ’n Voorbeeld hiervan is Zuma: Nuusbrief een en tien verskil in 

tema; nuusbrief een fokus direk op Zuma, soos die titel reeds aantoon, 

terwyl nuusbrief tien oor oudpresident Nelson Mandela (Madiba) gaan. Teks 

tien het tog duidelike verwysings na Zuma. Uiteindelik verwys twaalf van 

haar nuusbriewe na Zuma, al dui die titel daarvan op ’n ander tema. Aan die 
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ander kant, kan dit ’n aanduiding wees dat sy juis op hom fokus aangesien 

hy, na haar mening, die kern vorm van haar opposisiegedrewe aanslag in die 

huidige politieke konteks (kyk na die model in Hoofstuk 2 vir die 

belangrikheid van die konteks). Die keuse van die korpus is hier natuurlik 

van groot belang: Dit is berekend gekies om saam te val met ’n dramatiese 

oomblik in die onlangse Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis, juis om te sien 

in welke mate die leier van die belangrikste opposisieparty haar beeld in so ’n 

situasie bestuur. Deur die eenselwigheid van haar tematiese aanbod kan sy 

die gevaar loop dat sy eenselwigheid uitstraal: “Ek het niks anders om oor te 

praat as die probleme wat Zuma vir ons veroorsaak nie”. 

 

As haar inhoud meestal op negatiewe onderwerpe gegrond is, kan dit ook 

haar beeld beïnvloed in die opsig dat sy net fokus op die negatiewe dinge wat 

in Suid-Afrika en die wêreld aangaan. Sy noem byvoorbeeld in nuusbrief 

twee: 

 

Hulle spruit uit die regerende party se gewoonte … om die South 

African Broadcasting Corporation (SABC) as ’n politieke werktuig te 

beskou … (paragraaf 5). 

 

In hierdie aanhaling fokus sy op die ANC se gewoonte om die SABC te 

misbruik. In nuusbrief drie word weereens op die negatiewe punte van die 

ANC gefokus: 

 

Niemand wat by die wapentransaksie-korrupsie betrek word … 

(paragraaf 4). 

 

Al agtien nuusbriewe het ’n negatiewe fokus. As sy voortdurend op die 

negatiewe fokus sonder om ŉ beter alternatief voor te stel, kan dit daarop 

dui dat sy nie oplossings vir die probleme van die land het nie. Hier kan 

natuurlik geargumenteer word dat dit die rol van ’n opposisieparty is, maar ’n 

dokumentontwerpspesialis se analitiese taak is om dit uit te wys en verder te 
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wys op die uitwerking wat ’n verstelling in hierdie verband kan hê. Dit is nie 

die ontwerpspesialis se taak om daaroor ’n oordeel te fel nie. 

 

Om te illustreer aan die positiewe kant van die inhoudelike aanbod: ’n Meer 

positiewe bydrae wat die inhoud van haar nuusbriewe betref, kan wees as sy 

die fokus plaas op die positiewe doelwitte van haar party en sodoende haar 

en haar party se beeld verbeter. Byvoorbeeld nuusbrief elf: 

Ons kan dit doen as ons met die basiese dinge wegspring. Ons moet die 

volgende doen: 

• Maak seker dat ons polisiediens bevoeg is, en nie omgekoop kan 

word nie.  

• Gee die polisie die hulpbronne, toerusting en opleiding wat hulle 

nodig het om hulle pligte uit te voer.  

• Maak seker dat mense wat die wet oortree, opgespoor, in 

hegtenis geneem, vervolg en gestraf word. 

• Bemagtig gemeenskappe om hulself teen misdadigers te 

beskerm (paragraaf 58). 

Die doelwit van hierdie nuusbrief is om voor te stel hoe misdaad bekamp kan 

word. Hierin stel sy haar standpunt duidelik oor wat omtrent hierdie saak 

gedoen moet word. Sy bepaal ‘n logiese proses om hierdie doel te bereik.  

 

As sy nie aandag gee aan die feit dat ’n leser tog op sy eie mening geregtig 

is nie, kan dit ook die leser se beeld oor haar beïnvloed. Byvoorbeeld in 

nuusbrief veertien: 

 

Nou is geen verwarring meer moontlik nie (paragraaf 20). 

 

Sy sê direk aan die lesers dat hulle nie meer oor die ANC se vergrype moet 

wonder nie. Sy laat nie die leser toe om te wonder of dit werklik so is nie. 



 36 

Wie sê die leser deel hierdie siening met haar? So ŉ uitlating kan die leser 

irriteer en vervreem.  

 

2.2 Styl 

Die styl11 van Zille se nuusbriewe speel ’n groot rol in die uiteindelike beeld 

wat sy uitstraal. Tekste wat té skerp en sarkasties voorkom, kan haar beeld 

skade berokken, veral as hierdie sarkasme verkeerd gebruik word en gemik 

is op sensitiewe kwessies soos misdaad of op ’n ander party. Die rede 

waarom dit haar beeld skade kan aandoen, is dat dit kan voorkom asof sy nie 

respek vir opposisie het nie of dat sy nie werklik omgee oor sensitiewe 

kwessies nie. Nuusbrief veertien dien as voorbeeld.  

 

As pryse te laag vasgestel word, staan ons voor die vooruitsig van 

hoegenaamd geen private gesondheidsorg nie, en dan wonder ’n mens 

waarheen die Minister vir haar eie mediese behandeling sal gaan 

(paragraaf 10). 

 

Zille se sarkasme is gemik op die oudminister van gesondheid se uitlatings 

dat staatshospitale goeie diens lewer, maar tog gaan sy na privaat hospitale 

as sy mediese sorg nodig het. Die sarkasme is gemik op die optrede en 

besluit van die minister wat na Zille se mening, private hospitale se einde 

gaan beteken, sodat selfs die minister nie ’n hospitaal sal hê om heen te 

gaan nie. As sy sarkasme in haar ekspressiewe of relasionele boodskappe 

gebruik, moet sy rekening hou met die uitstraling wat dit meebring en 

verseker dat dit nie oorbodig voorkom nie. 

 

’n Verdere stylelement wat haar beeld kan beïnvloed, is die formaliteit 

daarvan. Die styl van die nuusbrief moet ooreenstem met die doelwit  

daarvan. Die rede hiervoor is dat ’n teks wat affektief is baie emosie sal 

bevat, wat die formaliteit daarvan sal verlaag. Nuusbrief tien, wat oor 

                                      
11 In hierdie afdeling word daar ook verwys na toon, wat dui op die manier hoe Zille 
boodskappe oordra. Sarkasme is ’n toon. 
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Mandela handel, is ’n voorbeeld hiervan. Zille gebruik gereeld die leser se 

emosie in die vorm van hulle liefde vir die oudpresident om haar punt oor te 

dra, byvoorbeeld: 

 

Ons kan nie toelaat dat dit gebeur nie. Mandela se visie moet herleef. 

Dit sal die beste verjaarsgeskenk wees wat ons hom kan gee 

(paragraaf 3). 

 

In die voorafgaande sin wys sy daarop dat die regerende party Mandela se 

“erfenis ondermyn”. Die aanhaling hierbo is informeel, soos gesien kan word 

in haar woordkeuses en sinskonstruksies. Die doelwit, affektief, stem dus 

ooreen met die informele styl daarvan.  

 

As sy informele eerstepersoonsverwysings gebruik, soos “ek” en “ons”, sal 

dit ook haar beeld beïnvloed aangesien dit aandui dat sy haar met haar leser 

vereenselwig. In die meeste van haar nuusbriewe word die inklusiewe “ons” 

gebruik. Byvoorbeeld in nuusbrief ses: 

 

Terwyl ons verder beweeg, kan ons bemoedig voel dat ons ‘n 

Grondwet en ‘n regbank het wat ons in wese teen magsmisbruik deur 

die ANC beskerm (paragraaf 29). 

 

Sy vereenselwig haar met die leser. Sy dui hier aan dat sy ook ’n burger van 

Suid-Afrika is en dat sy “bemoedig” voel deur die Grondwet.  

 

Aanvallende styl is nog ’n element wat sorgvuldig gebruik moet word, 

aangesien ’n oormaat daarvan kan lei tot ’n aanvallende beeld. Dit kan 

daarop dui dat sy net die foute in alles raaksien. In nuusbrief ses kom daar ’n 

aanvallende toon voor. Byvoorbeeld: 

Ons het al dié punte destyds al gestel, met net ‘n handvol 

kommentators en joernaliste het dit verstaan. Die meeste het die 
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moontlik dat die DA dié keer aan wangedrag skuldig was, en nie die 

ANC nie, gretig aangegryp (paragraaf 11). 

Die aanvallende toon kom voor in die manier waarop sy die “joernaliste en 

kommentators” aanspreek. Sy blameer die meeste van hulle dat hulle die DA 

as “skuldig” wil beskou. 

As Zille ’n lae magsafstand12 tussen haar en haar leser bewerkstellig, kan dit 

ook haar beeld beïnvloed. Die rede hiervoor is dat die leser dan as ’n gelyke 

beskou word en nie as ’n ondergeskikte nie. Op so ’n manier bevestig Zille 

die DA se visie dat almal gelyk is. Nuusbrief sewentien dien as voorbeeld: 

We must now look to the future with hope and resolve (paragraaf 19). 

In hierdie aanhaling sê sy die leser nie voor nie, sy noem ook nie dat sy dit 

alleen gaan doen nie, sy dui haar gelykheid aan deur te noem dat sy en die 

leser saam optimisties moet wees.  

2.3 Struktuur 

Die struktuur van enige dokument speel ’n belangrike rol in die 

beelduitstraling van ’n instansie. Om hierdie rede is dit belangrik dat Zille dit 

ten goede benut. As haar nuusbriewe inkoherent13 voorkom, kan dit ’n 

aanduiding wees dat sy nie genoeg aandag gegee het aan dit wat sy geskryf 

het nie. Die leser kan op sy beurt die gevolgtrekking maak dat hy ook nie 

veel aandag aan die teks hoef te gee nie. Nuusbrief een is ’n voorbeeld 

hiervan. Ter illustrasie gaan die tema van elke sin gelys word: 

1. Nooit as te nimmer Zuma. 

2. Zuma se poging om sy aanklagte teruggetrek te kry. 

3. Politieke oplossing vir Jacob Zuma se verhoor. 

                                      
12 Magsafstand versinnebeeld ’n hiërargie. In hoofstuk vier word hierdie terme in 
detail bespreek.  
13 Sien Hoofstuk 2 onderafdeling 2.3.5.2 vir duidelikheid oor koherensie 
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4. Spesiale behandeling vir Jacob Zuma en die politieke onstabiliteit wat 

dit kan veroorsaak. 

5. Politieke oplossing vir Jacob Zuma se verhoor. 

6. Politieke onstabiliteit wat Zuma se verhoor kan veroorsaak. 

7. Politieke onstabiliteit en dreigemente van die ANC en sy alliansie 

8. Verdediging van die grondwet deur landsburgers en die opsweping van 

die ANC om Zuma se verhoor te stop. 

9. Onttrekking van Jacob Zuma as presidentskandidaat. 

10. Die gevolge van ’n politieke oplossing. 

11. Die gevolge van ’n politieke oplossing. 

12. Die gevolge van ’n politieke oplossing. 

13. Die gevolge van ’n politieke oplossing. 

14. Die gevolge van ’n politieke oplossing.  

15. Die twyfeling in die opregtheid van Zuma se onskuld. 

16. Die hoër reg van die regerende party. 

17. Die gevolge van ’n politieke oplossing. 

Hierdie lys is ’n duidelike aanduiding van hoe Zille van temas verwissel en 

waar sy die temas weer later in die nuusbrief noem. Paragrawe drie, vyf, tien 

tot veertien en sewentien handel oor die sogenaamde “politieke oplossing” 

vir Zuma. Tussen hierdie paragrawe deur word ander temas bespreek. Dit 

kan dui op ’n vorm van inkoherensie wat die leesbaarheid en uitstraling van 

die betrokke dokument negatief kan beïnvloed. Hoewel hierdie nuusbrief 

inkoherent is, kan die leser steeds volg wat gesê word. In die korpus van 

agtien nuusbriewe is daar wel nog nuusbriewe wat inkoherent is. Hierdie 

inkoherensie beïnvloed egter nie die teks as geheel nie en die moontlikheid 

bestaan dus dat dit nie ’n beduidende invloed op Zille se beelduitstraling en  

-projeksie het nie. 

 

Onaantreklike tekste sal ook ’n invloed op die leser hê. Dit sal die leser 

ontmoedig om die teks te lees. Enige doelwit of boodskap wat sy dan met die 

nuusbrief gehad het, sal verlore gaan. Paragrawe wat te lank is of slegs uit 
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een sin bestaan, is ’n voorbeeld hiervan. Belangrike inligting kan verlore 

gaan, aangesien die leser nie die doel daarvan kan begryp nie. Nuusbrief elf 

dien as voorbeeld. In hierdie nuusbrief bestaan die meeste paragrawe net uit 

een sin. Paragraaf een en dan drie tot ses is treffend14, aangesien sy ’n 

spesifieke gevoel by die leser wil ontlok. Paragraaf tien en elf is ook treffend. 

As’t ware word elke paragraaf wat uit een sin bestaan as ’n treffende sin 

bedoel. Hoewel dit in sy doel slaag, kom die teks “hakerig” voor. Die 

nuusbrief vloei nie as gevolg van die eensin-paragrawe.  

 

As Zille die geleentheid vir haar leser bied om kommentaar te lewer kan, dit 

’n aanduiding wees dat sy haar leser se insette verwelkom. Al verwys sy net 

na dinge wat haar ontvanger gesê het, dui dit reeds daarop dat sy ’n 

verhouding met haar leser wil bewerkstellig. ’n Voorbeeld hiervan is teks 

nege: 

 

’n Student het die volgende vraag aan my gestel toe ek twee weke 

gelede by die Universiteit van die Witwatersrand gepraat het oor die 

belangrikheid daarvan om ons Grondwet te respekteer en te verdedig. 

Hy het gesê … (paragraaf 1). 

 

Die student se vraag het uiteindelik die tema van haar nuusbrief bepaal. 

Hierdie nuusbrief skep die indruk dat sy wel aandag gee aan dit wat lede van 

die publiek vir haar vra. 

 

Elke nuusbrief het ’n skakel onderaan wat die leser die geleentheid bied om 

kommentaar te lewer. Dit dui ook daarop dat die leser se insette vir Zille en 

die DA belangrik is (soos gesien kan word in die nuusbrief in addendum B).  

 

 

 

                                      
14 Met “treffend” word daar bedoel dat dit ’n sekere reaksie of emosie by die leser 
ontlok. 
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2.4 Grafika  

Van al die elemente wat tot dusver genoem is, speel grafika ’n kleiner rol. 

Die rede hiervoor is dat die moontlikheid bestaan dat die ontvanger nie die 

bedoelde beeld uit die grafika aflei nie. Byvoorbeeld, as daar ’n foto is van 

Zille wat gesellig saam met lede van die publiek verkeer, is dit nie 

noodwendig duidelik dat sy deur die foto die relasionele boodskap probeer 

uitstraal dat sy verhoudings met haar kiesers bou nie. Gesigsuitdrukkings op 

foto's, wat ’n ekspressiewe boodskap uitbeeld, is ook moeilik om te 

interpreteer. Die leser sal byvoorbeeld nie ’n glimlag assosieer met ’n 

persoon wat wil wys dat sy ’n mens-mens is nie. Dit kan waarskynlik 

vergelyk word met die feit dat alle mense, ongeag hulle karakter, op foto's 

glimlag.  

 

Die gebruik van ’n slagspreuk of kenteken is ook ’n aanduiding van 

ekspressiewe en relasionele boodskappe aangesien dit ook nverhouding 

tussen die skrywer en leser kan bewerkstellig en dit ook n beeld van die 

sender weerspieël. Die grootte van hierdie kentekens speel veral ’n 

belangrike rol. As die DA se logo klein op die nuusbriewe verskyn, soos wel 

die geval is, kan lesers tot die gevolgtrekking kom dat hierdie brief nie 

hoofsaaklik deel vorm van die DA nie.  

 

3. Van analise na verfynde model 

3.1 Oorsig 

Die model wat hier voorgestel word, is gegrond op die ekspressiewe en 

relasionele boodskappe wat in Zille se nuusbriewe voorkom. Nadat die 

boodskappe geïdentifiseer is, is ’n lys verskynsels, genoem tendense, wat 

betrekking het op die inhoud, styl, struktuur en grafika van die boodskappe 

opgestel. Hierdie lys is op grond van bogenoemde bespreking gedoen. In 

hierdie afdeling word die tendense uiteindelik opgeneem in ’n analitiese 

kontrole-matriks wat die analise van die agtien nuusbriewe sal vergemaklik, 

aangesien dit fokus op alle tendense wat die boodskappe kan oordra.  
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Die ekspressiewe boodskap kan verder in twee verdeel word, naamlik die 

ekspressiewe boodskap wat Zille se mening bevat en waar sy na haarself 

verwys, en die ekspressiewe boodskap van die DA waar Zille na die DA 

verwys. Aangesien Zille die leier van die DA is, is dit belangrik dat sy nie net 

na haarself verwys nie. Deur na die DA ook te verwys, vereenselwig sy haar 

met die DA en sy toekomsvisie, waardes en beleidstellings. Om hierdie rede 

gaan die analises verdeel word in drie afdelings, naamlik die ekspressiewe 

boodskap van Helen Zille, die ekspressiewe boodskap van die DA, en die 

relasionele boodskap. Die verdeling van die ekspressiewe boodskap gaan nie 

die model verander nie, aangesien die tendense wat betrekking het op die DA 

ook in die model in berekening gebring is. 

 

Vervolgens gaan die onderskeie tendense genoem en bespreek word, waarna 

die verfynde model gegee word. Klem word gelê op die feit dat die tendense 

wat in die model verskyn, nie al tendense is wat geïdentifiseer kan word nie. 

Hierdie tendense is dié wat die meeste voorkom en wat ’n groter invloed op 

beelduitstraling en -projeksie het.  

 

3.2. Die tendense in die nuusbriewe 

3.2.1 Ekspressiewe boodskap 

3.2.1.1 Inhoud 

A. Haar (DA) waardes/houdings sluit alle uitlatings in wat ’n beeld 

uitstraal van Zille se waardes, by die ekspressiewe boodskap van 

Helen Zille en by die ekspressiewe boodskap van die DA. Dit kan ’n 

indirekte verwysing wees soos wanneer die leser uit die inhoud moet 

aflei dat sy haar/die DA (se) waardes weergee of wanneer sy dit direk 

sê. Byvoorbeeld in nuusbrief drie:  

 

Niemand wat by die wapentransaksie-korrupsie betrek word, 

moet aan ’n behoorlike regsproses ontsnap nie (paragraaf 4). 
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Dit is ’n indirekte verwysing na Zille se waardes. Haar waardes lê in 

die stelling dat sy wil hê korrupte mense moet vervolg word. Die 

waarde wat hieruit afgelei word, is dat sy voel elke korrupte individu 

moet vervolg word. Dit is ekspressief in die sin dat sy iets oor haarself 

te kenne gee. Dieselfde geld vir nuusbrief drie: 

Die DA is ’n party wat die oppergesag van die reg en die 

Grondwet sterk steun, en respekteer dus die uitspraak in die 

Pietermaritzburgse Hoërhof om – op grond van ’n regstegniese 

punt - die besluit om Jacob Zuma weens bedrog en korrupsie te 

vervolg, tersyde te stel (paragraaf 1). 

 

 Hier gee sy duidelik die waardes van die DA. 

 

B. Positiewe fokus het betrekking op uitlatings wat Zille maak wat fokus 

op positiewe gebeure, soos goeie polisiëring, of positiewe aspekte van 

’n persoon of party. In nuusbrief tien noem sy byvoorbeeld: 

 

Dit is ’n visie wat alle ware demokrate in Suid-Afrika gemeen 

het (paragraaf 7). 

 

Dit is ’n verwysing na Mandela se toekomsvisie. Die positiewe fokus in 

hierdie aanhaling val op die mening dat alle “ware demokrate” so voel.  

 

C. Negatiewe fokus behels al die uitlatings wat gemaak word wat fokus 

op die negatiewe van ’n party of negatiewe gebeure, soos in nuusbrief 

sewe: 

 

Die ANC van Zuma en Mantashe (net soos die Nasionale Party in 

die apartheid-era) wil die media, die regbank en elke ander 

onafhanklike staatsorgaan beheer (paragraaf 3). 

 



 44 

Hierin fokus sy op Zuma en Mantashe se optrede wat na haar mening 

verkeerd (negatief) is. Dit is weereens ekspressief, aangesien dit ’n 

beeld van haar weerspieël.  

 

D. Haar opinie sluit alle uitlatings in wat ’n indruk skep van haar menings. 

Byvoorbeeld in nuusbrief agtien: 

 

Drug and alcohol abuse, in my view, may prove to be an even 

more fundamental threat to South Africa’s future than HIV/AIDS 

(paragraaf 4). 

 

Sy noem duidelik in hierdie aanhaling dat dit haar mening is. Hierdie 

uitlating is ekspressief in die sin dat dit direk ’n beeld van haar skep.  

 

E. Zuma as onderwerp in teksdele wat oor Zuma handel of waar hy 

indirek genoem word.  

F. ANC as onderwerp sluit alle uitlatings in waar die ANC genoem of waar 

daar indirek na die party verwys word.  

G. Apartheid as onderwerp fokus op al die uitlatings wat na apartheid 

verwys. 

H. Mbeki as onderwerp is alle verwysings na Mbeki of sy doen en late. 

I. Zimbabwe/Mugabe as onderwerp sluit alle uitlatings in wat na 

Zimbabwe of Mugabe verwys. Die tendense van E tot I is ekspressief 

aangesien hierdie soort verwysings haar mening is, wat dus ook ’n 

beeld van haar skep. 

 

J. Ondersteuning vir argumente het betrekking op elke keer wanneer 

Zille voorbeelde of bewyse gee vir haar argumente. Byvoorbeeld in 

nuusbrief veertien: 

 

Aan die ander kant glo die DA dat die staat ’n vergemaklikende 

rol moet speel. Hy moet dit doen deur geleenthede uit te brei 
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sodat al hoe meer mense die vermoë het om ekonomies aktief 

te word in ’n staat wat belegging lok en behou (paragraaf 20). 

 

Dit is ter ondersteuning van haar argument oor die verwerping van die 

“Grondonteieningswetsontwerp”. Hierdie soort tendens is baie 

belangrik as ’n ekspressiewe boodskap, aangesien dit die indruk skep 

dat Zille haar uitlatings, wat ’n beeld oor haar weergee, kan 

ondersteun. Dit skep ’n beeld van ’n individu wat nie net kwelpunte 

uitwys nie, maar dat sy dit ook kan ondersteun.  

 

K. Advies is al die uitlatings waar Zille advies gee oor hoe om ’n situasie 

te hanteer. Nuusbrief ses dien as voorbeeld:  

Magsmisbruik - veral wanneer die ANC dreigende geluide ten 

opsigte van die Grondwet maak - moet tromp-op geloop word 

waar dit hom ook al voordoen (paragraaf 26). 

Hierdie uitlating gee advies oor hoe magsmisbruik gekeer kan word. 

Die soort tendens is belangrik aangesien dit die beeld uitstraal dat Zille 

probleme kan oplos.  

L. Laastens verwys veglus na alle uitlatings wat die DA of Zille se sterk 

argumentatiewe styl aandui. Dit sluit byvoorbeeld verwysings in wat 

daarop dui dat hulle alles sal doen om geregtigheid te laat geskied. 

Byvoorbeeld in nuusbrief vyf: 

 

Die DA sal min. Surty baie goed dophou om seker te maak dat 

hy die onafhanklikheid van die NVG verdedig en dié owerheid 

toelaat om sy grondwetlike mandaat uit te voer, naamlik om 

vervolgings in te stel waar daar prima facie-bewyse teen enige 

persoon is, ongeag wat daardie persoon se politieke status ook 

al mag wees (paragraaf 13). 
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Hierdie weerspieël die DA se beeld dat hy die regerende party 

“dophou” om te verseker dat hy nie ongrondwetlik optree nie. Hierdie 

tendens is ekspressief van aard, aangesien dit weereens ’n beeld van 

Zille en die DA skep. 

 

3.2.1.2 Styl 

A. Informeel verwys na alle teks wat in ’n informele styl geskryf is soos 

genoem in die bespreking van styl in Hoofstuk 2. Byvoorbeeld in 

nuusbrief een: 

 

Die betoog dat stabiliteit ’n politieke oplossing verg, is in elk 

geval bog (paragraaf 10). 

 

Die woordgebruik, veral die gebruik van “bog”, is informeel. Hierdie 

stylsoort is ekspressief aangesien dit aandui dat sy op ’n vlak met die 

leser wil kommunikeer wat nie te hoog is nie.  

 

B. Sarkasties/ironie fokus op uitlatings wat ’n weerspreking in ’n ander se 

optrede of uitlatings aandui, of waar Zille sarkasme of ironie gebruik 

om ’n punt te bewys. Byvoorbeeld nuusbrief veertien: 

 

Dié houding sal Zuma se ondersteuners in Cosatu en die SAKP 

laat glimlag, maar het die potensiaal om ons land se 

ekonomiese vooruitsigte te vernietig (paragraaf 3). 

 

Hier gebruik sy ironie. Die ironie lê daarin dat Zille van mening is dat 

dinge wat Zuma-ondersteuners gelukkig maak eintlik sleg vir Suid-

Afrika is. 

 

In dieselfde nuusbrief is ’n voorbeeld van sarkasme.  
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Die Wysigingswetsontwerp op Nasionale Gesondheid sal ewe 

rampspoedige gevolge hê. Manto Tshabala-Msimang is nie 

tevrede met die ineenstorting van die sektor vir openbare 

gesondheidsorg onder haar toesig nie, maar het haar visier nou 

ook op private gesondheidsorg ingestel (paragraaf 8). 

  

Zille is sarkasties as sy sê die oudminister wil private gesondheidsorg 

ook laat ineenstort soos openbare gesondheidsorg.  

 

C. Saaklik is al die dele waar Zille saaklike dinge aanhaal of waar haar 

toon baie saaklik is. Byvoorbeeld in nuusbrief agtien: 

The fact of the matter is this: If we beat drug abuse, we can go 

a long way to beating crime. To beat drugs, we have to take 

serious action (paragraaf 21). 

Die saaklikheid van hierdie aanhaling lê in die manier waarop sy haar 

mening oordra. Dit word stap vir stap gedoen met geen ruimte vir die 

leser om dit nie te verstaan nie. ’n Saaklike toon is ekspressief van 

aard, aangesien dit daarop dui dat Zille direk en duidelik in haar 

uitlatings kan voorkom. 

D. Aanvallend dui op alle teksdele wat ’n persoon aanval. Dit kan die 

vorm aanneem van Zille wat iemand blameer vir iets, of wanneer sy 

die persoon se swakpunte uitwys. Nuusbrief vyf dien as voorbeeld: 

Dit is moeilik om die herontplooiing van haar voorganger, Manto 

Tshabalala-Msimang, as Minister in die Presidensie te regverdig 

as ‘n mens haar rekord van onbevoegdheid in ag neem 

(Paragraaf 12). 

Die aanvallende toon in hierdie aanhaling is die manier waarop sy na 

Tshabalala-Msimang verwys. Sy is aanvallend aangesien sy dit duidelik 

maak dat Tshabalala-Msimang “onbevoeg” is. Dit is ekspressief in die 
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sin dat dit haar waardes weerspieël; sy is iemand wat streng kritiek 

kan lewer teen ’n persoon of op ’n gebeurtenis. 

 

E. Bemoedigend verwys na al die uitlatings wat dien om die leser te 

bemoedig. Byvoorbeeld in nuusbrief vyftien: 

 

Die DA het vandag ’n beroep op die Voorsitter van die NKBKW, 

Sydney Mufamadi, gedoen om die permit onmiddellik op te skort 

en te verduidelik hoe dit in die eerste plek toegestaan is 

(paragraaf 13). 

  

Die bemoediging lê in haar vermoë om aan te dui dat die DA wel ’n 

punt daarvan maak om kwelpunte in die regering aan te raak sodat 

almal die waarheid kan hoor. Dit is ekspressief aangesien dit ’n 

aanduiding gee dat Zille die leser ook kan bemoedig en oplossings vir 

probleme kan bied. 

 

F. Spreekwoorde verwys na Zille se gebruik van ’n spreekwoord of ’n 

beskrywende woord om ’n saak uit te lig. Byvoorbeeld in nuusbrief 

dertien: 

 

Wanneer ’n regter na bewering ’n party bo die Grondwet 

geplaas het, is dit duidelik hoe ver dié kanker al versprei het 

(paragraaf 6). 

 

Hier gebruik sy “kanker” as beeldspraak. En in nuusbrief drie: 

Die faksiegevegte binne-in die ANC, en die regerende party se 

misbruik van die Grondwet, beteken dat Suid-Afrika tussen twee 

meulstene vasgevang is (paragraaf 8). 

Hier gebruik sy ’n spreekwoord, naamlik “tussen twee meulstene 

vasgevang”. Die gebruik van sulke spreekwoorde en beeldspraak is 
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ekspressief in die opsig dat dit die teks meer lewendig maak en ook 

aandui dat Zille menslikheid in haar nuusbriewe kan inbring. 

G. “ek”, “my” of “ons” wys op al die teksdele waar Zille of na haarself, 

haarself as deel van haar party of na haarself as deel van die leser 

verwys. Dit sluit die inklusiewe “ons” in, as sy na haarself as deel van 

die leser verwys en die eksklusiewe “ons” waar sy na haarself as deel 

van die DA verwys.  

 

H. Waarskuwend is die uitlatings waar Zille òf die publiek waarsku oor ’n 

gebeurtenis òf die ANC waarsku oor sy gedrag. Byvoorbeeld in 

nuusbrief sewe: 

 

Die ware teenrevolusionêre is ewe seer die wabenzis in die ANC 

se Jeugliga wat hulle meer oor hul eie verryking bekommer as 

oor diens aan die mense (paragraaf 4). 

 

In hierdie aanhaling waarsku sy die leser oor die gedrag van die ANC 

se Jeugliga. So ’n stylelement is ekspressief van aard aangesien dit 

daarop dui dat Zille probleme kan identifiseer en die nut daarin sien 

om die leser of die betrokke party, soos die Jeugliga, te waarsku oor 

sy gedrag. 

 

I. Emotief/affektief is alle uitlatings waarmee Zille op die gevoel van die 

leser speel. Sy wil die leser se emosies aanraak. Byvoorbeeld in 

nuusbrief elf: 

Wanneer DA-LPs polisiestasies besoek, kom hulle dieselfde 

probleme by elkeen teë … Die heel skokkendste is dat daar nie 

genoeg koeëlvaste baadjies is wat lewens kan red nie (paragraaf 

33). 
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Zille wek ’n emosie by die leser deur aan te dui dat die polisie, wat die 

inwoners van Suid-Afrika moet beskerm, nie eers hulle eie lewe kan 

red nie aangesien hulle nie genoeg toerusting het nie. ’n Affektiewe 

styl is ekspressief in die sin dat dit aandui dat Zille die leser se emosie 

kan gebruik om ’n punt te bewys. Dit dui dus op haar beeld as iemand 

wat ook emosioneel oor dinge voel.  

 

J. Instruktief verwys na die dele waarin sy aksiestappe of opdragte aan 

die leser of die ANC gee, byvoorbeeld in nuusbrief elf: 

Ons kan dit doen as ons met die basiese dinge wegspring. Ons 

moet die volgende doen: 

• Maak seker dat ons polisiediens bevoeg is, en nie 

omgekoop kan word nie.  

• Gee die polisie die hulpbronne, toerusting en opleiding 

wat hulle nodig het om hul pligte uit te voer.  

• Maak seker dat mense wat die wet oortree, opgespoor, in 

hegtenis geneem, vervolg en gestraf word. 

• Bemagtig gemeenskappe om hulself teen misdadigers te 

beskerm (paragraaf 58). 

Hier gee sy duidelike opdragte oor wat gedoen kan word om misdaad 

te bekamp. Hierdie stylelement is ekspressief, aangesien sy probleme 

kan identifiseer en opdragte kan gee om daarop te verbeter. 

 

3.2.1.3 Struktuur 

A. Verkeerde/moeilike woorde is die gebruik van woorde of frases wat óf 

vir die leser onbekend is óf waar die leser nie verstaan wat sy daarmee 

bedoel nie. Dit verwys ook na plekke waar Zille woorde verkeerd 

gebruik. Byvoorbeeld in nuusbrief agt: 
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As pres. Mbeki inderdaad só ’n uitkoms bewerkstellig, sal dit ’n 

Pyrrhus-oorwinning wees. Die onbedoelde gevolge sal sy erfenis 

vir dekades bepaal (paragraaf 10). 

  

Die gebruik van “Pyrrhus-oorwinning” is onduidelik. Aangesien hierdie 

nuusbrief aan ’n breë spektrum lesers gaan, met ’n hoë en ’n lae 

geletterdheid, sal lesers met ’n lae geletterdheid nie noodwendig weet 

wat hiermee bedoel word nie siende dat dit nie so volop in Afrikaans 

gebruik word nie. Dit is ekspressief van aard aangesien dit die beeld 

weerspieël dat Zille nie mooi oor haar woordgebruik nadink nie. 

 

B. Informasiedigtheid sinspeel op die inligtingslading van die teks. Dit is 

wanneer ’n sin te lank en vol bysinne is, of wanneer daar te veel 

inligting in een paragraaf of sin is. Byvoorbeeld in nuusbrief veertien: 

 

As ’n mens verder kennis neem van die Minister van Openbare 

Ondernemings, Alec Erwin, se planne om die rol van 

ondernemings in staatsbesit, soos Eskom en Telkom, drasties 

uit te brei, asook die moratorium op privatisering waarop daar 

tydens die Alliansie-spitsberaad ingestem is, dan ontvou daar ’n 

beeld van Suid-Afrika se toekoms onder Zuma se ANC 

(paragraaf 18). 

Hierdie sin is vol bysinne, wat deurmekaar15 kan voorkom. In hierdie 

geval stel Zille verskeie idees in een sin wat die doel daarvan 

onduidelik maak. Dit laat die indruk van Zille dat sy te veel goed te 

vinnig wil sê. Met ander woorde, dat sy nie genoeg nadink oor hoe sy 

idees wil neerpen nie.  

                                      
15 “Deurmekaar” sinspeel op die feit dat die leser nie die volle omvang van die sin 
kan verstaan nie. 
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C. Paragraaf (een sin) dui op alle paragrawe wat slegs uit een sin 

bestaan. Die gevolg kan wees dat belangrike inligting verlore gaan 

soos in nuusbrief sewentien: 

Court backlogs would be rectified by employing 500 more 

prosecutors, establishing 24 hour courts, extending the working 

week to six days and encouraging legal practitioners in the 

private sector to do occasional work as public prosecutors or 

legal aid lawyers (paragraaf 11). 

Soos in afdeling 2.3 van hierdie hoofstuk genoem is, kan paragrawe 

wat uit een sin bestaan, die inhoud daarvan beklemtoon. In hierdie 

aanhaling word dit weliswaar gedoen. Aan die anderkant is die gebruik 

van ’n paragraaf wat uit een sin bestaan ook problematies, aangesien 

dit kan aandui dat die idee nie goed uitgebou is nie, of dat daar te veel 

idees in die paragraaf voorkom. Belangrike boodskappe kan verlore 

gaan. Zille wil klem plaas op haar party se plan om die Departement 

van Justisie te verbeter. Hierdie strukturele element is ekspressief van 

aard, aangesien dit ’n aanduiding gee van Zille se denkproses.  

D. Netjies dui op ’n uiterlike struktuur wat vir die leser toeganklik is. Dit 

is wanneer daar nie oorbodig eensin-paragrawe gebruik word nie, of 

wanneer daar nie woorde voorkom wat onduidelik vir die leser is nie. 

Dit verraai ’n beeld van Zille dat sy die teks goed versorg het. 

 

E. Deurmekaar is weereens op die uiterlike struktuur van toepassing en 

dui op ’n teks wat nie aantreklik lyk nie. Byvoorbeeld wanneer daar te 

veel eensin-paragrawe of woorde wat oudmodies of onduidelik is.  

 

3.2.1.4 Grafika 

Verwys na addendum B vir ’n voorbeeld van die oorspronklike weergawe van 

die nuusbriewe.  

A. Foto van Zille. 
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B. DA se logo verskyn klein en verskuil op elke nuusbrief. 

C. Handtekening. Die handtekening van Zille wat op elke nuusbrief 

verskyn, dui daarop dat sy ’n tikkie persoonlikheid op elke nuusbrief 

plaas. Dit is ook ’n aanduiding dat sy haar vereenselwig met dit wat sy 

in die nuusbrief noem, met ander woorde sy aanvaar dat wat sy gesê 

het, omstrede kan wees.  

D. SA Vandag. Die naam van die nuusbrief, let wel nie die titel nie, 

verskyn prominent op elke nuusbrief. 

 

3.2.2 Relasionele boodskap 

3.2.2.1 Inhoud 

A. Opinie van die leser is teksdele waarin Zille haar mening oor die leser 

weergee. Dit is ’n relasionele boodskap, aangesien dit aandui dat Zille 

wel ’n mening oor haar leser vorm wat kan dui op die begin van ’n 

verhouding tussen die twee. Byvoorbeeld in teks tien: 

 

Ons wens Nelson Mandela vandag met groot trots ’n gelukkige 

90ste verjaardag toe. Ons bring hulde aan die man wat meer as 

enigiemand anders gedoen het om die verontmenslikende 

apartheidstelsel te bowe te kom (paragraaf 1). 

 

Hierdie aanhaling weerspieël dat Zille ook glo dat haar lesers Mandela 

met sy verjaarsdag wil of moet gelukwens.  

 

B. Skryf die leser uit verwys na dele waar Zille nie op die lesers fokus nie 

of waar sy nie die lesers toelaat om hulle eie mening te vorm nie. Dit 

dui ook op aanhalings waar die leser nie teenwoordig is in die 

aanhaling nie (’n neutrale verwysing). Hierdie gebruik is relasioneel 

van aard aangesien dit ’n aanduiding gee dat Zille nie haar leser se 

mening toelaat nie en ook nie die leser deel maak van die teks nie. 

Sodanige gebruik is nadelig vir die vestiging van enige verhouding. ’n 

Voorbeeld hiervan is in nuusbrief agtien: 
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But we can win the war on drugs and we can win the war on 

crime. Society depends on its stronger members protecting the 

weak and the vulnerable. With the will and the right attitude, 

like the law abiding citizens of Belhar, we can take back our 

communities and protect the futures of our children (paragraaf 

27). 

In hierdie aanhaling skryf sy die leser uit die teks. Hoewel sy haar 

vereenselwig met die leser deur ’n inklusiewe “ons (“we”)” te gebruik, 

is die mening wat sy hierin vorm haar eie en dit word dalk nie 

noodwendig deur die leser gedeel nie.  

C. Gedeelde siening/gevoel is uitlatings waar Zille direk aandui dat sy net 

soos die leser voel. Dit is relasioneel van aard aangesien Zille die 

verhouding tussen haar en die lesers versterk deur aan te dui dat hulle 

dieselfde voel of kyk na ’n gebeurtenis of persoon. Byvoorbeeld in 

nuusbrief sewe: 

Die Suid-Afrika waarvoor ons gewerk en geveg het, is die een 

wat vasgevang is in Nelson Mandela se verklaring in die 

beskuldigdebank tydens sy Rivonia-verhoor in 1964, toe hy gesê 

het … (paragraaf 8). 

In hierdie aanhaling toon Zille dat sy en die leser albei “gewerk” het 

om Mandela se droom te laat verwesenlik. Dit dui dus op ’n gedeelde 

siening. 

D. Beïnvloed die leser dui op dele waar Zille haar posisie as leier gebruik 

om die leser te oorreed. Dit kan ook verwesenlik in uitlatings waar sy 

bewyse toon om die leser se siening of houding te beïnvloed. So ’n 

tendens is relasioneel, aangesien sy die verhouding tussen haar en die 

leser gebruik om die leser te beïnvloed. Nuusbrief ses dien as 

voorbeeld: 
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Terwyl ons verder beweeg, kan ons bemoedig voel dat ons ‘n 

Grondwet en ‘n regbank het wat ons in wese teen magsmisbruik 

deur die ANC beskerm (paragraaf 29). 

 

In hierdie aanhaling gebruik Zille haar posisie as leier om die leser te 

beïnvloed om meer optimisties oor die toekoms te wees. Sy beïnvloed 

dus die leser se houding.  

 

E. Praat direk met die leser het betrekking op daardie gevalle waar sy 

direk vir die lesers ’n aanduiding gee dat sy met hulle praat of by die 

nuusbrief betrek. Die relasionele boodskap in so ’n uiting is geleë in die 

manier waarop sy die leser betrek by dit wat sy sê. Sy bou dus ’n 

verhouding deur die leser direk aan te spreek. Byvoorbeeld in 

nuusbrief agtien: 

But we can win the war on drugs and we can win the war on 

crime… With the will and the right attitude, like the law abiding 

citizens of Belhar, we can take back our communities and 

protect the futures of our children (paragraaf 27). 

In hierdie aanhaling betrek sy, deur gebruik te maak van die 

inklusiewe “we”, die leser direk by die optrede wat moet plaasvind om 

dwelms te beveg.  

 

F. Praat indirek met die leser verwys na dele waar sy indirek na die leser 

verwys. Dit het ’n negatiewe uitwerking op die relasionele boodskap 

aangesien dit die leser van die teks vervreem. Nuusbrief agtien dien 

weer as voorbeeld: 

 

Society depends on its stronger members protecting the weak 

and the vulnerable (paragraaf 27). 
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In die voorafgaande sin en die sinne wat op hierdie aanhaling volg, praat 

sy direk met die leser. Die probleem lê in die feit dat sy hierdie tendens 

verbreek en indirek na die leser verwys. Sy noem nie die leser “we” of 

“you” nie; sy maak melding van ’n nie-spesifieke “society”. 

 

G. Gedeelde geskiedenis verwys na teksdele waar Zille klem lê op dinge 

in die geskiedenis wat sy en die leser in gemeen het. Byvoorbeeld in 

nuusbrief sewe: 

Die Suid-Afrika waarvoor ons gewerk en geveg het, is die een 

wat vasgevang is in Nelson Mandela se verklaring in die 

beskuldigdebank tydens sy Rivonia-verhoor in 1964, toe hy gesê 

het: “Ek het teen wit oorheersing gestry, en ek het teen swart 

oorheersing gestry. Ek het die ideaal van ‘n vrye en 

demokratiese samelewing waar alle persone in harmonie en met 

gelyke geleenthede saam leef, gekoester. Dit is ‘n ideaal 

waarvoor ek hoop om te leef en wat ek hoop om te bereik. Maar 

indien nodig is dit ‘n ideaal waarvoor ek bereid is om te sterf” 

(paragraaf 8). 

Hier gebruik sy die leser se kennis van wat Mandela gesê het toe hy in 

1964 aangekla is. 

H. Vra die leser vrae sluit dele in waar Zille ’n punt wil beklemtoon of 

uitlig deur die leser ’n vraag te vra. Dit is dan ’n duidelike relasionele 

boodskap aangesien sy die leser direk by die teks betrek, byvoorbeeld 

in nuusbrief twaalf: 

Dit is noodsaaklik dat ons aan ‘n hele geslag jong mense wat hul 

opsies oorweeg en wonder of dit die moeite werd is om in ons 

land te bly, ware hoop bied, want hul bydrae is baie belangrik as 

ons wil sorg dat Suid-Afrika slaag (paragraaf 12). 
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In hierdie aanhaling vra sy as’t ware die leser om “jong mense” te 

oorreed om in Suid-Afrika aan te bly. 

I. Oorreed die leser verwys na uitlatings waar sy doelbewus die leser se 

houding wil verander. Dit kan ook geskied as sy bewyse of 

ondersteuning bied vir sulke uitlatings. So ’n tendens is relasioneel van 

aard aangesien sy die leser by die teks betrek; sy weerspieël ook ’n 

beeld van die lesers dat hulle oorreding nodig het. Nuusbrief dertien 

dien as voorbeeld: 

 

Die moontlikheid dat ’n Regter-President probeer het om regters 

van die Konstitusionele Hof vir politieke doeleindes onbehoorlik 

te beïnvloed, het ons vertroue in die onafhanklikheid van die 

regbank en inderdaad ons hele grondwetlike bestel geskud 

(paragraaf 1). 

 

Hier oorreed sy die leser dat ’n regter wat so optree die onafhanklikheid 

van die regbank beïnvloed.  

 

J. Sê die leser voor dui op dele waar Zille vir die leser sê wat om te doen 

of hoe om te reageer. Hierdie is ’n problematiese tendens aangesien 

Zille lesers daarvan ontneem om hulle eie gevolgtrekking te maak. Dit 

verbreek die verhouding tussen haar en die leser. Byvoorbeeld in 

nuusbrief vyf: 

 

Dit is trouens net reg en regverdig dat die President sy 

grondwetlike bevoegdhede inspan om só ‘n kommissie, met ‘n 

regter wat deur die Hoofregter benoem word aan die hoof, moet 

instel sodat ons die volle waarheid kan vasstel (paragraaf 5). 

 

Zille sê die leser in hierdie aanhaling voor deur haar mening te gee oor 

wat gedoen moet word om “die waarheid” vas te stel. 
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K. Positiewe fokus het betrekking op daardie teksgedeeltes waar Zille op 

positiewe gebeure of uitlatings fokus. Dit is relasioneel aangesien sy 

die leser wil laat fokus op die positiewe in die land of in haar party. Sy 

bied ’n basis van positiwiteit vir die verhouding tussen haar en die 

leser. Byvoorbeeld in nuusbrief agtien: 

 

What makes the Belhar community different is that they took 

concerted action to stop the illegal drug trade in their midst 

(paragraaf 15). 

 

Zille fokus in hierdie nuusbrief op die positiewe optrede van die lede 

van Belhar. Hierdeur dui sy aan dat sy positiewe optrede deur haar 

lede erken. 

 

L. Negatiewe fokus is teksdele wat negatief van aard is, soos wanneer sy 

na negatiewe gebeure in die ANC verwys. Die relasionele boodskap 

van hierdie tendens dui daarop dat sy die negatiewe gebeure in die 

land en die negatiewe optrede deur lede van die ANC vir die leser kan 

identifiseer en uitwys. Sodoende bevestig sy haar verhouding met die 

leser. Hierdie tendens het ook ’n negatiewe aspek in die sin dat sy juis 

te veel op die negatiewe fokus. ’n Voorbeeld van ’n negatiewe fokus is 

in nuusbrief vier: 

Ons sien dit in wat die voormalige ANC-LP Kader Asmal die 

“militarisering van ons politieke gesprek” noem – verklarings 

deur senior ANC-beamptes wat die mense vra om “hulle vir 

oorlog te staal”, “namens Zuma dood te maak” en “te veg om 

die strate oor te neem” (paragraaf 9). 

In hierdie aanhaling identifiseer sy probleme in die ANC. Die fokus is 

op die ANC se (negatiewe) optrede. 
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3.2.2.2 Styl 

A. Saaklik verwys na daardie gevalle waar Zille saaklike dinge aanhaal of 

waar haar toon saaklik is wanneer sy met die leser praat. Dit is 

relasioneel van aard aangesien sy ’n nuwe dimensie in haar 

verhouding met haar leser inbring. Hierdie dimensie is dat sy die 

verhouding tussen haar en haar leser kan gebruik om saaklike aspekte 

te noem, byvoorbeeld in nuusbrief tien: 

 

En dit is Suid-Afrika se mense wat sal verseker dat Mandela se 

pogings nie tot ’n vreedsame oomblik in ons land se geskiedenis 

teruggeskuif word nie. Mandela het self sterk geglo aan die 

mense se mag om veranderings teweeg te bring (paragraaf 13). 

 

 Die saaklikheid van hierdie sin is in die manier waarop sy die leser 

 aanspreek en waarop sy die inhoud van hierdie aanhaling oordra.  

 

B. “ons” verwys na al die uitlatings waar sy haar vereenselwig met die 

leser. So ’n tendens bewys dat sy ’n verhouding met die leser wil bou. 

Sy doen dit deur haar met die leser te vereenselwig.  

 

C. Vriendskaplik dui op ’n vriendskaplike toon. Dit is relasioneel van aard 

aangesien sy aandui dat sy wil hê die verhouding tussen haar en die 

leser moet vriendskaplik wees, soos in nuusbrief twaalf:  

Dit is noodsaaklik dat ons aan ‘n hele geslag jong mense wat hul 

opsies oorweeg en wonder of dit die moeite werd is om in ons 

land te bly, ware hoop bied, want hul bydrae is baie belangrik as 

ons wil sorg dat Suid-Afrika slaag (paragraaf 12). 

Hierdie aanhaling is vriendskaplik in die sin dat sy wil hê die leser 

moet saam met haar optree om die “jong mense” te oorreed om in 

Suid-Afrika te bly. Die woordkeuses, naamlik “jong mense”, “hoop” en 

“slaag”, dui ook op vriendskaplikheid. 
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D. Lae magafstand word gerealiseer in daardie gevalle waar sy as ’n 

gelyke met die leser praat. Hierdie is ’n goeie manier om ’n verhouding 

met die leser te bou en lewer dus ’n positiewe bydrae tot die 

relasionele boodskap, aangesien sy haarself as gelyk met die leser ag. 

Byvoorbeeld in nuusbrief drie: 

Terwyl ons vorentoe beweeg, moet alle Suid-Afrikaners – ook 

Zuma se ondersteuners – moed skep omdat ons ’n sterk en 

onpartydige regbank het. Dit gee ons hoop vir die toekoms 

(paragraaf 15). 

Sy praat as ’n gelyke met die leser deur haar met die leser te 

vereenselwig.  

E. Hoë magafstand verwys na dele waar Zille van haar posisie as leier 

met die leser praat. Dit sien ’n mens in daardie gevalle waar sy die 

leser direk aansê om iets te doen of hoe om oor iets te voel. 

Byvoorbeeld in nuusbrief sewentien: 

We must now look to the future with hope and resolve 

(paragraaf 19). 

Hoewel Zille haar met die leser vereenselwig, sê sy die leser ook voor, 

wat kan dui op ’n hoë magafstand en dalk ’n negatiewe 

beelduitstraling tot gevolg kan hê, veral as dit in oormaat gedoen 

word. 

 

F. Bemoedigend wys op dele waar sy die leser wil wys dat daar nog hoop 

is. Hierdie is ’n goeie tendens by die relasionele boodskap aangesien 

dit haar verhouding met die lesers verbeter deur hulle hoop te gee. 

Nuusbrief vier is ’n voorbeeld hiervan: 
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Ons regbank is egter sterk, en meer mense steun die 

oppergesag van die reg as die oppergesag van die mag 

(paragraaf 23). 

 

G. Informeel dui op ’n informele styl. Dit is ’n goeie tendens om te 

gebruik wanneer Zille ’n verhouding met haar leser wil bou, aangesien 

’n informele styl dui op ’n lae magafstand en daarby ook vriendeliker 

is. Byvoorbeeld nuusbrief een: 

 

Ons kan dié slagspreuk met vrug toepas op ons eie 

presidentskandidaat, Jacob Zuma, indien hy sou voortgaan met 

sy pogings om president te word op ’n wyse wat teen die 

Grondwet indruis (paragraaf 1).  

 

H. Formeel dui op ’n formele styl. Die gebruik hiervan kan problematies 

wees aangesien dit die leser kan vervreem. Die rede hiervoor is dat ’n 

formele styl gewoonlik te saaklik voorkom, wat ’n verbreking teweeg 

kan bring in die verhouding tussen Zille en die leser. Byvoorbeeld 

nuusbrief vyf: 

 

Dit is trouens net reg en regverdig dat die President sy 

grondwetlike bevoegdhede inspan om só ‘n kommissie, met 

‘n regter wat deur die Hoofregter benoem word aan die 

hoof, moet instel sodat ons die volle waarheid kan vasstel 

(paragraaf 5). 

 

Die stemming van hierdie nuusbrief is baie formeel, veral die 

woordgebruik. 

 

I. Emotief/affektief is teksdele wat die lesers se emosies wil verander. 

Hierdie tendens het ’n goeie invloed op die relasionele boodskap, 
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aangesien dit daarop dui dat Zille haar eie en die leser se emosies kan 

en wil aanraak, byvoorbeeld in nuusbrief elf: 

 

Verbeel jou ‘n samelewing sonder vrees; waarin alle burgers hul 

regte ken, die wet gehoorsaam en verstaan wat gebeur as hulle 

dit oortree (paragraaf 1). 

  

Deur lesers te laat dink aan ’n beter Suid-Afrika, raak dit hulle emosies 

aan. Hierdeur oorreed sy ook die leser om die DA se planne van 

optrede teen misdaad te glo.  

 

3.2.2.3 Struktuur 

Die skakel op elke nuusbrief dui daarop dat Zille en die DA die leser se 

mening belangrik ag.  

 

4. Die verfynde model 

4.1 Voorstelling van die verfynde model 

Na aanleiding van bogenoemde bespreking oor die tendense kan die 

volgende model as ’n soort kontrole-matriks voorgestel word om die analise 

van die ekspressiewe en relasionele boodskappe te vergemaklik. 

 

Klem word gelê op die feit dat hierdie verfynde model uitgebou is op grond 

van die tendense wat geïdentifiseer is in al agtien nuusbriewe. Bogenoemde 

bespreking oor wat die verskeie tendense alles behels moet verder ook in 

gedagte gehou word terwyl hierdie verfynde model gebruik word om die 

nuusbriewe te analises 
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Tabel 3.1: Die verfynde model vir die analises van Zille se nuusbriewe. 

 

 

Verfynde model vir die identifisering van die ekspressiewe en relasionele boodskappe 
Ekspressiewe boodskap Relasionele boodskap 

Inhoud Styl Struktuur Grafika Inhoud Styl  Struktuur 

1. Haar 
(DA)waardes/ 
houdings  

13. Informeel  1. Opinie oor 
leser  13. Saaklik  

2. Positewe 
fokus  

23. Verkeerde/ 
moeilike woorde  

2. Skryf leser 
uit 14. "ons"  

3. Negatiewe 
fokus  

14. Sar-
kasties/ironie  

29. Foto van 
Helen Zille 

4. Haar 
mening  15. Saaklik  

24. Informasie 
digtheid  

3. Gedeelde 
siening/gevoel  

15. Vriend-
skaplik 

5. Zuma as 
onderwerp  

16. Aan-
vallend  

4. Beïnvloed 
leser  

6. ANC as 
onderwerp  

17. Be-
moedigend  

25. Paragraaf (een 
sin)  

30. DA-
kenteken 

5. Praat direk 
met die leser  

16. Lae 
magafstand  

7. Apartheid 
as onderwerp 

18. Spreek-
woorde  

6. Praat 
indirek met 
die leser 

17. Hoë 
magafstand  

8. Mbeki as 
onderwerp 

19. "Ek", "my" 
of "ons"  

26. Nuusbrief-titels 

7. Gedeelde 
geskiedenis 

18. Be-
moedigend 

9. Zimbabwe/ 
Mugabe as 
onderwerp 

20. Waar-
skuwend  

31. Hand-
tekening 

8. Vra die 
leser vrae 

10. Onder-
steuning van 
argument 

27. Netjies 

9. Oorreed  

19. Informeel  

21. Emotief/ 
Affektief 

10. Sê die 
leser voor  

11. Advies  
11. Positiewe 
fokus 

20. Formeel 

12. Veglus  
22. Instruktief  

28. Deurmekaar 

32. SA 
vandag 

12. Negatiewe 
fokus  

21. Emotief/ 
affektief  

22. Skakel 
vir 
kommentaar
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4.2 Bespreking van die model 

4.2.1 Algemeen 

Die onderskeie dele van hierdie model is tendense wat geïdentifiseer is in 

Zille se nuusbriewe. Nie al dié tendense is teenwoordig in al die nuusbriewe 

nie. Die doel van hierdie model is om probleemareas te identifiseer, soos 

byvoorbeeld dat sy te veel oor een onderwerp skryf of dat sy te negatief is, 

en presies hoe dit gerealiseer word in die betrokke tekste. Hierdie model 

gaan ook help om die aan- en afwesigheid van die ekspressiewe en 

relasionele boodskappe in die teks te identifiseer.  

 

Die gebruik van die model is voor die hand liggend, aangesien slegs die 

aanhaling wat op elkeen van die dele van toepassing is, ingevul hoef te word. 

Elkeen van die kolomme bevat die geïdentifiseerde tendense van 

onderskeidelik die inhoud, styl, struktuur en grafika. Dit is vanselfsprekend 

dat die tendense onder al die hofies slegs by daardie dele pas. Die nommers 

wat vooraan elke tendens staan, is so geplaas dat die verfynde model 

makliker gebruik kan word by die analises van die nuusbriewe.  

 

Hoewel verskeie ander tendense in die ekspressiewe en relasionele 

boodskappe geïdentifiseer kan word, is dié wat in die model verskyn, die 

belangrikste aangesien hulle die grootste impak het op die beeldvorming en  

-projeksie van Zille. Die terme wat gebruik word, is ook breed geformuleer 

sodat dit meer verskynsels kan omsluit.  

 

Die ekspressiewe en relasionele boodskappe se inhoud, styl, struktuur en 

grafika verskil in die sin van hoe Zille dit gebruik. Met ander woorde, die 

inhoud by die ekspressiewe boodskap fokus meer op haar mening oor sake, 

dit word glad nie in verbinding gebring met die leser nie. Die inhoud van die 

relasionele boodskap is op die leser gerig en hiermee wil sy ’n verhouding 

met die leser bou. Die rede waarom daar geen tendense onder die 

relasionele boodskap se grafika is nie, is omdat daar nie grafika is wat op 
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hierdie boodskap fokus nie. As daar ’n foto van Zille was wat gesellig saam 

met die publiek verkeer, sou dit onder hierdie hofie geplaas kon word.  

 

Verder vorm koherensie nie deel van hierdie model nie, aangesien nie alle 

nuusbriewe koherensie-probleme ervaar nie. In die tekste waar dit wel 

voorkom, soos nuusbrief een, het dit nie ’n invloed op haar beeld nie, 

aangesien die teks steeds vloei. Die leser het dus nie ’n probleem om die 

doelwitte van die teks te verstaan nie. 

 

Daar is ook nie ’n grafikakolom by die relasionele boodskap nie. Die rede 

hiervoor is dat daar geen grafika in die tekste voorkom wat relasioneel van 

aard is nie.  

 

In die volgende hoofstuk word hierdie verfynde model gebruik om Zille se 

agtien nuusbriewe te analiseer.  

 

4.2.2 Samevatting 

Hierdie hoofstuk het dit moontlik gemaak om ’n verfynde model van analise 

voor te stel. Die hoofstuk het ook tot gevolg gehad dat die verskillende 

tendense wat in hierdie model verskyn, verduidelik kon word. In die volgende 

hoofstuk gaan hierdie verfynde model gebruik word om die agtien tekste te 

analiseer.  
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Hoofstuk 4 

Ondersoek 

1. Inleiding  

In hierdie hoofstuk word die verfynde model wat in Hoofstuk 3 voorgestel is, 

gebruik om die agtien nuusbriewe van Zille te analiseer.  

 

In die drie afdelings, naamlik ekspressiewe boodskap van Zille, ekspressiewe 

boodskap van die DA en die relasionele boodskap, gaan al die aanhalings wat 

daarop van toepassing is, gelys word. In die verfynde model, soos in 

Hoofstuk 3 weergegee is, word nommers na elke tendens geplaas. In hierdie 

hoofstuk gaan die aanhalings gegee word, gevolg deur al die nommers (en 

dus tendense) wat daarop van toepassing is. 

 

Dit gaan ook duidelik word in hierdie hoofstuk dat daar aanhalings is wat 

beide ekspressief en relasioneel van aard is. Daar is verder ook aanhalings 

wat ’n beeld oor die DA en oor Zille gee. Hierdie het verskeie implikasies, 

byvoorbeeld dat Zille haar uitlatings oorlaai met ekspressiewe en relasionele 

boodskappe.  

 

Al die aanhalings wat hier genoem word, weerspieël ’n implisiete en/of 

eksplisiete beeld van Zille en die DA (ekspressief). Die relasionele 

boodskappe wat hier gelys word, is verder ook die uitlatings deur Zille wat ’n 

implisiete en/of eksplisiete aanduiding gee oor die beeld wat sy van die leser 

het. Hierdie aanhalings dui ook op  Zille se vermoë om ’n verhouding met die 

leser te bou. Die bogenoemde opmerking van die implisiete en eksplisiete 

ekspressiewe en relasionele boodskappe hou in dat dit nie noodwendig direk 

ingesien kan word nie, maar dat die tendens wat daarby geïdentifiseer is, ’n 

aanduiding kan gee waarom dit onderskeidelik ekspressief en relasioneel is.  

Verder is alle spel- en grammatikafoute wat in die aanhalings verskyn, dié 

van Zille.  
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Struktuur gaan hoofsaaklik na al die aanhalings by die ekspressiewe en 

relasionele boodskappe bespreek word, aangesien dit meestal van toepassing 

is op die teks as geheel. Struktuur kan wel ná sommige aanhalings bespreek 

word, mits dit van toepassing is.  

 

Nuusbrief een gaan die enigste nuusbrief wees wat ’n bespreking gaan bevat 

oor die grafika van die ekspressiewe boodskap van die nuusbrief. Die rede 

hiervoor is dat elke nuusbrief dieselfde grafika het. Verder gaan nuusbrief 

een ook die enigste bespreking bevat oor die struktuur van die nuusbriewe se 

relasionele boodskap, weereens omdat elke nuusbrief dieselfde struktuur in 

hierdie opsig het.  

 

’n Voorbeeld van ’n oorspronklike nuusbrief kan gesien word in Addendum B. 

Die nuusbriewe in Addendum A is só geplaas dat paragraafnommers ingevul 

kan word, wat die gebruik van voorbeelde vergemaklik.  

 

2. Analise van die agtien nuusbriewe16 

2.1 Teks een17 - Nooit as te nimmer Zuma  

2.1.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

 

A. “Ons kan dié slagspreuk met vrug toepas op ons eie 

presidentskandidaat, Jacob Zuma, indien hy sou voortgaan met sy 

pogings om president te word op ’n wyse wat teen die Grondwet 

indruis” (paragraaf 1).  

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 13, 15 en 18 

 

                                      
16 Vir die doeleindes van hierdie analise gebruik ek ’n nommerstelsel waar 
teksfragmente wat die ekspressiewe boodskap van Helen Zille bevat met hoofletter, 
die ekspressiewe boodskap van die DA met ’n nommer en die relasionele boodskappe 
met kleinletters genommer word.  
17 Verwys na Addendum A. 



 68 

B. “Dit is politieke afpersery, soos verskeie kommentators reeds gemerk 

het” (paragraaf 7). 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 13 en 16 

C. “Die beste resultaat vir Suid-Afrika is klaarblyklik dat Zuma hom as 

presidentskandidaat onttrek totdat die reg sy gang gegaan het en die 

uitspraak in die saak teen hom gelewer is” (paragraaf 9). 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 22 en 25 

D. “Die betoog dat stabiliteit ’n politieke oplossing verg, is in elk geval 

bog” (paragraaf 10). 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 13 en 16. 

E. “Deur die howe te systap, word die gesag en legitiemheid van die 

regbank permanent skade aangedoen, en dan sal die beginsels van die 

skeiding van magte (tussen die wetgewer, die uitvoerende gesag en 

die regbank) sonder enige betekenis wees” (paragraaf 12).  

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 20, 23 en 24 

Kommentaar: 

• Jacob Zuma word indirek in hierdie teks genoem. 

• “Legitiemheid” is ’n ou woord en die gebruik daarvan kan 

problematies wees. 

• Hierdie aanhaling gebruik baie bysinne wat die informasiedigtheid 

verhoog. 
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F. “Waar sulke individue die kans gegun word om hulself in ’n 

onpartydige geregshof te verdedig, maar dit aktief vermy deur die 

regsproses met eindelose appèlle voor die werklike hofsaak uit te rek, 

of probeer om die howe geheel en al te systap, sal die wolk van 

openbare twyfel dik en swaar bo hul koppe bly hang“(paragraaf 15). 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 24 en 25 

 

Kommentaar: 

• Jacob Zuma word indirek na verwys. 

• Sy gee advies oor die gevolge van sy optrede aan Jacob Zuma. 

• “Die wolk…dik en swaar bo hulle koppe bly hang” is die spreekwoord 

waarna verwys word. 

• Hierdie aanhaling vorm ’n paragraaf op sy eie en is vol bysinne. 

 

G. “’n Politieke skikking vir Zuma sal kortom aan ’n verwerping van die 

Grondwet gelyk staan, en die agteruitgang van konstitusionalisme in 

Suid-Afrika versnel” (paragraaf 17). 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 16 en 20 

 

Kommentaar: 

•  Zille verskaf advies aan Jacob Zuma én die leser, oor die gevolge 

van Jacob Zuma se optrede. 

 

     Tendense in die struktuur en grafika: 

     23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
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     Kommentaar: 

• Die gebruik van “gepeupel” het verskeie konnotasies wat Zille se 

beeld kan beïnvloed. As die leser ’n negatiewe konnotasie het oor die 

gebruik van “gepeupel”, kan dit gebeur dat die leser aanneem dat sy 

die woord in so ’n sin gebruik, wat dus haar beeld gaan beïnvloed 

aangesien die Zille kan voorkom dat sy negatief verwys na ander 

lede van die sameleweing.  

• Paragraaf agt en vyftien se informasiedigtheid is baie hoog, wat 

daartoe kan lei dat nie alle inligting geïnterpreteer en aanvaar word 

nie. 

• Paragraaf ses en nege bestaan uit een sin. 

• Die hele teks kom deurmekaar voor as gevolg van die woordgebruik 

wat verskeie interpretasies het en die paragrawe wat ’n hoë 

informasiedigtheid het. 

• Verder verskyn daar ’n foto van Zille, wat identifikasie maklik maak 

en ’n beeld van haar uitstraal. 

• Die DA-teken verskyn klein en verskuil aan die regterkant van die 

nuusbrief, wat dus die gevolg het dat dit nie dadelik opgemerk word 

nie. 

• Zille gee haar handtekening onderaan die brief wat ’n persoonlike 

gevoel aan die nuus heg.  

• Die naam van die nuusbrief verskyn duidelik en prominent boaan die 

nuusbrief wat die identifikasie daarvan verbeter. 

 

2.1.2 Ekspressiewe boodskap van die DA 

In hierdie nuusbrief gee Zille glad nie verwysing na die DA nie.  

 

2.1.3 Relasionele boodskap 

a. “Ons kan dié slagspreuk met vrug toepas op ons eie 

presidentskandidaat, Jacob Zuma, indien hy sou voortgaan met sy 

pogings om president te word op ’n wyse wat teen die Grondwet 

indruis” (paragraaf 1).  
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Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille beïnvloed as’t ware die leser se denkproses, deur hulle aan te 

sê hoe om oor Jacob Zuma te voel. 

• Hierdie aanhaling word vanaf ’n lae magafstand geskryf, aangesien 

sy nog steeds na “ons” verwys. 

b.  “As ons ’n politikus weens sy status bo die reg verhef, ondermyn ons 

ons konstitusionele demokrasie onherroeplik” (paragraaf 3). 

Geïdentifiseerde tendense:  

1, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 18, 20 en 21 

Kommentaar: 

• Hierdie boodskap dui op ’n hoë magafstand aangesien sy die leser 

voorsê.  

c.  “Die eerste plig van enige burger wat Suid-Afrika se stabiliteit wil 

verseker, is om die Grondwet te verdedig” (paragraaf 8). 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 5, 9, 10, 17 en 20 

d.  “Laastens, sal ons, indien ons nooit werklik die verdienste van saak 

van bedrog en korrupsie teen Zuma aanhoor nie, en indien die 

aanklagte teen hom nooit in ’n hof getoets word nie, geleentheid 

ontneem word om op grond van ’n hof se uitspraak te oordeel of hy vir 

’n openbare amp geskik is” (paragraaf 14). 

 



 72 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 20 en 21 

e.  “Ons moet die politieke afpersers in dié vroeë stadium van ons 

demokrasie teenstaan en hul bedreigings eens en vir altyd sterk 

verwerp” (paragraaf 17). 

Geïdentifiseerde tendense:  

2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19 en 21 

Struktuur tendense: 

22 

Kommentaar: 

• Die feit dat daar ’n skakel is waar die leser kommentaar kan leser 

oor die nuusbrief, mag ’n aanduiding wees dat die DA en Zille die 

leser se kommentaar verwelkom. Hierdie mag verder haar beeld 

verbeter. 

2.1.4 Bespreking 

Zille gee ’n duidelike aanduiding van haar waardes in hierdie nuusbrief. Om 

spesifiek klem te lê op haar waardes plaas sy dit in teenstelling met Jacob 

Zuma s’n. As’t ware is alle verwysings na Jacob Zuma negatief en alle 

verwysings wat haar opinie en waardes bevat positief. Sy gebruik hierdie 

kontras om haar boodskap oor te dra en die beeld van haar en haar party in 

reliëf te plaas. 

Sy fokus ook aandag op haar leser. Sy gee ’n duidelike opinie dat die leser 

net soos sy voel oor “politieke afpersery”. Zille beïnvloed die leser om 

standpunt in te neem teen Jacob Zuma. Sy vereenselwig haarself met die 
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leser deur die hele tyd van ’n inklusiewe “ons” te praat. Die leser word ook 

die hele tyd direk aangespreek. Deur haar leser so aan te spreek en deur 

hom/haar te beïnvloed is ’n manier hoe sy die leser wil oorreed om na haar 

te luister. Zille maak dit duidelik dat sy nie “politieke afpersery” sal aanvaar 

nie en as die leser ook so voel, het dit ’n uitwerking op die emosionele 

toeganklikheid van die nuusbrief. Die rede hiervoor is dat die leser die inhoud 

van die nuusbrief makliker sal aanvaar. 

Die gebruik van “legitiemheid (aanhaling E)” en “gepeupel (paragraaf 8)” kan 

kommerwekkend wees, aangesien hulle verskeie konnotasies het wat verskil 

van leser tot leser. “legitiem” is ’n ou woord wat meeste mense sal verwar 

aangesien hulle nie die betekenis daarvan sal kan begryp nie. Die verwysing 

na “gepeupel” kan aanstootlik wees vanweë die verskeie negatiewe 

konnotasies daarvan.  

2.2 Teks twee - Kwelvrae 

2.2.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Zuma se moeilike verhouding met die media slaan dié opvatting egter 

die nek in, net soos verskeie wette wat tans deur die Parlement gevoer 

word.” (paragraaf 1) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13 en 16 

Kommentaar: 

• “Slaan…egter die nek in” is die spreekwoord. 

B.  “Skaars twee maande later het die Nasionale Vergadering hulle 

aanvaar. Waarom so halsoorkop? Die redes is geheel en al polities.” 

(paragraaf 4) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 13, 16 en 18 

Kommentaar: 

• “Halsoorkop” is die “spreekwoord”. 

C. “Hulle spruit uit die regerende party se gewoonte – wat hy van sy 

voorgangers as regering geleer het – om die South African 

Broadcasting Corporation (SABC) as ’n politieke werktuig te beskou, en 

om openbare instellings wat van die regerende party onafhanklik moet 

bly staan as konstitusionele demokrasie wil bly voortbestaan, te 

verpolitiseer.” (paragraaf 5) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25 en 27 

Kommentaar: 

• Sy waarsku die leser oor die gevolge van die ANC se optrede. 

• Hierdie waarskuwing gee ’n aanduiding van Zille se emosies. 

• Die verwysing na die Engelse “South African Broadcasting 

Corporation” word verkeerd gebruik aangesien die Afrikaanse Suid-

Afrikaanse Uitsaai Korporasie of te wel die SAUK gebruik moes word. 

• Te veel idees word in hierdie een sin, wat ook die hele paragraaf 

vorm, genoem, 

D.  “Die ANC se benadering voer die misbruik verder.” (paragraaf 8) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 16 en 20  
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E. “Indien die Wetsontwerp verorden sou word, sal dit mediavryheid op 

die altaar van politieke eiebelang opoffer.” (paragraaf 13) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 10, 13, 16, 18 en 20 

Kommentaar: 

• “Altaar…opoffer” is die geïdentifiseerde spreekwoord. 

F.  “Dit herinner my aan apartheidwette soos die Publikasiewet van 1974, 

wat ingespan is om “onwenslike” materiaal te sensureer wat as 

“nadelig vir staatsveiligheid, die breë welsyn of .., vrede en goeie 

orde” beskou is.” (paragraaf 16) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 en 23 

Kommentaar. 

• Die ironie in hierdie aanhaling is die verwysing na apartheid. Die 

ironie is dat die regerende party baie van die wette, waarteen hulle 

baklei het, juis in die nuwe wette voorkom. 

• Deur te verwys na apartheid en dat sy dit in ’n slegte lig gebruik, 

gee ’n aanduiding van Zille se gevoel (emosie) daaroor. 

• “Sensureer” is ’n ou woord aangesien die meeste leser nie die woord 

sal kan interpreteer nie. Hierdie woord kan ook gelys word as ’n baie 

formele woord. 

Struktuur tendense: 

24, 25, 27 
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Kommentaar: 

• Paragraaf vyf se informasiedigtheid is hoog. 

• Paragraaf twee, drie en dertien bestaan uit een sin. 

• Paragraaf vyf en nege kom deurmekaar voor. 

2.2.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

In hierdie nuusbrief gee Zille weereens nie verwysing na die DA nie.  

 

2.2.3 Die relasionele boodskap 

a. “Saam met verskeie ander dreigemente deur Zuma en sy bondgenote 

ten opsigte van die waardes wat in ons Grondwet verskans is, laat dié 

wetgewingspakket ’n mens aan die donker verlede dink, en hou dit 

niks goeds vir ’n demokratiese bestuur deur die bewind ná Mbeki in 

nie.” (paragraaf 3) 

Geidentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Die verwysing na die “donker verlede” sinspeel op apartheid en 

beïnvloed sodoende die leser se emosie. 

2.2.4 Bespreking 

In hierdie nuusbrief wil Zille die leser se aandag vestig op ongerymdhede in 

die regerende party se beleid. Soos verwag kan word, is alle verwysings na 

die ANC en Jacob Zuma negatief. Sy waarsku die leser oor die gevolge van 

die ANC se misbruik van onafhanklike instellings. Genoeg ondersteuning 

word gebied om die leser te oortuig dat die ANC se bestuur soos die vorige 

bestel s’n gaan eindig (aanhaling C en F). 
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In haar relasionele boodskap noem sy direk aan die leser dat Zuma as 

president dalk dieselfde regering sal stig as die in die apartheidsera. Met 

hierdie stelling wil sy die leser se gevoel oor apartheid gebruik om hulle te 

oortuig dat Jacob Zuma nie ’n goeie president gaan wees nie. Hierdie 

argument slaag aangesien sy genoeg ondersteuning bied. Die intellektuele 

toeganklikheid is ook gepas, aangesien sy nie apartheid direk noem nie kan 

die leser wel uit die teks aflei dat sy daarna verwys. Hierdie gebruik, op sy 

beurt, sal ook die emosionele toeganklikheid beïnvloed in die sin dat die leser 

die argument sal aanvaar gebaseer op hulle kennis en vrees vir nog ’n 

apartheidsera.  

Zille maak gebruik van baie ou of vreemde woorde, of sy gebruik dit 

verkeerd, byvoorbeeld “sensureer (aanhaling F)” wat ’n vreemde woord is. 

Die verwysing na die “SABC” in plaas van die SAUK, is ook problematies 

aangesien dit die Engelse naam daarvoor is.  

2.3 Teks drie - Die Zuma-uitspraak: Wat nou? 

2.3.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Niemand wat by die wapentransaksie-korrupsie betrek word, moet 

aan ’n behoorlike regsproses ontsnap nie.” (paragraaf 4) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 13, 15, 16 en 22 

 

Kommentaar: 

• Sy probeer hier ’n bepaalde waardesisteem oordra, naamlik dat sy 

voel enigiemand wat “verkeerd” opgetree het, moet vervolg word. 

• Die ANC word nie direk genoem nie, maar die afleiding kan gemaak 

word dat hierdie aanhaling na die ANC verwys omdat Jacob Zuma 

deel was van die “wapentransaksie-korrupsie” en hy is lid van die 

ANC. 
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• Sy gee instruksies dat “almal” wat hieraan skuldig is, vervolg moet 

word. 

B. “Kiesers kan in sulke omstandighede geen ingeligte keuse maak nie.” 

(paragraaf 7) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 11, 13, 15 en 21 

Kommentaar: 

• Zille is emotief in hierdie aanhaling aangesien sy daarop aandring 

dat kiesers nie “in sulke omstandighede” kan stem nie. Dit kom voor 

asof daar ’n mate van dringendheid in haar toon is. 

C. “Die faksiegevegte binne-in die ANC, en die regerende party se 

misbruik van die Grondwet, beteken dat Suid-Afrika tussen twee 

meulstene vasgevang is.” (paragraaf 8) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 18, 20 en 25 

Kommentaar: 

• Die spreekwoord waarna verwys word, is: “tussen twee meulstene 

vasgevang”. 

D. “Ek het reeds oor die belangrikheid van daardie uitspraak vir 

konstitusionele demokrasie uitgewei, en gaan my nie hier herhaal nie, 

behalwe om te sê dat daardie uitspraak my weer hoop vir ons land se 

toekoms gegee het.” (paragraaf 13) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël haar emosies in hierdie aanhaling deur daarna te 

verwys dat sy ook bemoedig is. 

 

E. “Dit skep ’n belangrike voorbeeld vir die toekoms, en bewys ook dat 

die regbank as instelling hom nie deur magtige politici laat beïnvloed 

nie.” (paragraaf 14) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 5, 13, 15, 17 en 21 

 

Struktuur tendense: 

23, 25, 26 

 

Kommentaar: 

• Aangesien daar min strukturele probleme voorkom, soos moeilike 

woorde en hoë informasiedigtheid, kom die nuusbrief netjies voor. 

 

2.3.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Die DA is ’n party wat die oppergesag van die reg en die Grondwet 

sterk steun, en respekteer dus die uitspraak in die Pietermaritzburgse 

Hoërhof om – op grond van ’n regstegniese punt – die besluit om 

Jacob Zuma weens bedrog en korrupsie te vervolg, tersyde te stel.” 

(paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 5, 13 
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2. “Die DA sal sy bes doen om dié kwessie tot ’n spits te dryf.” (paragraaf 

3) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 17 en 18 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling is bemoedigend, aangesien dit aandui dat die DA 

bereid is om hard te werk om te verseker dat geregtigheid geskied. 

• Die spreekwoord waarna verwys word, is: “tot die spits te dryf”. 

3. “Dit is waarom die DA sy beroep op ’n volle regterlike kommissie van 

ondersoek na die wapentransaksie, met 'n oudregter wat deur die 

Hoofregter benoem word aan die hoof daarvan, herhaal.” (paragraaf 4) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 17 en 22 

 

Kommentaar: 

• Zille is weereens bemoedigend aangesien sy aandui dat die DA hard 

sal werk om geregtigheid te laat seëvier. 

 

4. “Ons moet die waarheid vasstel, en geregtigheid moet seëvier.” 

(paragraaf 4) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 17, 19 en 22 

 

5. “Ons het ook gevra dat die Parlement ontbind moet word, en dat ’n 

verkiesing uitgeroep moet word weens regter Nicholson se verklaring 

dat hy “nie oortuig is dat die aansoeker (Zuma) verkeerd was om aan 
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te voer dat daar politieke inmengery by sy vervolging was nie”” 

(paragraaf 5) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 5, 11, 13 en 22 

6. “As Zuma sy dag in die hof beleef, en ons glo dít is in die land se 

belang, sal sy ondersteuners geen rede hê om te glo dat hy nié ’n 

regverdige verhoor sal beleef nie.” (paragraaf 11) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 5, 13 en 19 

2.3.3 Die relasionele boodskap 

a. “Dit beteken ons weet nog steeds nie of Zuma ten opsigte van die 

aanklagte van korrupsie teen hom skuldig of onskuldig is nie.” 

(paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16 en 19 

 

Kommentaar: 

• Hoewel hierdie aanhaling voorkom as ’n gedeelde siening, probeer 

Zille die leser ook beïnvloed om van opinie te verander as hulle nie 

ook voel of Jacob Zuma skuldig of onskuldig is nie. 

 

b. “Ons regbank het bewys dat hy nie aan magsmisbruik aandadig sal 

wees nie.” (paragraaf 12) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19 en 21 
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c.  “Terwyl ons vorentoe beweeg, moet alle Suid-Afrikaners – ook Zuma 

se ondersteuners – moed skep omdat ons ’n sterk en onpartydige 

regbank het. Dit gee ons hoop vir die toekoms.” (paragraaf 15) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 19 en 21 

2.3.4 Bespreking 

Uit hierdie bespreking kan daar afgelei word dat Zille altyd positief praat as 

sy na haar party verwys (sien aanhaling 1 en 2). Inteendeel hiermee fokus 

sy net op die negatiewe van die ANC. Aangesien dit ’n politieke nuusbrief is, 

is dit vanselfsprekend dat sy wil bewys dat haar party “beter” is as enige 

ander een, veral die ANC. Sy plaas ook baie klem op haar waardes, sowel as 

die DA s’n.  

Hierdie nuusbrief is ook vol opinies van haar. Weereens kan dit toegeskryf 

word aan die politieke aard daarvan. As ’n leier sonder opinie voorkom, kan 

dit haar beeld beïnvloed. Daar moet tog klem gelê word op die feit dat sy 

gepaste opinies het wat nie net haar mening insluit nie, maar dat dit wel 

opinies is wat bestaan by die breë Suid-Afrikaanse publiek. Hierdie opinies 

moet gebaseer wees op die DA se toekomsvisie, anders is die 

geloofwaardigheid daarvan baie min en dit kan ’n negatiewe uitwerking op 

haar beeld hê.  

Zille skryf meestal vanuit ’n lae magafstand wanneer sy direk met haar lesers 

praat. Die toon van die nuusbrief is ook minder formeel of selfs informeel. 

Weereens is hierdie gepas aangesien sy ’n beter verhouding met haar leser 

bou as sy op dieselfde vlak as hulle voorkom.  

De Stadler se KBP-model wys in die informasie-ontwerp daarop dat die leser 

met die drie maniere van toegang die teks moet evalueer en aanvaar. Die 

leser word dus aangemoedig om te aanvaar dat sy positief oor haar party 
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praat, op die negatiewe van die ANC fokus en ’n lae magafstand tussen haar 

en haar leser wil behou. Dit moet uiteindelik hulle beeld oor Zille beïnvloed.  

Zille gee ook nie ’n aanduiding van haar opinie oor die leser nie. Dit kan 

problematies wees aangesien dit kan voorkom asof sy nie ’n opinie oor haar 

leser kan vorm nie. As sy duidelik daarop fokus dat sy erkenning gee aan 

haar leser se begeerte vir ’n beter toekoms in Suid-Afrika, dan sal sy ’n beter 

verhouding met haar leser kan vorm.  

Die struktuur van die teks is in hierdie nuusbrief nie problematies nie. Slegs 

een paragraaf, naamlik paragraaf agt is ’n een-sin-paragraaf. Hoewel dit die 

moontlikheid het dat belangrike inligting verlore kan gaan en ’n swak beeld 

tot gevolg kan hê, is dit nie die geval nie. Daar kan duidelik uit hierdie sin 

afgelei word dat die inhoud baie belangrik is. 

Die teksdeel “smouse van mag” (paragraaf 6) is nie ’n alledaagse uitdrukking 

nie. Om dié rede kan dit interpretasieprobleme veroorsaak, maar dit het ook 

’n bepaalde seggingskrag. 

2.4 Teks vier - Zuma moet hom tot die oppergesag van 

die reg verbind… 

2.4.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Dis alles goed en wel dat Zuma dié opmerkings ná die uitspraak in die 

Pietermaritzburgse Hoërhof maak, want die uitspraak was in sy guns. 

Daarvóór het hy egter min lus getoon om sy ondersteuners wat die 

regbank openlik geïntimideer het, en gedreig het om ’n golf van 

geweld los te laat as hy die saak verloor, teen te spreek of in toom te 

hou.” (paragraaf 4) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13, 14 en 16 
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Kommentaar: 

• Die sarkasme in hierdie teks dui op Zuma se erkenning van die 

onafhanklikheid van die regbank, maar dat hy nie sy ondersteuners, 

wat die regbank intimideer, veroordeel nie. 

B. “Een van die onbedoelde gevolge van die uitspraak is dat Zuma se 

ondersteuners kan dink dat hul strategie geslaag het.” (paragraaf 4) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13, 16 en 20 

C. “Zuma se veinsery weerspieël die “leuen in die siel”, om Plato se 

woorde in te span, van die nuwe ANC-leierskliek wat in Polokwane 

verkies is: hul dwase geloof dat die ANC belangriker as die Grondwet 

is.” (paragraaf 5) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 18, 20 en 23 

Kommentaar: 

• Die “spreekwoord” waarna verwys word, is die aanhaling van Plato: 

“leuen in die siel”.  

• Bogenoemde aanhaling is ook problematies aangesien dit vreemd 

geformuleer is.  

D. “Wanneer konstitusionele instellings toevallig aan dieselfde kant as dié 

leiers staan, is die ANC heeltemal tevrede om die taal van 

konstitusionalisme te praat en hom tot die oppergesag van die reg te 

verbind. Wanneer hy voel dat dié instellings hom dwarsboom, val die 

ANC op revolusionêre oorlogspraatjies terug; hy noem hulle “teen-

revolusionêre” vyande van die mense. Dán verhef hy die oppergesag 

van die mag bo die oppergesag van die reg.” (paragraaf 6) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 16, 20 en 24. 

E. “Dit is waarom ons Zuma se onlangse uitsprake oor die regbank en 

ander konstitusionele instellings met ’n knippie sout moet neem.” 

(paragraaf 14) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 18, 19 en 22 

Kommentaar: 

• Die spreekwoord waarna verwys word, is: “… ’n knippie sout …” 

F. “Dit is skynheilig van die ANC en sy alliansievennote om regter 

Nicholson se uitspraak te loof, en dan die NVG se besluit om daarteen 

appèl aan te teken, te veroordeel.” (paragraaf 17) 

 

Geïdentifiseerde tendense:  

1, 3, 4, 6, 13, 15 en 16 

 

Kommentaar: 

• Zille wys die ironie van die ANC se optrede uit. Dit is dat hulle die 

uitspraak aanvaar wat hulle grondwetlike reg is, maar hulle staan die 

NVG se besluit om daarteen appèl aan te teken, wat ook hulle 

grondwetlike reg is, teen.   

 

G. “Dit is egter hoogs onwaarskynlik dat hy dit sal doen.” (paragraaf 22) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13 en 16 
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H. “Kaderontplooiing is een van die belangrikste werktuie van misbruik.” 

(paragraaf 22) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 11, 13, 16 en 20 

I. “Ons regbank is egter sterk, en meer mense steun die oppergesag van 

die reg as die oppergesag van die mag. Daarom glo ek dat die 

Grondwet, eerder as hol oorlogspraatjies, sal seëvier.” (paragraaf 23) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille bemoedig deur aan te dui dat meer mense die gereg “steun”. 

     

     Struktuur tendense: 

     25, 27 

 

2.4.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

Zille verwys weereens glad nie na die DA in hierdie nuusbrief nie.  

 

2.4.3 Die relasionele boodskap 

a. “Ons sien dit in wat die voormalige ANC-LP Kader Asmal die 

“militarisering van ons politieke gesprek” noem – verklarings deur 

senior ANC-beamptes wat die mense vra om “hulle vir oorlog te staal”, 

“namens Zuma dood te maak” en “te veg om die strate oor te neem”“ 

(paragraaf 9) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 19 en 21 
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Kommentaar: 

• Zille weerspieël in hierdie aanhaling dat die leser ook hierdie 

aannames maak (opinie oor leser). 

• Sy raak ook die leser se gevoelens aan deur te verwys na die 

uitlatings van die ANC. 

b. “Die ontplooiing van kaders het die onafhanklikheid van ons 

konstitusionele instellings geheel en al ondermyn.” (paragraaf 21) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 17 en 20 

 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling het ’n hoë magafstand aangesien sy die leser 

voorsê en sy doen dit ook vanuit haar posisie as leier. 

 

c. “Ons regbank is egter sterk, en meer mense steun die oppergesag van 

die reg as die oppergesag van die mag.” (paragraaf 23) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 21 
 

2.4.4 Bespreking 

Hierdie nuusbrief van Zille het ’n duidelike negatiewe fokus, veral in verband 

met Jacob Zuma en die ANC. Weereens is die enigste positiewe fokus wat in 

hierdie nuusbrief voorkom, wanneer sy haar persoonlike direkte opinie gee. 

Zille kom ook baie aanvallend in hierdie nuusbrief voor, soos gesien kan word 

in aanhalings A tot H, aangesien sy gedurig wys op Jacob Zuma en die ANC 

se swak punt.  
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In hierdie teks is daar baie paragrawe wat uit een sin bestaan wat betrekking 

het op die ekspressiewe boodskap van Zille. Naamlik, paragraaf, een, twee, 

drie, vyf, agt, nege, twaalf, dertien, vyftien en twintig. Die gebruik van so 

baie eensin-paragrawe kan gevaarlik wees. Aangesien eensin-paragrawe 

gebruik word om belangrike inligting oor te dra, kan dit voorkom asof sy te 

veel klem op te veel dinge wil plaas. Aan die ander kant kan dit ook daarop 

dui dat sy te veel dinge wil sê in een sin. As dit die geval is, kan baie inligting 

verlore gaan en die leser kan die betekenis van die sin verloor. Die 

informasiedigtheid in aanhaling D is ook kommerwekkend en dra by tot 

bogenoemde. 

 

Die gebruik van Plato se aanhaling is problematies, aangesien nie alle lesers 

weet wat dit beteken nie óf weet dat dit Plato s’n is nie. Die feit dat hierdie 

aanhaling ook vreemd geformuleer is, kan ook bydra tot die lastige 

uitstraling. “leuen in die siel”, is moeilik om net so te verstaan. Hoe vergelyk 

dit met Jacob Zuma. Waarop sinspeel Zille met hierdie aanhaling? 

 

2.5 Teks vyf - ’n Aksieprogram vir President Kgalema 

Motlanthe 

2.5.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Kgalema Motlanthe, die nuwe President van Suid-Afrika, moet vinnig 

en beslis optree om die vertroue van die land en nasie te wen en te 

bewys dat hy bo die regerende party se faksie-magstryd kan uitstyg 

en in belang van al die mense kan regeer.” (paragraaf 1) 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 3, 4, 6, 11, 13, 15 en 22 

B. “Hy moet bewys dat hy die leier van die nasie is, eerder as die verkore 

sekundus vir die leier van ‘n seëvierende faksie van die regerende 

party wat hom goedgunstiglik tot president laat verkies het. Dit sal net 
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gebeur as hy uit die staanspoor tydens sy ampstermyn twee dinge 

doen wat in landsbelang is, maar nie in die eiebelang van Jacob Zuma, 

die ANC se president, en sy kliek nie.” (paragraaf 2) 

Geïdentifiseerde tendense:  

3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 22 en 23 

Kommentaar: 

• Die moeilike woord waarna verwys word is “sekundus”. Die leser sal 

nie noodwendig weet wat sy hiermee bedoel nie.  

C. “Eerstens moet hy aankondig dat ‘n regterlike kommissie van 

ondersoek na die wapentransaksie ingestel word onder ‘n regter wat 

deur die Hoofregter benoem word.” (paragraaf 3) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 11, 13, 15 en 22 

D. “Pres. Motlanthe moet dié voorstel aanvaar, want dit is ‘n 

sleutelaanbeveling in ‘n uitspraak wat die Zuma-kamp terloops geloof 

het as bewys dat ons regbank onafhanklik is, en dat konstitusionele 

demokrasie floreer.” (paragraaf 5) 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 5, 11, 13, 15, 20 en 22 

Kommentaar: 

• Die positiewe fokus in hierdie aanhaling is dat Zuma en sy 

bondgenote die regbank se onafhanklikheid geprys het. 
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E. “Die agteruitgang van ons staatsinstellings as gevolg van 

binnegevegte in die ANC, en die gebruik van dié instellings as wapens 

in politieke veldtogte, het sy oorsprong deels in die wapentransaksie.” 

(paragraaf 6) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 10, 13, 15 en 16 

F. “Tweedens moet pres. Motlanthe ondubbelsinnig verklaar dat daar in 

sy ampstermyn geen “politieke oplossing” vir Zuma se regsprobleme 

sal wees nie.’ (paragraaf 7) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 11, 13, 15 en 22 

G. “Dit sal sy gewete geweld aandoen, en ‘n growwe verbreking van die 

beginsel van gelykheid voor die reg wees indien pres. Motlanthe sy 

mag sou misbruik om ‘n politieke skikking vir Zuma te vergemaklik óf 

goed te keur.” (paragraaf 8) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 20, 22 en 23 

Kommentaar: 

• Die verwysing na “gewete geweld aandoen” en ’n “growwe 

verbreking” is nie gebruiklik nie. So ’n aanhaling kan ook daarop dui 

dat dit direk uit die Engelse weergawe vertaal is, byvoorbeeld “gross 

violation” wat direk vertaal kon wees na “growwe verbreking”.  

H. “‘n Omseiling van daardie proses - veral een wat deur die Presidensie 

bewerkstellig word, of een wat die Presidensie doelbewus miskyk - sal 
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bevestig dat die “herroeping” van oudpres. Thabo Mbeki ‘n siniese set 

deur Zuma se ondersteuners was om hul man skotvry daarvan te laat 

afkom sonder dat hy sy dag in die hof hoef te beleef.” (paragraaf 9) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 18 en 20 

Kommentaar: 

• Die “spreekwoord” waarna verwys word, is “skotvry”. 

I. “Natuurlik sal pres. Motlanthe ook die politieke storm wat op Saterdag 

losgebars het toe Mbeki herroep is, en wat vandeesweek nog 

gerommel het toe dit rugbaar geword het dat ‘n derde van die Kabinet 

bedank het, moet kalmeer.” (paragraaf 10) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 20 en 22  

Kommentaar: 

• Die spreekwoord waarna verwys word, is “storm…losgebars”. 

J. “In die lig daarvan dat verskeie ministers uit die Mbeki-bestel in die 

geskommelde Kabinet ingesluit is, moet pres. Motlanthe seker maak 

dat enige spanning tussen die uitvoerende gesag en die ANC wat nog 

mag bestaan, geen negatiewe uitwerking op die landsbestuur en 

dienslewering het nie.” (paragraaf 11) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22 
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K. “Dit is bemoedigend dat Trevor Manuel weer as Minister van Finansies 

aangestel is.” (paragraaf 12) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17 en 21 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël haar gevoelens deur te noem dat sy “bemoedig” voel 

deur Trevor Manual wat aangebly het in die ministerie. 

L. “Die aanstelling van Barbera Hogan as Minister van Gesondheid is ‘n 

welkome verwikkeling.” (paragraaf 12) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17 en 21 

Kommentaar: 

• Daar is weereens ’n weerspieëling van Zille se gevoelens deur te 

noem dat sy Barbera Hogan as minister van gesondheid verwelkom. 

M. “Dit is moeilik om die herontplooiing van haar voorganger, Manto 

Tshabalala-Msimang, as Minister in die Presidensie te regverdig as ‘n 

mens haar rekord van onbevoegdheid in ag neem.” (Paragraaf 12) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 13, 15 en 16 

N. “Die res van pres. Motlanthe se Kabinet is maar ‘n allegaartjie.” 

(paragraaf 14) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 4, 13 en 18 

Kommentaar:  

• Die spreekwoord waarna verwys word, is “allegaartjie”. 

O.  “Die President en sy nuwe minister, Nathi Mthethwa, moet ook 

daarvan werk maak om misdaadvlakke te laat daal, 

skuldigbevindingskoerse te verbeter, en die regruk van die 

strafregstelsel te bespoedig.” (paragraaf 16) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 11, 13, 15 en 22 

P. “Daar rus baie gewig op pres. Motlanthe se skouers. Sy woorde en 

dade uit die verlede doen aan die hand dat hy ‘n nugtere benadering 

tot regering met hom kan saambring, en ‘n stabiliserende uitwerking 

op ons land se politiek kan hê nadat sy kollegas in die regerende party 

dié tot op die rand van die afgrond gevoer het.” (paragraaf 19) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 18 en 22  

 

Kommentaar:  

• Die spreekwoord waarna verwys word is “rand van die afgrond”. 

     Struktuur tendense: 

     24, 25 en 27 

 

     Kommentaar: 

• Paragraaf tien se inligtingslading is baie hoog. 

• Paragraaf een, drie, elf, vyftien en sestien bestaan uit een sin. 

Hierdie paragrawe kan die vloei van die teks verlaag, aangesien dit 

veroorsaak dat die teks hakerig voorkom. 
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• Die hoeveelheid eensin-paragrawe en moeilike of verkeerde woorde 

veroorsaak dat die teks deurmekaar voorkom. 

 

2.5.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Die DA sal min. Surty baie goed dophou om seker te maak dat hy 

die onafhanklikheid van die NVG verdedig en dié owerheid toelaat 

om sy grondwetlike mandaat uit te voer, naamlik om vervolgings in 

te stel waar daar prima facie-bewyse teen enige persoon is, ongeag 

wat daardie persoon se politieke status ook al mag wees.” 

(paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 17 en 20 

 

2.5.3 Die relasionele boodskap 

a. “Dit is trouens net reg en regverdig dat die President sy grondwetlike 

bevoegdhede inspan om só ‘n kommissie, met ‘n regter wat deur die 

Hoofregter benoem word aan die hoof, moet instel sodat ons die volle 

waarheid kan vasstel.” (paragraaf 5) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 17 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille stel ’n opinie van die leser as iemand wat die waarheid oor die 

wapentransaksie-korrupsie wil weet.  

• Hoewel sy hierdie opinie oor die leser het, sê sy ook die leser voor 

om so te voel. 

• Zille praat ook vanuit ’n hoë magafstand met die leser.  
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2.5.4 Bespreking 

Hierdie nuusbrief het ’n sterk saaklike toon. Vanuit die nuusbrief se titel kan 

daar afgelei word dat hierdie teks indirek aan president Motlanthe gerig is. 

Hierdie saaklikheid kan ook verder afgelei word van die feit dat sy vanaf ’n 

hoë magafstand skryf. Die afleiding kan gemaak word dat sy vanaf haar 

posisie as leier van ’n party skryf en nie as ’n vrou wat ’n vriendskaplike 

verhouding met haar leser wil kweek nie.  

 

Haar woordgebruik in hierdie nuusbrief is ook saaklik, byvoorbeeld 

“sekundus” en “rugbaar”. Hierdie nuusbrief dui op die veelsydigheid van Zille, 

met ander woorde dat sy beide in die hoedanigheid van ’n leier van ’n party, 

sowel as vriendskaplik kan skryf. Met dié voordeel is daar ook ’n nadeel in 

die vorm dat sy wegbreek van haar normale styl in haar nuusbriewe. Vanuit 

die KBP-Model se informasie-ontwerp is dit duidelik dat lesers gedurig ’n 

evaluasie maak van die tekste en dan ’n indruk oor die beeld vorm. So ’n 

verbreking van die norm kan ’n invloed hê op die beeld wat sy uitstraal 

aangesien haar nuusbriewe nie konsekwent voorkom nie.  

 

Die ekspressiewe boodskap verloor trefkrag aangesien Zille glad nie na 

haarself in hierdie teks verwys nie. Die teks is oorlaai met haar opinies, veral 

oor Jacob Zuma, Thabo Mbeki en die ANC. Hierdie opinies is ook meestal 

negatief van aard. Wanneer sy van haar party praat, is die fokus weereens 

positief.  

 

Weereens kom hier baie paragrawe voor wat uit een sin bestaan. Zille moet 

versigtig wees met hierdie gebruik aangesien die trefkrag van eensin-

paragrawe verlore sal gaan as dit te veel gebruik word. 
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2.6 Teks ses - Die grondwet 1 - magsmisbruik 0 

2.6.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A.  “Die ANC het ‘n tweeledige strategie gehad: Eerstens was dit ‘n 

poging om die veelparty-koalisie in Kaapstad te verdeel sodat die ANC 

die Stad weer kon terugwen.” (paragraaf 4 en 5) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6 en 13 

B. “Die ANC het sy nederlaag in Kaapstad nooit aanvaar nie, en die 

Erasmus-kommissie was bloot nog ‘n (en die mees gesofistikeerde) 

poging om die DA sonder ‘n verkiesingsproses uit die kussings te lig.” 

(paragraaf 5) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 16 en 18 

• Die spreekwoord waarna verwys word, is:” uit die kussings te lig.” 

C. “Tweedens was die instelling van die Erasmus-kommissie deel van ‘n 

strategie om te verhoed dat die DA volgende jaar die verkiesing in die 

Wes-Kaap wen.” (paragraaf 6) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4 en 13 

D. “Ek het vandeesweek gesê die Hof se uitspraak is nie ‘n oorwinning vir 

net een politieke party of selfs die Stad Kaapstad nie. Dit is ‘n 

oorwinning vir die Grondwet.” (paragraaf 8) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 13, 17 en 19 

E. “Omdat ek en die DA (met die Desai-kommissie onuitwisbaar in ons 

geheues gegrif) geweet het die Erasmus-kommissie is maar net ‘n 

ongrondwetlike smeerveldtog, het ons dit onversetlik teengestaan.” 

(paragraaf 9) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 12, 13, 16, 18 en 19 

Kommentaar: 

• Die spreekwoord waarna verwys word, is: “smeerveldtog”. 

• Die veglus verwys na Zille wat die “Erasmus-kommissie” 

“onversetlik” teengestaan het. 

F.  “Daar is hoofsaaklik op drie gronde kritiek oor ons uitgespreek toe ons 

die instelling van die Kommissie bestry het. Eerstens het verskeie 

kolomskrywers, hoofartikelskrywers en satiriese skrywers die DA, die 

Stad Kaapstad en my persoonlik daarvan beskuldig dat ons die 

Erasmus-kommissie verwerp omdat ons die waarheid wou wegsteek.” 

(Paragraaf 12 en 13) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 12, 13 en 19 

Kommentaar: 

• Die veglus verwys na die feit dat die DA die kommissie teengestaan 

het. 
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G. “Die groot ironie is dat die enigste persoon waarop daar onwettig 

gespioeneer is, ek is. Die Erasmus-kommissie het my selfoonrekords 

onwettig met ‘n lasbrief van Vodacom verkry en aan die ANC 

oorhandig. Dit was my huis-telefoon waarop daar ten tyde van die 

Erasmus-kommissie onwettig ingeluister is.” (paragraaf 17) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Die ironie, soos Zille dit self noem, is die verwysing dat sy eintlik 

“onwettig” op gespioeneer is.  

H. “Maar selfs op Woensdag nog het ‘n hoofartikel in Die Burger gelui dat 

“hoewel Zille reg is (in haar kritiek op Erasmus), is sy ook verkeerd”. 

Die implikasie is dat my stelling oor Erasmus op die een of ander 

manier ‘n aanval op die onafhanklikheid van die regbank is.” 

(paragraaf 21) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 13, 16 en 19 

Struktuur tendense: 

23, 24, 25 en 27 

Kommentaar: 

• In paragraaf sestien noem sy “leggers”, dit is ’n ouderwetse vorm 

(vanweë die feit dat dit nie gereeld in gesprekstaal voorkom nie) wat 

die leser kan verwar. Die gebruiklike meervoud is lêers.  
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• In paragraaf 28 bespreek sy baie onderwerpe wat die betekenis 

daarvan beïnvloed. Sy bespreek die DA wat nie voor die hof gedaag is 

soos Zuma nie, oud-president Mbeki se beweerde inmenging in die 

strafregstelsel, die strafregstelsel. So ’n veelvoud van onderwerpe is 

te veel temas vir een paragraaf en die aaneenskakeling daarvan is 

soms verwarrend. 

• Paragraaf twee, drie, twaalf, dertien en negentien is almal eensin-

paragrawe. 

• Bogenoemde bespreking gee aanleiding vir die teks wat deurmekaar 

voorkom. 

2.6.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Omdat ek en die DA (met die Desai-kommissie onuitwisbaar in ons 

geheues gegrif) geweet het die Erasmus-kommissie is maar net ‘n 

ongrondwetlike smeerveldtog, het ons dit onversetlik teengestaan.” 

(paragraaf 9). 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 13 en 19 

2. “Ons het geweet as ons toelaat dat die ANC sy mag só misbruik, gaan 

dit ‘n gevaarlike en dalk selfs onomkeerbare voorbeeld vir ons 

konstitusionele demokrasie stel.” (paragraaf 9) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 12, 13, 17, 19 en 21. 

3. “Die aantygings teen ons, naamlik van onwettige spioenering, was van 

die begin af ‘n verdigsel om ‘n dekmantel van legitiemheid oor al die 

daaropvolgende onwettige en ongrondwetlike bedrywighede te gooi. 

Net so die leuen dat die Stadsraad betaal het vir ‘n ondersoek wat die 

DA uitgevoer het.” (paragraaf 10) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 12, 13, 18, 19 en 23 

Kommentaar: 

• Die spreekwoord waarna verwys word is: “’n verdigsel om ’n 

dekmantel”. 

• Die moeilike woord is “legitiemheid”. Hierdie is ’n ou woord aangesien 

dit nie meer so volop in Afrikaans voorkom nie. 

4. “Ons het al dié punte destyds al gestel, met net ‘n handvol 

kommentators en joernaliste het dit verstaan. Die meeste het die 

moontlik dat die DA dié keer aan wangedrag skuldig was, en nie die 

ANC nie, gretig aangegryp.” (paragraaf 11) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 6, 12, 13, 16 en 19 

5.  “Die eenvoudige rede waarom die Erasmus-kommissie teengestaan is, 

is omdat ons na ons mening, en by gebrek aan enige aanklagte of 

bewyse tot die teendeel, niks verkeerd gedoen het nie.” (paragraaf 18) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 16, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Die veglus van die DA word uitgebeeld in Zille se uitlating dat hulle 

die “Erasmus-kommissie” teengestaan het aangesien hulle geweet 

het daar was nie bewyse nie. 

• Hierdie aanhaling is ook affektief, aangesien dit die houding (emosie) 

van die DA weerspieël.  
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6.  “Magsmisbruik - veral wanneer die ANC dreigende geluide ten opsigte 

van die Grondwet maak - moet tromp-op geloop word waar dit hom 

ook al voordoen.” (paragraaf 26) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 18 en 22 

Kommentaar: 

• Hoewel hierdie aanhaling fokus op die negatiewe van die ANC, dui dit 

ook ’n beeld van die DA dat hulle teen “magsmisbruik” is. So ’n 

aanhaling het dus ’n positiewe fokus van die DA.  

2.6.3 Die relasionele boodskap 

a. “Terwyl ons verder beweeg, kan ons bemoedig voel dat ons ‘n 

Grondwet en ‘n regbank het wat ons in wese teen magsmisbruik deur 

die ANC beskerm.” (paragraaf 29) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 en 21 

  

Kommentaar: 

• Zille spreek die leser in hierdie aanhaling vanuit ’n hoë magafstand 

aan en wil sodoende haar posisie as leier gebruik om die leser te 

bemoedig oor die welstand van Suid-Afrika se regbank. 

 

2.6.4 Bespreking 

In hierdie nuusbrief lê Zille weereens klem op haar opinies van die ANC. 

Hierdie opinies is ook weer negatief en aanvallend. Sy lê ook klem op die 

positiewe aspekte van haar party.  

 

Hierdie teks het ook baie verwysings na haarself. Sy lê klem op die feit dat 

sy die slagoffer was van ANC praktyke. Dit kan problematies wees aangesien 
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dit kan voorkom asof sy die leser wil oorreed om vir haar te stem aangesien 

sy ook ’n “slagoffer” is. Zille benut as’t ware hierdie stelling baie goed en dit 

kom nie voor asof sy die slagoffer speel nie.  

 

Min aandag word aan die leser spandeer. Sy bou nie ’n verhouding met haar 

leser nie. Die rede hiervoor is aangesien sy nie ’n opinie oor haar leser gee 

nie en die leser uit die teks skryf deur hom/haar voor te sê. 

 

Paragraaf 28 is die enigste paragraaf wat deurmekaar voorkom. Hierdie 

paragraaf is vol bysinne en die leser verloor die betekenis daarvan. Hierdie 

punt saam met die hoeveelheid eensin-paragrawe, moeilike woorde en 

informasie-digtheid veroorsaak dat die hele teks deurmekaar voorkom. Die 

woord “leggers (paragraaf 16)” is ’n oud-modiese woord aangesien dit nie 

meer volop in die Afrikaanse taal gebruik word nie. Daar bestaan dus ’n 

moontlikheid dat die meeste lesers18 nie direk sal kan aflei dat “leggers” na 

lêers verwys nie.   

 

2.7 Teks sewe - Die ware teenrevolusionêre 

2.7.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Dit was vreemd bevredigend toe Gwede Mantashe, die ANC se 

Sekretaris-Generaal, my verlede Vrydag saam met die Konstitusionele 

Hof vir ‘n “teenrevolusionêr” uitgekryt het.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 4, 6, 13, 14 en 19 

 

Kommentaar: 

• Die sarkasme in hierdie aanhaling lê in die feit dat Zille aandui dat sy 

nie omgee om ’n “teenrevolusionêr” genoem te word nie.  

                                      
18 Die aanname word gemaak dat hierdie nuusbrief aan alle Suid Afrikaners geskryf 
word. Die teikengroep is dus nie net mense met ’n hoë geletterdheid wat woorde 
soos “leggers” sal kan interpreteer nie. 
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B. “Ek en die DA moet júís aan dieselfde kant staan as diegene wat die 

Grondwet in ere hou. Uit Mantashe se mond bevestig dit dat ons iets 

reg doen.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 14, 17 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille voer die sarkasme in aanhaling A verder deur ironies te noem 

dat die “teenrevolusionêres”, volgens Zuma en sy volgers, eintlik 

diegene is wat die Grondwet beskerm, soos sy en die DA. 

 

C. “Die groot ironie is dat Mantashe, saam met Jacob Zuma, Zwelinzima 

Vavi en Julius Malema, die eintlike teenrevolusionêre is.” (paragraaf 2) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13, 14 en 16 

 

Kommentaar: 

• Zille noem selfs in hierdie aanhaling dat dit ironies is dat Jacob Zuma 

en sy gevolg eintlik die “teenrevolusionêres” is, al dui hulle uitlatings 

daarop dat dit nie so is nie. 

 

D. “Die ANC van Zuma en Mantashe (net soos die Nasionale Party in die 

apartheid-era) wil die media, die regbank en elke ander onafhanklike 

staatsorgaan beheer. Die vorige onderdruktes aap hul voormalige 

onderdrukkers na, en wanneer die “revolusionêre voorhoede” die 

bewind wat hy vervang nadoen, weet jy die teenrevolusie het begin.” 

(paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16 en 20 
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Kommentaar: 

• Zille maak weereens gebruik van ironie om aan te dui dat diegene 

wat teen apartheid geveg het, nou dieselfde metodes gebruik.  

• Sy waarsku ook die ANC daarteen dat hulle soos die apartheids-

regime begin optree. 

 

E. “Die ware teenrevolusionêre is ewe seer die wabenzis in die ANC se 

Jeugliga wat hulle meer oor hul eie verryking bekommer as oor diens 

aan die mense.” (paragraaf 4) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 20 en 23 

 

Kommentaar: 

• Ironie word weereens gebruik om aan te dui dat die ANC, in dié 

geval die jeugliga, die “teenrevolusionêres” is. 

• Sy waarsku ook die leser oor die ANC-jeugliga se optrede. 

• Die gebruik van “wabenzis” is onduidelik. ’n Deel van die 

teikengroep sal nie verstaan wat sy hiermee bedoel nie.  

 

F. “Die ander ware teenrevolusionêre is dié in die ANC wat die staat se 

hulpbronne skaamtelooos vir persoonlike gewin plunder.” (paragraaf 

6) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 13, 14 en 16 

 

Kommentaar: 

• Ironie word weereens hier gebruik om aan te dui dat die ANC die 

“teenrevolusionêres” is. 
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G. “Die ANC omskryf “revolusie” opnuut om ondermyning van die 

Grondwet, ooglopende verbruik en die plundering van ander mense se 

geld te beteken. In sulke omstandighede is ek trots om ‘n 

teenrevolusionêr te wees.” (paragraaf 7) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 16, 17 en 19  

Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling maak sy gebruik van ironie en sarkasme. Die 

ironie dui weereens op die ANC en dat hulle die “teenrevolusionêres” 

is. Die sarkasme tree in, waar Zille daarop wys dat sy “trots” is dat sy 

so is.  

• Zille is bemoedigend deur te wys dat sy nie die posisie as leier sal 

misbruik vir eie gewin nie.  

H.  “Vandeesweek het ek óók die Verklaring onderteken, en het Jacob 

Zuma uitgedaag om by my aan te sluit. In reaksie sê Zuma toe aan 

Business Day: “Dis vir my nuus. Dit is die heel eerste keer dat die 

opposisie oor ‘n aangeleentheid met ‘n ANC-lid hande gevat het.” Hy 

sê toe hy sal dit eers kan onderteken nadat hy met partystrukture 

oorleg gepleeg het.” (paragraaf 12) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 en 19 

Kommentaar: 

• Zille plaas haarself direk in teenstelling met Jacob Zuma en wys dus 

haar positiewe gedrag teenoor sy negatiewe gedrag uit. 

• Sy is weereens sarkasties deur aan te dui dat ’n verbintenis tot die 

grondwet nie, soos Zuma beweer, ’n ANC-aangeleentheid is nie, maar 
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dat dit ’n Suid-Afrikaanse aangeleentheid is, iets wat alle leiers en 

Suid-Afrikaners moet doen.  

I.  “Dit hang nou van opposisiepartye, die media, die regbank en ware 

demokrate in die ANC af om die demokratiese visie wat in 1994 oorwin 

het, te bewaak.” (paragraaf 15) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 6, 11, 13 en 22 

Struktuur tendense: 

23 en 26 

Kommentaar: 

• Verkeerde/ moeilike woorde is alreeds onder aanhaling E bespreek 

• Aangesien daar min strukturele elemente is wat die teks negatief 

beïnvloed, kom die teks netjies voor. 

2.7.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Ek en die DA moet júís aan dieselfde kant staan as diegene wat die 

Grondwet in ere hou. Uit Mantashe se mond bevestig dit dat ons iets 

reg doen.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 17 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille is bemoedigend in hierdie aanhaling deur aan te dui dat daar 

nog ’n party is, die DA, wat die Grondwet beskerm 

2. “As dit beteken dat die DA “teenrevolusionêr” genoem word, is dit tot 

daaraantoe. Ons is in goeie geselskap.” (paragraaf 15) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 14, 17 en 19 

Kommentaar: 

• Die sarkasme dui weereens op die DA wat “teenrevolusionêr” genoem 

word al ondersteun hulle die Grondwet. 

2.7.3 Die relasionele boodskap 

a.  “Ons kry ‘n baie duidelik begrip van wat die “revolusie” vir hulle 

beteken uit die ooglopende verbruik wat verlede week by die Jeugliga 

se konferensie te siene was.’ (paragraaf 4) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 4, 5, 9, 12, 14, 16 en 19 

b. “Die Suid-Afrika waarvoor ons gewerk en geveg het, is die een wat 

vasgevang is in Nelson Mandela se verklaring in die beskuldigdebank 

tydens sy Rivonia-verhoor in 1964, toe hy gesê het: “Ek het teen wit 

oorheersing gestry, en ek het teen swart oorheersing gestry. Ek het 

die ideaal van ‘n vrye en demokratiese samelewing waar alle persone 

in harmonie en met gelyke geleenthede saam leef, gekoester. Dit is ‘n 

ideaal waarvoor ek hoop om te leef en wat ek hoop om te bereik. Maar 

indien nodig is dit ‘n ideaal waarvoor ek bereid is om te 

sterf.””(paragraaf 8) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 18, 19 en 21 
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Kommentaar: 

• Zille gebruik die gedeelde geskiedenis tussen haar en die leser om die 

leser te beïnvloed.  

• Sy gebruik ook die leser se gevoel jeens Madiba om aan te dui dat 

hulle albei hard gewerk het vir ’n goeie Suid-Afrika. 

c.  “Terwyl Jacob Zuma se korrupsieverhoor al hoe nader kom, word die 

slagordes opgestel tussen dié wat bereid is om die Grondwet in woord 

en daad te ondermyn, en dié wat dit wil beskerm. Dit is ‘n stryd tussen 

dié wat die Grondwet op prys stel en ‘n insluitende samelewing wil 

bou, teenoor dié wat ‘n al-magtige party wil bou wat staatsinstellings 

verdraai om ‘n klein heersers-elite te dien.” (paragraaf 10) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 6, 10, 13, 17, 20 en 21. 

Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling is Zille meer formeel en spreek sy die leser vanaf 

’n hoë magafstand aan. 

• Sy gebruik hierdie afstand om die leser aan te por om hom/haar nie 

by Jacob Zuma te skaar nie.  

• Sy gee die gevoel dat sy die leser as die positiewe deel van hierdie 

aanhaling sien en moedig die leser aan om aan te hou om te veg vir 

’n goeie land. 

2.7.4 Bespreking 

Hierdie teks het ’n sterk sarkastiese toon. Die titel van hierdie teks dui 

daarop dat sy haar opinie oor “die ware teenrevolusionêres” gaan uiter, 

wat as’t ware in die teks gebeur. Die ironie van die saak is dat sy daarop 

dui dat diegene wat ander “teenrevolusionêres” noem eintlik self so is. Die 

intellektuele toeganklikheid van hierdie teks word vergemaklik deur Zille, 
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wat die heel tyd tong-in-die-kies praat en die gevolgtrekkings vir die leser 

maak. 

Zille weerspieël ook ’n opinie van haar leser in hierdie nuusbrief. Sy noem 

dat die leser ook hard gewerk het vir demokrasie (aanhaling b) en sy 

sinspeel daarop dat die leser deel uitmaak van die positiewe groep in 

aanhaling c.   

2.8 Teks agt - Mbeki se oplossing vir Zimbabwe… 

2.8.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Die krisis in Zimbabwe word by die dag erger.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 9, 13, 20 en 21 

 

B. “Dit is ironies dat Mbeki sy niksdoen oor Zimbabwe tot dusver 

geregverdig het deur te sê dat Zimbabwiërs self deur die stembus oor 

hul toekoms moet besluit.” (paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 8, 9, 13, 14 en 16 

 

Kommentaar:  

• Zille wys self die ironie van Mbeki se uitlating om die verkiesing in 

Zimbabwe te stop aan deur te wys dat hy altyd gesê het dat 

Zimbabwiërs self moet stem. 

  

C. “In plaas daarvan het hy Mugabe toegelaat om ’n ongekende 

intimidasieveldtog te bedryf en ’n uitklopronde af te dwing terwyl hy 

eintlik moes erken het dat hy verslaan is.” (paragraaf 3) 

 

 



 110 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 8, 9, 11, 13, 16 en 22 

 

D. “’n RNE klink bedrieglik pragmaties en verstandig. Ek is daarteen 

gekant omdat dit Mugabe se skrikbewind sal regverdig. Hy sal aan 

bewind kan bly. Dit sal die laaste doodsklok vir demokrasie in 

Zimbabwe lui.” (paragraaf 5) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20 en 21 

 

Kommentaar:  

• Zille wys haar emosies deur te noem dat ’n RNE verkeerd is vir 

Zimbabwe.  

• Die spreekwoord verwys na: “die laaste doodsklok … lui” 

 

E. “As die mag nie deur die stembus verwissel nie, is demokrasie dood.” 

(paragraaf 7) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 11, 13, 20 en 22 

 

F. “’n Man met sulke menings gaan waarskynlik ook nie stilweg ’n 

opposisierol aanvaar as hy ’n verkiesing verloor nie.” (paragraaf 8) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13 en 16 

 

G. “As pres. Mbeki inderdaad só ’n uitkoms bewerkstellig, sal dit ’n 

Pyrrhus-oorwinning wees. Die onbedoelde gevolge sal sy erfenis vir 

dekades bepaal.” (paragraaf 10) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 8, 11, 13, 16, 20 en 23 

 

Kommentaar: 

• Die gebruik van “Pyrrhus-oorwinning” kan problematies wees 

aangesien dit ’n oudmodiese woord is in die sin dat dit nie gereeld in 

die Afrikaanse taal opduik nie. Die leser sal dalk nie die betekenis 

daarvan weet nie. 

 

Struktuur tendense: 

23 en 25. 

 

Kommentaar: 

• Die gebruik van ’n verkeerde of moeilike woord is in aanhaling G 

bespreek. 

• Paragraaf twee, vier en veertien bestaan uit een sin. 

 

2.8.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

Zille verwys nie na die DA in hierdie nuusbrief nie.  

 

2.8.3 Die relasionele boodskap 

Geen relasionele boodskap kom in hierdie nuusbrief voor nie.  
 

2.8.4 Bespreking 

Die problematiek met hierdie nuusbrief is dat sy glad nie haar leser of haar 

party betrek in hierdie nuusbrief nie. Vanweë die titel van hierdie nuusbrief 

kan afgelei word dat daar meestal kritiek gaan wees oor die manier wat 

Thabo Mbeki die Zimbabwe-krisis hanteer het. Haar kritiek teen Mbeki fokus 

meestal op sy negatiewe.  

 

Zille se woordgebruik in hierdie nuusbrief kontrasteer met die informaliteit 

daarvan. In aanhaling G gebruik sy die woord “Pyrrhus-oorwinning”. Hierdie 
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woordgebruik kan die gevolg hê dat sy haar leser se intellektuele toegang tot 

die teks beïnvloed. Met ander woorde, as die leser nie weet wat “Pyrrhus” 

beteken nie, sal hulle nie die sin verstaan nie en dus ook nie ’n evaluasie kan 

maak nie.  

 

2.9 Teks nege - Goeie wette skep goeie ekonomie 

2.9.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Dit is ’n diep vraag, en ek wil dit in diepte bespreek. Ek wil egter eers 

’n bondige antwoord gee. ’n Mens kan wette nie eet nie, maar jy kan 

nie genoeg kos vir almal voorsien as daar geen wet is nie. Jy kan nie 

in die Grondwet woon nie, maar daar sal nooit goeie huise vir almal 

wees as daar geen goeie Grondwet is nie. Daar sal nooit werk en 

dienste vir armes wees as daar geen oppergesag van die reg is nie.” 

(paragraaf 2) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 4, 11, 13, 17, 19, 20 en 21 

 

B. “Die oppergesag van die reg is nie ’n soort snuistery of versiersel in 

ons beskawing nie: dit is die fondament van ons beskawing.” 

(paragraaf 4) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 4, 11, 13, 17, 18, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

Die “spreekwoord” wat gebruik word, is: “snuistery”. 

 

C. “Sonder ’n goeie ekonomie en ’n groot inkomstebasis kan daar geen 

maatskaplike veiligheidsnet wees wat mense teen uiterste armoede 

beskerm en hulle geleenthede gee om hulself uit armlastigheid te 

verhef nie.” (paragraaf 5) 
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Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 4, 11, 13, 17, 21 en 23 

 

Kommentaar: 

• Die gebruik van “armlastigheid” kan problematies wees aangesien 

verskillende mense verskillende konnotasies daaraan koppel. Sulke 

konnotasies kan negatief van aard wees, wat daarop kan dui dat Zille 

onsimpatiek is teenoor diegene wat in armoede lewe.  

 

D. “Goeie wette moet eenvoudig, universeel, seker, skoon, eerlik en 

vinnig wees.” (paragraaf 9) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 4, 11, 13, 17 en 21. 

 

Kommentaar: 

• Zille is bemoedigend deur te noem dat dit, wat in die aanhaling 

genoem word, haar waardes is oor goeie wette. Hierdie verwysing 

gee ook ’n aanduiding van haar gevoel jeens wette. 

 

E. “Waarom het ons met al ons minerale en kundigheid nie ten volle by 

dié oplewing gebaat nie? Waarom het dit nie meer werkgeleenthede 

geskep as wat die geval moes gewees het nie? Die antwoord lê in ons 

wette opgesluit.” (paragraaf 10) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 3, 4, 11, 13, 16, 19, 20 en 21 

 

F. “Daardie mynwerker is die slagoffer van 'n swak wet. ’n Goeie wet sou 

hom (en talle meer) werk en sy gesin kos en skuiling gegee het.” 

(paragraaf 10) 

 



 114 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 3, 4, 11, 13, 16 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille wys haar emosie deur te verwys na die mynwerker. Die leser 

kan die gevoel kry dat sy hom jammer kry. 

 

G. “Ek het die voordele van baksteenhuise, skoon lopende water, goeie 

sanitasie en elektrisiteit genoem. Miljoene van ons mense geniet egter 

nie sulke voordele nie. Hulle krepeer in hutte van plastiek en sinkplaat. 

Hulle gebruik ’n emmerstelsel en paraffienstowe wat maklik kan omval 

en ontplof, en hul gesinne laat doodbrand. Hulle verduur aaklige 

werkloosheid. Hulle is honger. Hulle word deur geweldsmisdaad 

geterroriseer. Hulle het hoegenaamd geen sekuriteit nie. Hoe raak ons 

dié situasie baas?” (paragraaf 11) “Die antwoord is: met wette.” 

(paragraaf 12) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 17, 19, 21 en 22 

 

Kommentaar: 

• Die ironie in hierdie aanhaling is die verwysing na arm mense wat nie 

so bevoorreg is soos baie mense nie, wat haar insluit. 

• Zille gebruik ook die leser se gevoel oor armoede om haar punt te 

bewys dat goeie wette ’n goeie ekonomie tot gevolg het. 

 

H. “Die antwoord is: met wette. Hulle moet eiendomsregte kry (maar die 

Onteieningswetsontwerp wil dít juis inkort) sodat hulle die grond 

waarop hulle woon, kan besit. Dit sal hulle iets as borg gee sodat hulle 

kapitaal kan verkry en hul eie onderneming kan begin, en Eskom en 

die munisipaliteit sekerheid gee dat hulle vir die elektrisiteit, water en 

sanitasie sal kan betaal. Ons onderdrukkende arbeidswette moet 
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hervorm word sodat die armes en werkloses die formele ekonomie kan 

betree. Hulle moet ook teen misdaad beskerm word.” (paragraaf 12) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 4, 11, 13, 17, 19 en 21 

 

I. “Misdaad verpletter en vervorm die hele samelewing van Suid-Afrika, 

maar die armes die meeste.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 3, 4, 11, 13 en 21 

 

J. “Die hele strafregstelsel moet versterk en skoongemaak word. Die 

polisie moet eerlik, doeltreffend en gerespekteer wees. Die 

staatsaanklaers moet vol vertroue en bevoeg wees. Die howe moet 

regverdig, doeltreffend en vinnig wees.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 3, 4, 11, 13, 17, 21 en 22 

 

Kommentaar: 

• Hoewel daar klem gelê word op die positiewe bydrae wat die DA en 

Zille teweeg kan bring, word dit indirek gekontrasteer met die 

negatiewe van die huidige bestel, byvoorbeeld dat die polisie soms 

nie eerlik is nie. 

• Bogenoemde dien ook as bemoediging om aan te dui dat Zille en die 

DA dit sal regmaak. 

 

K. “Sonder regulasies is daar anargie. Met te véél regulasie is daar 

stagnasie.” (paragraaf 14) 
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Geïdentifiseerde tendens: 

1, 2, 3, 4, 11, 13, 17 en 18 

 

Kommentaar:  

• Die hele aanhaling dien as ’n spreekwoord en bevestig weereens Zille 

se doel met die teks, naamlik dat goeie wette, wat gepas en 

geregverdig is, die land se groei sal bevorder. 

 

Struktuur tendense: 

23 en 26 

 

Kommentaar: 

• Die moeilike/verkeerde woord is reeds in aanhaling C (op bladsy 112) 

bespreek. 

• Daar is geen paragrawe wat uit een sin bestaan, wat ’n hoë 

informasiedigtheid het of wat deurmekaar voorkom nie. Dit is dus ’n 

netjiese teks. 

 

2.9.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

Zille verwys nie na die DA in hierdie nuusbrief nie.  

 

2.9.3 Die relasionele boodskap 

a. “Die Grondwet beskerm al ons vryhede en waarborg gelyke regte vir 

almal, die swakke en die sterke, die ryke en die arme.” (paragraaf 4) 
 

Geïdentifiseerde tendens: 

1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël in hierdie nuusbrief ’n beeld van ’n leser wat geloof in 

die Grondwet kort. Sy noem dus hierdie dinge om dit vir die leser te 

bevestig. 
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• Sy is baie vriendskaplik in hierdie nuusbrief wat ’n aanduiding kan 

wees dat sy ’n goeie verhouding met haar leser wil bou. 

 

b.  “Die punt is: Jy kan nie ’n goeie ekonomie sonder goeie wette hê nie.” 

(paragraaf 5) 
 

Geïdentifiseerde tendens: 

2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19 en 21 

 

c. “Sonder respek vir die Grondwet sal ons met ander woorde nooit iets 

aan armoede kan doen nie.” (paragraaf 5) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19 en 21 

 

d.  “Dit is wat elke Suid-Afrikaner moet onthou terwyl die ANC ons 

Grondwet aanval en die oppergesag van die reg ondermyn.” 

(paragraaf 15) 

 

Geïdentifiseerde tendens: 

2, 4, 9, 12, 13, 14, 17, 20 en 21 

Kommentaar: 

• Zille is baie formeel en gebruik ’n hoë magafstand om deur te dring 

tot die leser om hom/haar te herinner dat die “oppergesag” ’n 

belangrike rol speel in Suid-Afrika. Sy gebruik hierdie standpunt om 

hulle te oorreed dat die ANC die oppergesag en die Grondwet 

ondermyn. 

  

2.9.4 Bespreking 

Hierdie nuusbrief lê klem op Zille se waardes. Die leser kan ’n duidelike 

gevolgtrekking maak oor haar waardes. Die drie maniere van toeganklikheid 

in die informasie-ontwerp, kan hier ’n belangrike rol speel. As die nuusbrief 
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deurmekaar en onordelik voorkom, kan die leser nie fisiese toeganklikheid 

tot die teks hê nie. Dit sal op sy beurt ’n invloed hê op die intellektuele 

toeganklikheid, veral as sy terme gebruik wat nie maklik interpreteerbaar is 

nie. So ook gaan dit die emosionele toeganklikheid van die teks beïnvloed, 

veral omdat die leser nie ’n goeie beeld van die skrywer kan vorm nie.  

 

Die manier hoe Zille hierdie waardes neerpen, kan die toeganklikheid van die 

nuusbrief vergemaklik. Die leser kan duidelik sien waar die teks begin en 

daar is nie moeilike woorde wat die intellektuele toeganklikheid beïnvloed 

nie.  

 

Sy vereenselwig haarself met haar leser in hierdie nuusbrief deur gereeld na 

die inklusiewe “ons” te verwys (sien aanhalings a, c en d hierbo). Die leser 

kan dus sien dat sy ’n verhouding met haar leser wil bou. Hulle kan ook ’n 

gevolgtrekking maak oor haar waardes omdat dit voorkom asof sy die leser 

se waardes deel.  

 

2.10 Teks tien - ’n Verjaarsgeskenk vir Madiba 

2.10.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Ons met egter erken dat sy erfenis deur sterk elemente in die 

regerende party ondermyn word.” (paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 16, 19, 20 en 21. 

 

B. “Dit is ’n visie wat alle ware demokrate in Suid-Afrika gemeen het.” 

(paragraaf 7) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17 en 21 
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Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling het ’n bemoedigende ondertoon, aangesien Zille 

daarop wys dat daar nog steeds mense in Suid-Afrika is wat in 

Mandela se visie glo. 

 

C. “Mandela se visie word ironies deur die ANC se nuwe leiers ondermyn.” 

(paragraaf 7) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 14, 16, 20 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille lig self die ironie in hierdie aanhaling uit, naamlik dat die ANC 

die visie van een van hulle lede, Mandela, teengaan. 

 

D. “Vir hulle is die Grondwet en die oppergesag van die reg maar net ’n 

hindernis voor hul persoonlike ambisie om totale beheer uit te oefen. 

Jacob Zuma, die ANC se president, het by herhaling al gesê hy glo die 

ANC is belangriker as die Grondwet, en dat die party sal heers tot 

Jesus terugkeer.” (paragraaf 7) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 6, 13, 14, 16 en 20 

 

Kommentaar:  

• Zille wys sarkasties daarop dat die Grondwet, wat daargestel is om 

orde te bewerkstellig, vir die ANC ’n hindernis is.  

 

E. “As ons nou daarop terugkyk, lyk dié verbintenis tot ’n grondwetlike 

veelparty-demokrasie skoon uit pas, komende van ’n lojale ANC-kader, 

wat Mandela ongetwyfeld was.” (paragraaf 11) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 16, 20 en 21 

 

Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling gebruik Zille emosie om aan te dui hoe ver die 

ANC van Mandela, wat ’n lojale ANC-lid was, beweeg het. 

 

Struktuur tendense: 

25 en 26 

 

Kommentaar: 

• Paragraaf tien is die enigste paragraaf wat net uit een sin bestaan. 

Saam met die feit dat daar nie moeilike woorde of paragrawe 

voorkom wat ’n hoë informasiedigtheid het nie, kan die slotsom 

gemaak word dat die nuusbrief netjies voorkom. 

 

2.10.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

Zille verwys nie na die DA in hierdie nuusbrief nie.  

 

2.10.3 Die relasionele boodskap 

a. ”Ons wens Nelson Mandela vandag met groot trots ’n gelukkige 90ste 

verjaardag toe. Ons bring hulde aan die man wat meer as enigiemand 

anders gedoen het om die verontmenslikende apartheidstelsel te bowe 

te kom.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Die opinie wat Zille van haar leser het in hierdie nuusbrief is dat 

hy/sy ook trots voel om Mandela geluk te wens met sy verjaarsdag 

en dat hy/sy ook sy invloed op die nuwe Suid-Afrika raaksien. 
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b. “Dié visie hou ons steeds aan die gang terwyl ons in ons politiek 

onstuimige en onbekende waters begin invaar.” (paragraaf 2) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille gebruik die gedeelde kennis tussen haar en die leser van 

Mandela se visie om die leser te oortuig van die “onstuimighede” wat 

in die politiek aangaan.  

• Sy probeer ook hierdeur die leser se gevoel aanraak. 

• Sy gebruik ook Mandela se toekomsvisie om die probleme in die 

politiek in ’n beter lig te plaas.  

 

c.  “Ons kan nie toelaat dat dit gebeur nie. Mandela se visie moet herleef. 

Dit sal die beste verjaarsgeskenk wees wat ons hom kan gee.” 

(paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille gebruik die siening en geskiedenis wat sy moontlik met die leser 

deel om die leser te oorreed dat hulle hard moet werk om Mandela se 

visie te laat herleef. 

• Deur na die inklusiewe “ons” te verwys, vriendskaplik voor te kom en 

van ’n lae magafstand te kommunikeer, probeer sy ’n verhouding met 

die leser bou, sodat hulle saam kan keer dat Madiba se visie nie 

verlore gaan nie.  

 

d. “En dit is Suid-Afrika se mense wat sal verseker dat Mandela se 

pogings nie tot ’n vreedsame oomblik in ons land se geskiedenis 
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teruggeskuif word nie. Mandela het self sterk geglo aan die mense se 

mag om veranderings teweeg te bring.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• In hierdie nuusbrief skryf Zille vanaf ’n hoë magafstand. Sy wil haar 

posisie as partyleier, wat boonop die opposisie is van Mandela se 

ANC, gebruik om die leser aan te por om saam te keer dat Mandela 

se visie verbreek word. 

• Sy gebruik self Mandela se uitlating oor mense se vermoëns om die 

leser te bemoedig dat hulle Madiba se visie kan laat herleef. Sy 

probeer hierdeur die leser beïnvloed om tot aksie oor te gaan. 

• Zille verwys nie direk na die leser nie 

 

e. “Die nuwe dag waarna ons moet strewe, is die samelewing waarna 

daar so roerend in Mandela se verklaring uit die beskuldigdebank 

verwys word.” (paragraaf 15) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 en 21 

 

Kommentaar:  

• Zille gebruik weereens die gedeelde kennis van Mandela se visie, wat 

hy in die beskuldigdebank gemaak, om die leser te oorreed om saam 

te veg om dit te laat herleef.  

• Die verhouding wat sy in hierdie aanhaling met haar leser bou, word 

beïnvloed deur ’n gedeelde kennis en liefde vir Mandela.  

 

f.  “Terwyl Madiba sy 91ste jaar betree, is ’n gesamentlike verbintenis 

tot die Grondwet as ’n lewende werklikheid die beste verjaarsgeskenk 
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wat ons hom kan gee. Die man wat só baie vir vryheid opgeoffer het, 

verdien niks minder nie.” (paragraaf 16) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël in hierdie aanhaling ’n opinie van haar leser dat hulle 

vir Madiba die beste geskenk kan gee, al kan hulle nie ’n fisiese 

geskenk aan hom oorhandig nie. Hierdie geskenk is om die grondwet 

te gehoorsaam.  

• Sy sê die leser as’t ware voor, veral deur die leser se emosie te 

gebruik, om ’n verandering teweeg te bring. 

• Die verhouding tussen haar en die leser word gevorm deur Zille wat 

aandui dat hulle saam (“ons”) kan werk om vir Madiba die beste 

geskenk in die wêreld te gee, naamlik “’n gesamentlike verbintenis 

tot die Grondwet”. 

 

2.10.4 Bespreking 

Zille raak ’n baie emosionele punt aan in hierdie nuusbrief. Sy bou ’n 

verhouding met die leser deur aan te dui dat sy ook ’n groot liefde het vir 

Nelson Mandela, al is hy van ’n ander party. Sy gebruik Mandela en sy visie 

om aan te dui hoe ver die ANC van die “gesamentlike verbintenis” tot sy visie 

af gewandel het. Sy fokus dus weereens op die negatiewe aspekte van die 

ANC en Jacob Zuma.  

 

Sy gee ook ’n opinie oor die leser, dat hulle albei ’n gedeelde liefde het vir 

Madiba en dat hulle albei hard wil werk om sy visie weer te laat seëvier. Tog 

is daar ’n mate van oorreding hierby betrokke. Dit kom voor asof sy die leser 

ook wil oortuig om so te voel. Hierdie kan ’n invloed hê op haar beeld 

aangesien sy hierdeur aandui dat sy nie wil hê Suid-Afrika moet weer word 

soos dit was voor Mandela president was nie.  
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Zille verwys nie na haar party in hierdie nuusbrief nie. Dit kan die gevaar 

skep dat net sy en nie haar party nie, ’n sterk gevoel het vir Madiba. Aan die 

ander kant kan hierdie ’n aanduiding wees dat sy Madiba nie as ’n ANC-figuur 

wil gebruik nie, maar eerder as ’n man wat hard gewerk het vir ’n beter 

toekoms. Sodoende sluit sy die politieke skakels uit haar nuusbrief uit.  

 

2.11 Teks elf - ’n Oorlogsverklaring teen misdaad 

2.11.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Mense het altyd van ‘n “misdaadgolf” gepraat. Ek wil vandag vir julle 

sê daar is geen misdaadgolf nie. ‘n Golf kom en gaan. Hy raak groter, 

breek en spoel op die strand uit. En dan is die water weer kalm 

(paragraaf 8).” En “Ons staan voor ‘n misdaad-tsoenami. Dit word al 

hoe groter en groter totdat dit oplaas alles in sy pad verniel. Net die 

gemors van versplinterde lewens bly agter.” (paragraaf 9) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 13, 18, 19, 20 en 21 

 

Kommentaar: 

• Die beeld van Zille wat hieruit te voorskyn kom, is dat sy eerlik is oor 

die misdaadprobleem. Met ander woorde, sy skroom nie om die 

waarheid te vertel oor misdaad nie. Sy gee dus ook haar opinie oor 

die misdaadprobleem. 

• Die spreekwoord wat sy in hierdie aanhaling gebruik, neem die vorm 

aan van beeldspraak: sy vergelyk misdaad met ’n tsoenami. 

• Zille weerspieël ook haar eie gevoel oor die misdaad deur dit so ’n 

sterk vergelyking te gee. 

B.  “Maar hierdie statistiek vertel nie die ware storie nie. Die syfers kan 

nie die tragedie oordra van die wrede moord op die tienjarige Seloane 

Booysen van Bloemfontein wat verlede week vermoor en langs die pad 

gelos is waar ‘n verbyganger haar ontdek het nie.” (paragraaf 13) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 13, 16, 20 en 21 

Kommentaar: 

• Zille dui ’n waarde van haarself in hierdie aanhaling aan van iemand 

wat die gevoelens van “gewone” mense deel. Met ander woorde, dat 

sy saam met die Booysens voel oor die moord op hulle dogter.  

• Hierdeur wys sy ook haar emosionele sy. 

C. ”Dalk sou Mbeki effens minder seker van sy saak gewees het as hy die 

veiligheid van sy BBP-wagte agtergelaat het. Dalk sou hy anders 

gedink het as hy ‘n bietjie tyd afgeknyp het om self te gaan kyk hoe 

lyk dit in ‘n gemeenskap waar mense in vrees vir gewapende 

rampokkers leef.” (paragraaf 37) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13, 16, 20 en 21 

D.  “Hulle verstaan nie dat Jacob Zuma in sy eie woorde maar net ‘n 

lojale kader van die party is nie. Hy het self geen beleid nie, en ook 

geen visie vir ‘n Suid-Afrika sonder misdaad nie.” (paragraaf 47) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 6, 13, 16, 20 en 21 

E. “Dis dieselfde party wat elke spesialis-eenheid in die polisie ontbind 

het. Die gevolge was ‘n ramp: 

• Vandat die regering die Suid-Afrikaanse Narkotikaburo in 2004 

ontbind het, het dwelmverwante misdade met ‘n skokkende 

30% gestyg.  
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• Vandat die Kinderbeskermingseenhede gesluit is, het misdade 

teen kinders toegeneem. Verlede jaar is 22% meer kinders as 

die vorige jaar vermoor.  

• Vandat die Kommando-eenhede gesluit is, het geweld in die 

landelike gebiede die hoogte in geskiet. Verlede jaar het 

plaasaanvalle orals in die land met 25% gestyg.” (paragraaf 49) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 10, 13, 14, 16, 20, 21 en 22 

Kommentaar: 

• Daar word indirek na die ANC verwys: “Dis dieselfde party …” 

• Zille gee duidelike ondersteuning vir haar argument dat die ANC 

hulleself probeer beskerm teen vervolging deur te noem watter 

eenhede hulle in die polisie ontbind het.  

• Sy beklemtoon haar stelling deur na die gevolge te verwys wat 

hierdie ontbinding tot gevolg gehad het. Dit weerspieël haar 

emosies. 

• Zille dui ook die ironie van die ontbinding aan deur aan te dui wat 

die gevolge was daarvan en dat dit nie in die land se belang was 

nie. 

F. “Die ware rede waarom hulle die Skerpioene wil sluit, is duidelik omdat 

die Skerpioene gans te veel sukses gehad het om korrupsie deur 

mense in hoë gestoeltes oop te krap.” (paragraaf 50) 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 6, 11, 13, 14, 16, 18 en 21 

Kommentaar: 

• Die ANC word indirek na verwys as “hulle” 
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• Hier dui sy direk op die rede waarom die ANC die Skerpioene ontbind 

het en dit dui op ironie. 

G. “Maar ek glo dat ons dié oorlog met die regte beleid, die regte houding 

en die regte leiers kan wen, en mense se vertroue kan herstel.” 

(paragraaf 57) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 11, 12, 13, 17, 19, 21 en 22 

Kommentaar: 

• ’n Duidelike beeld van Zille word in hierdie aanhaling gevorm. Dit is 

dat sy die regte beleide kan voorstel om misdaad te bekamp. 

• Dit is ook ’n aanduiding van Zille se “veglus” teen misdaad. 

H. “Ons kan dit doen as ons met die basiese dinge wegspring. Ons moet 

die volgende doen: 

• Maak seker dat ons polisiediens bevoeg is, en nie omgekoop kan 

word nie.  

• Gee die polisie die hulpbronne, toerusting en opleiding wat hulle 

nodig het om hul pligte uit te voer.  

• Maak seker dat mense wat die wet oortree, opgespoor, in 

hegtenis geneem, vervolg en gestraf word. 

• Bemagtig gemeenskappe om hulself teen misdadigers te 

beskerm.” (paragraaf 58) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 11, 12, 13, 17, 19, 20 en 22  
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Kommentaar: 

• Weereens word Zille se beeld beïnvloed deur die waardes wat sy 

uitstraal deur advies te gee om misdaad te bekamp. 

     Struktuur tendense: 

     25 

     Kommentaar: 

• Paragrawe 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 52, 53, 54, 55 en 57 bestaan almal uit een sin. Elke sin, soos 

byvoorbeeld een, drie, vier, vyf en ses, word juis so geplaas om 

klem op die inhoud te plaas. Dit het egter die gevolg dat die 

nuusbrief gefragmenteerd voorkom. Deur so baie paragrawe te 

gebruik wat klem dra, kan dit die uiteindelike doel daarvan 

belemmer. Met ander woorde gaan hierdie sinne nie meer so 

treffend wees nie. 

2.11.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Wanneer DA-LPs polisiestasies besoek, kom hulle dieselfde probleme 

by elkeen teë. Daar is nie genoeg personeel nie. Die personeel word 

nie behoorlik opgelei nie. Daar is nie genoeg wapens nie. Daar is nie 

genoeg voertuie nie. Die heel skokkendste is dat daar nie genoeg 

koeëlvaste baadjies is wat lewens kan red nie.” (paragraaf 33) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 13, 16, 20 en 21 
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Kommentaar: 

• Hierdie uiting weerspieël die DA se waardes, naamlik dat hulle seker 

maak dat die polisiediens toegerus is.  

2. “Hier, by die Heidedal-polisiestasie, het die DA agtergekom daar is ‘n 

tekort aan twintig koeëlvaste baadjies en ses voertuie. Ons reken die 

landswye tekort aan koeëlvaste baadjies is om en by 20 000.” 

(paragraaf 34) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 11, 12, 13, 16, 19 en 21 

Kommentaar:  

• Weereens word die DA se waardes vasgelê in die feit dat hulle 

probleme identifiseer wanneer hulle polisiestasies besoek.  

3.  “In die volgende twee weke gaan die DA die stryd orals in die land in 

gemeenskappe aanpak. Ons gaan opmarse hou, openbare 

vergaderings hou, polisiestasies besoek, pamflette uitdeel en met 

slagoffers praat.” (paragraaf 59) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 11, 12, 13, 17, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Die DA se waardes word weerspieël in die feit dat hulle die “veglus” 

het om op te tree teen geweld. 

4. “Ons gaan ook ons nasionale misdaadbeleid bekend maak. Ons gaan 

aan mense bewys dat die stryd teen misdaad nie ‘n verlore saak is nie. 

Ons gaan bewys dat ons misdaad nie as ‘n feit van die lewe soos die 
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weer of belasting hoef te aanvaar nie. Ons gaan bewys dat die DA ‘n 

plan het om dié oorlog te wen.” (paragraaf 60) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 17, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Die beeld van die DA wat in hierdie aanhaling weergegee word, is dat 

hulle daadwerklik gaan optree om hulle beleid bekend te maak. Daar 

word ook ’n beeld uitgestraal dat hulle nie ontmoedig raak deur 

misdaad nie. 

2.11.3 Die relasionele boodskap 

a. “Verbeel jou ‘n samelewing sonder vrees; waarin alle burgers hul regte 

ken, die wet gehoorsaam en verstaan wat gebeur as hulle dit oortree 

(paragraaf 1)… Verbeel jou jy ken niémand wat ‘n slagoffer van 

geweldsmisdaad was nie.” (paragraaf 6) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 10, 11, 16, 18, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Die opinie wat Zille van haar leser weergee in hierdie aanhaling, is 

dat hulle alreeds die teenoorgestelde daarvan voel. Met ander 

woorde, dat hulle voel hulle leef in vrees of dat kinders nie meer 

veilig is sonder ouers se toesig nie.  

• Sy gee ook te kenne dat sy ook so voel, aangesien sy haarself met 

hierdie gebeure kon identifiseer. Sy vereenselwig haarself dus met 

die leser wat daarop kan dui dat daar ’n verhouding tussen hulle kan 

ontwikkel. 

• Zille gebruik hierdie aanhalings om die leser se gevoelens aan te 

wakker vir dit wat sy in die res van die nuusbrief gaan noem.  
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b. “Die meeste Suid-Afrikaners kan hulle dit maar moeilik verbeel, omdat 

misdaad, en die vrees vir misdaad, gedurig deel van ons lewens 

uitmaak. Dis die grootste las op ons gesamentlik bewussyn. Dis ‘n 

simbool van die tragiese versuim van ons regering om vir sy mense te 

sorg.” (paragraaf 7) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 5, 12, 14, 16, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Die beeld wat Zille in hierdie aanhaling te kenne gee oor haar leser, 

stem ooreen met dié van aanhaling a. Dit is dat die lesers hulleself 

nie kan indink in omstandighede soos wat sy in aanhaling a noem nie 

en hulleself dus in die teenoorgestelde denkwyse bevind. 

• Sy dui ook aan dat sy net so voel soos die leser (emosie) deur te 

noem dat “dit die grootste las is op ons bewussyn”. Sy vereenselwig 

haarself dus met die leser. 

c. “Ons lewe in vrees dat ons vermoor, verkrag, beroof of aangerand 

gaan word deur ‘n hele leërskare misdadigers wat elke enkele dag 

groter en astranter word.” (paragraaf 10) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 10, 12, 14, 16, 19 en 21 

Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling weerspieël Zille ’n opinie van die leser dat hy/sy 

in vrees leef. 

• Sy vereenselwig haar met hierdie vrees deur die inklusiewe “ons” te 

gebruik.  
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d. “En tog raak ons ondanks sulke verskriklike terugslae waar ons kan by 

die stryd teen misdaad betrokke. Ons sluit by ‘n Buurtwagprogram 

aan, en by ‘n Gemeenskapspolisiëringsforum. Ons help die polisie as 

ons kan.” (paragraaf 16) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël weereens ’n duidelike beeld van haar leser in hierdie 

aanhaling deur te noem dat hy/sy ’n lid is wat betrokke raak by 

misdaadbekamping. 

• Sy vereenselwig haarself met die leser wat daarop kan dui dat sy 

ook by ’n “buurtwag” of iets dergeliks betrokke is.  

• Vir die leser wat nie betrokke is nie, oorreed sy om wel so te maak 

deur na die inklusiewe “ons” te verwys. 

• Zille dui ook aan dat sy die leser se optrede raaksien. 

e. “Ons moet altyd onthou dat ons in ‘n demokrasie wat deur ‘n 

Grondwet gesteun word, regte het. Ons het ‘n reg op lewe. Ons het ‘n 

reg om in vrede te lewe. Ons het ‘n reg om te eis dat ons regering ons 

beskerm.” (paragraaf 23) 

Geïdentifiseerde tendense: 

4, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Zille kom in hierdie uiting baie vriendelik voor, veral deur na die 

inklusiewe “ons” te verwys en aan te dui dat sy ook maar net ’n 

burger in die land is wat ook regte het.  
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• Sy weerspieël hierdeur dus ’n verhouding tussen haar en die leser 

deur aan te dui dat hulle dinge gemeen het, byvoorbeeld om 

beskerm te word deur die regering. 

f. “Ons verloor die stryd teen misdaad omdat ons regering geen idee van 

die werklikheid het nie. Ons verloor die stryd omdat die regering nie 

misdadigers pak nie, maar eerder die mense wat sê hoe bang hulle is.” 

(paragraaf 38) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19 en 21 

Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling weerspieël Zille dat sy ’n opinie vorm oor die 

leser as iemand wat net so mismoedig voel soos sy oor die regering 

se optrede teen misdaad. 

• Sy gebruik ook die leser se kennis van die uitspraak van die 

minister van veiligheid, waar hy gesê het dat mense moet ophou kla 

oor geweld of oorsee gaan, om die leser te oorreed dat die regering 

nie genoeg doen om misdaad te bekamp nie. Sy gebruik dus die 

leser se reaksie (emosie) oor die uitlating. 

g. “Elke wetsgehoorsame Suid-Afrika wil dié oorlog wen en die 

misdadigers verslaan. Dis tyd om op te staan en gereken te word. As 

ons saamwerk, sal ons wen. Ons het die wil, die visie en die mense om 

dit te doen.” (paragraaf 61) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 19 en 21.  
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Kommentaar: 

• Sy bied weereens die opinie van die leser as iemand wat misdaad wil 

bekamp. 

• Sy verwys baie na haarself as deel van die leser wat die verhouding 

tussen hulle versterk. 

2.11.4 Bespreking 

Zille wil in hierdie nuusbrief die leser hoop gee dat die geweld in Suid-Afrika 

verbeter kan word. Sy wil die leser aanmoedig om deel te vorm van hierdie 

proses. Om dit te bewerkstellig begin sy om eers die leser te laat dink aan ’n 

beter toekoms. Daarna gee sy haar opinie oor die situasie. Hiermee bewys sy 

dat sy net soos die leser voel. Op so ’n manier wys sy dat sy saam met die 

leser sal werk om dit te laat gebeur. Sy verwys ook baie na haarself en na ’n 

inklusiewe “ons”, wat die idee versterk.  

Die fokus in hierdie teks val weereens op die negatiewe van die ANC en hulle 

leiers. Zille noem dat die misdaadprobleem die regering se skuld is en 

probeer ook die leser daarvan oortuig. Sy gee ook verskeie voorbeelde van 

hoe die regering bygedra het tot die misdaadprobleem (verwys na F). Die 

raad wat sy gee om misdaad te bekamp, fokus ook daarop om die 

teenoorgestelde te doen as wat die ANC gedoen het (verwys na aanhaling 

H).  

Zille gebruik die leser se emosie om hom/haar te oorreed dat haar raad sal 

werk. Die meeste van die relasionele boodskap se aanhalings fokus op die 

regering se onvermoë om vir hulle mense te sorg.  

Daar is geen woorde of aanhalings wat die fisiese, intellektuele en 

emosionele toeganklikheid van hierdie teks kan beïnvloed nie. Die paragrawe 

wat uit een sin bestaan, is die enigste tendens wat hierop ’n invloed kan hê. 

Hoewel elkeen van hierdie sinne belangrike boodskappe uitlig, beïnvloed dit 

die vloei van die teks. Die teks lees, met ander woorde, hakerig.  
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2.12 Teks twaalf - Vermy die Zimbabwe-besmetting in 

Suid Afrika 

2.12.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Deel van Mbeki se erfenis is die misbruik van staatsinstellings om die 

belange van ‘n faksie binne die ANC te bevorder.” (paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 8, 13, 16 en 20 

 

Kommentaar: 

• Hoewel dit nie direk genoem word nie, kan die leser die 

gevolgtrekking maak dat Zille waardes het wat verskil van Mbeki se 

misbruik. Dit kan dus daarop dui dat sy nie staatsinstellings gaan 

misbruik nie. 

 

B. “Dit gaan nie onder Zuma verander nie.” (paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13, 16 en 20 

 

C.  “Tweedens het ons ‘n uitgesproke en aktiewe burgery wat sal baklei 

om te sorg dat Suid-Afrika op die smalle weg van konstitusionalisme 

bly.” (paragraaf 8) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille fokus op haar eie opinie wat ’n aanduiding gee oor haar 

waardes, dat sy nie moed verloor oor konstitusionalisme nie 

aangesien sy vertroue het in Suid-Afrika se mense. 
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D.  “Derdens, en na my mening die belangrikste, sal ons Zimbabwe se 

pad nie inslaan nie, want daar is ‘n sterk opposisie in Suid-Afrika om 

die ANC se vergrype in toom te hou en met uitvoerbare alternatiewe 

beleid vorendag te kom.” (paragraaf 10) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 17, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• ’n Beeld van Zille wat uit hierdie aanhaling afgelei kan word, is dat 

sy vertroue het in Suid-Afrika se opposisie en dat die ANC hulle mag 

misbruik. Hieruit kan afgelei word dat die DA nie so sal optree nie 

aangesien sy kritiek teen die ANC uitspreek. 

E. “As hulle reg is, kan die demokrasie nie in Suid-Afrika slaag nie. Ek 

weier om dié gevolgtrekking te aanvaar. Ek glo dat beginselvaste 

politici persoonlike verskille en gedienstigheid in die kort termyn 

tersyde sal stel wanneer die tyd daarvoor ryp is, sodat die land daarby 

kan baat.” (paragraaf 15) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19 en 21.  

Kommentaar: 

• Zille weerspieël haar waardes as iemand wat in Suid-Afrika se 

demokrasie glo. Demokrasie is dus vir haar belangrik.  

Struktuur tendense: 

25 en 26 
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Kommentaar: 

• Paragraaf ses is die enigste paragraaf wat uit een sin bestaan. 

• Die nuusbrief het dus, na aanleiding van bogenoemde, ’n netjiese 

struktuur. 

2.12.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Intussen sal die DA sy missie voortsit om met die volgende verkiesing 

sy groeiende steun te mobiliseer. Namate die ANC se greep weens 

swak lewering en misnoeë oor baantjies vir boeties, korrupsie en die 

aanslag op ons Grondwet verswak, sal die DA bly groei, en sal nog 

geleenthede vir ‘n herrangskikking hulle voordoen.” (paragraaf 16) 

  

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 17, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Die waardes van die DA wat hierin geïdentifiseer kan word, is dat 

hulle die “veglus” het om hulle steun te laat groei en dat hulle nie 

dieselfde paadjie as die ANC gaan loop nie. 

 

2.12.3 Die relasionele boodskap 

a. “Ons het in 2006 in Kaapstad reeds ‘n voorsmakie van die ANC se 

reaksie op ‘n verkiesingsverlies gehad.” (paragraaf 5) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 en 19 

 

Kommentaar: 

• Die beeld wat Zille van die leser het, soos dit in hierdie aanhaling 

weerspieël word, is dat sy meen die leser deel ook in hierdie siening 

van haar. 
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b.  “Dit is noodsaaklik dat ons aan ‘n hele geslag jong mense wat hul 

opsies oorweeg en wonder of dit die moeite werd is om in ons land te 

bly, ware hoop bied, want hul bydrae is baie belangrik as ons wil sorg 

dat Suid-Afrika slaag.” (paragraaf 12) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18 en 19 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling weerspieël dat Zille ’n beeld van die leser het dat 

hy/sy ook voel dit is die moeite werd om in Suid-Afrika te bly.  

2.12.4 Bespreking 

Hierdie nuusbrief plaas klem op Zille se waardes. Sy noem haar waardes in 

teenstelling met dié van die ANC s’n. Hier word dus weereens klem gelê op 

die negatiewe aspekte van die ANC, maar veral dié van Zuma en Mbeki. Sy 

gebruik die negatiewe van die ANC om te bewys hoe belangrik dit is om vir ’n 

beter toekoms te werk, een waar die regerende party nie misbruik gaan 

maak van die mag wat hulle het nie. Sy gebruik ook die leser se gevoel en 

vrese vir ’n tweede Zimbabwe om haar standpunt oor te dra.  

Klem word ook gelê op die feit dat die DA ’n party is wat sal veg om te 

verseker dat Suid-Afrika nie soos Zimbabwe word nie (sien aanhaling 1). Dit 

is veral hierdie stelling wat ’n invloed kan hê op emosionele toeganklikheid 

(KBP-model) van die teks aangesien die leser dit moet kan aanvaar as 

geregverdig. Om hierdie rede moet Zille seker maak dat sy die leser daarvan 

oortuig dat hulle dit kan doen. Eerstens moet sy bewys dat sy dieselfde 

ideale as die leser het vir Suid-Afrika. Daarna moet sy kan bewys wat sy sal 

doen om dit te verseker.  

Die waardes wat sy oor haarself gee en die opinies wat sy oor haar leser 

noem, dui alreeds daarop dat hulle dieselfde is. Sy verwys ook na ’n 
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inklusiewe “ons” wat hierdie gevoel versterk. Sy uiter haar eie, direkte 

opinies, wat aanklank kan vind by die leser.  

2.13 Teks dertien - Die skepping van ’n inskiklike 

regbank 

2.13.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Die moontlikheid dat ’n Regter-President probeer het om regters van 

die Konstitusionele Hof vir politieke doeleindes onbehoorlik te 

beïnvloed, het ons vertroue in die onafhanklikheid van die regbank en 

inderdaad ons hele grondwetlike bestel geskud.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 13, 15, 16, 19 en 23 

Kommentaar: 

• Die waardes van Zille wat in hierdie aanhaling geïdentifiseer kan 

word, is dat sy glo in ’n onafhanklike regbank. 

• “onbehoorlik” word verkeerd gebruik in hierdie aanhaling aangesien 

die gebruik daarvan nie sin maak nie.  

 

B. “Wanneer ’n regter na bewering ’n party bo die Grondwet geplaas het, 

is dit duidelik hoe ver dié kanker al versprei het.” (paragraaf 6) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 13, 16, 18 en 20 

 

Kommentaar: 

• Die beeld van Zille wat uit hierdie aanhaling afgelei kan word, is dat 

sy niemand belangriker as die grondwet beskou nie. 

• Daar word indirek na die ANC verwys. 

 

C. “Talle van die ANC se aanvalle op die regbank is rassisties van aard…” 

(paragraaf 9) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 15, 16, 20 en 21 

 

Kommentaar: 

• Die beeld wat uit hierdie aanhaling afgelei kan word oor Zille, is dat 

sy teen rassisme is, anders sou sy dit nie genoem het nie. 

 

D.  “Dit is ook bemoedigend dat die Regterlike Dienskommissie erken het 

dat die saak dringend is, en betreklik vinnig en deurslaggewend 

opgetree het om daaraan aandag te gee.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 4, 13 en 17 

 

Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling bied Zille ’n beeld oor haarself as iemand wat die 

werk van die Dienskommissie erken. 

 

Struktuur tendense: 

23 en 25 

 

Kommentaar: 

• Die verkeerde woordgebruik is alreeds by aanhaling A bespreek. 

• Paragraaf een, drie en elf bestaan uit een sin. 

 

2.13.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

Zille verwys, in hierdie nuusbrief, nie na die DA nie. 

 

2.13.3 Die relasionele boodskap 

a. “Die moontlikheid dat ’n Regter-President probeer het om regters van 

die Konstitusionele Hof vir politieke doeleindes onbehoorlik te 
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beïnvloed, het ons vertroue in die onafhanklikheid van die regbank en 

inderdaad ons hele grondwetlike bestel geskud.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël ’n opinie van haar leser dat hy/sy vertroue in die 

regbank verloor het. 

• Sy vereenselwig ook haarself met die leser en hierdie opinie deur na 

die inklusiewe “ons” te verwys. 

 

b. “Kom ons sê reguit: dit is hoogs onwaarskynlik dat ’n volbank van die 

Konstitusionele Hof sonder duidelike en voldoende bewyse só ’n 

ongehoorde aantyging teen ’n senior regter sou maak.” (paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16 en 19 

  

Kommentaar:  

• Zille weerspieël ’n beeld van die leser as iemand wat ook glo dat die 

volbank van die konstitusionele Hof nie ’n senior regter sou aankla 

van politieke inmengery sonder bewyse nie. 

• Sy vereenselwig haarself ook met hierdie opinie deur die inklusiewe 

“ons” te gebruik. 

 

c.  “Gelukkig vertel die eenparige reaksie van die Konstitusionele Hof ons 

dat regter Hlope se beweerde gedrag nie die norm is nie – of in elk 

geval nie in die hoë range van die regbank nie.” (paragraaf 13) 
 

Geïdentifiseerde tendense: 

4, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19 en 21 
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Kommentaar: 

• Hoewel Zille nie ’n direkte opinie oor die leser lewer in hierdie 

aanhaling nie, kan daar afgelei word dat sy en die leser dieselfde voel 

oor die reaksie van die Hof. 

• Sy beïnvloed ook die leser om so te voel, veral omdat sy alreeds ’n 

aanduiding gee dat dit haar opinie is. 

 

2.13.4 Bespreking 

Zille bewys in hierdie teks hoe politiek oorvloei na alle onafhanklike 

instellings, soos die hooggeregshof. Klem word veral geplaas op die 

negatiewe invloed wat Jacob Zuma het op alle instellings in Suid-Afrika. Sy 

kom ook baie aanvallend voor wat ’n invloed kan hê op haar beeld. Die rede 

hiervoor is dat sy dit dalk nie so bedoel het nie, of dat die klem eerder 

daarop moet wees dat sy ongerymdhede kan identifiseer.  

 

Zille bemoedig die leser deur daarop te wys dat nie alle regters is soos wat 

regter Hlope is nie (aanhaling E en c). Hierdeur straal sy ’n goeie beeld uit 

deur daarop te fokus dat nie almal in Suid-Afrika na Jacob Zuma en die ANC 

se pype dans nie. As sy net op die negatiewe gefokus het sonder om na die 

goeie ook te verwys, sou dit haar beeld beïnvloed het as iemand wat net die 

slegte raaksien.  

 

Sy gee ook ’n duidelike opinie oor haar leser. Sy skep die gevoel dat haar 

leser nie geïntimideer word deur Zuma se praatjies of sy bondgenote nie. Sy 

gee ook te kenne dat die leser intellektueel genoeg is om die regte 

gevolgtrekkings te maak (aanhaling c). Hierdie opinies beïnvloed ook die 

leser deur vir hulle te wys dat hulle so móét voel.  

 

Die woord “onbehoorlik” word in die konteks van aanhaling A verkeerd 

gebruik.  
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2.14 Teks veertien - Die staat se al hoe ysiger greep 

2.14.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Die inwerkingstelling daarvan sal vir elke Suid-Afrikaner – swart en 

wit, arm en ryk – ’n ramp wees.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 11, 13 en 20 

 

Kommentaar: 

• Zille gee ’n duidelike beeld van haar waardes in hierdie aanhaling. Dit 

is dat wetsontwerpe wat nie tot die voordeel van die land en sy 

mense is nie, “’n ramp” tot gevolg kan hê. 

 

B. “Dié houding sal Zuma se ondersteuners in Cosatu en die SAKP laat 

glimlag, maar het die potensiaal om ons land se ekonomiese 

vooruitsigte te vernietig.” (paragraaf 3) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13, 14, 16 en 20 

  

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling gee ’n duidelike beeld van Zille se kritiese 

ingesteldheid, naamlik, dat sy die probleme in die ANC kan 

identifiseer en die gevolge daarvan kan uitwys. 

• Die ironie in hierdie aanhaling is dat Zuma se optrede teenoor die 

ekonomie sy bondgenote sal tevrede stel, maar dat dit ’n negatiewe 

invloed sal hê op Suid-Afrika. 

 

C. “Die betrokke twee wetsontwerpe het wesenlik dieselfde doel, naamlik 

om die aandag van die staat se mislukkings af te trek deur die mark 

die skuld te gee en dan heel pervers meer mag aan ’n staat sonder die 

nodige vermoë te gee.” (paragraaf 4) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 6, 13, 15, 16, 20 en 23 

 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling wys weereens op Zille se opinie dat die staat wette 

wil skep wat hulle in ’n goeie lig sal plaas al verdien hulle dit nie. 

• Die gebruik van “pervers” is ook nie heeltemal korrek in die konteks 

nie. Die rede hiervoor is dat “pervers” verskeie konnotasies het en 

dat die betekenis van die konnotasies nie noodwendig in die 

bedoeling van die sin inpas nie. Maar juis daardeur kry dit ’n 

besonderse waarde en vestig dit die beeld van ’n aggressief kritiese 

leser. 

 

D. “Die Wysigingswetsontwerp op Nasionale Gesondheid sal ewe 

rampspoedige gevolge hê. Manto Tshabala-Msimang is nie tevrede met 

die ineenstorting van die sektor vir openbare gesondheidsorg onder 

haar toesig nie, maar het haar visier nou ook op private 

gesondheidsorg ingestel.” (paragaaf 8) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 13, 14, 16 en 20 

 

Kommentaar: 

• Die sarkasme in hierdie aanhaling is die verwysing na Tshabala-

Msimang wat nie meer net die openbare gesondheidsorg wil laat 

ineenstort nie, maar nou ook die private gesondheidsorg. 

 

E.  “As pryse te laag vasgestel word, staan ons voor die vooruitsig van 

hoegenaamd geen private gesondheidsorg nie, en dan wonder ’n mens 

waarheen die Minister vir haar eie mediese behandeling sal gaan.” 

(paragraaf 10) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 11, 13, 14, 16 en 20 

 

Kommentaar: 

• Zille gebruik weereens sarkasme om aan te dui dat “die minister” 

private gesondheidsorg ineen wil laat stort. Dit sinspeel ook op die 

feit dat die minister gereeld sê hoe goed openbare hospitale is, maar 

dat sy verkies om na privaat hospitale te gaan. 

 

F.  “In plaas daarvan om iets te vernietig wat werk, moet die Minister 

eerder daarop konsentreer om dit wat stukkend is, reg te maak.” 

(paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 13, 16 en 20 

 

G. “Dit is ’n vraag waaroor talle mense ná Zuma se paaiende woorde aan 

die sakewêreld tuis en in die buiteland wonder, en dit slaan my dronk. 

Wat my betref leef enigiemand wat Zuma beskou as die groot hoop 

wat Mbeki se chaotiese presidensie gaan red, in ’n waan.” (paragaaf 

15) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 5, 13, 16 en 20 

 

     Struktuur tendense: 

23, 24, 25 en 27 

 

Kommentaar: 

• Die woordgebruik wat “verkeerd” is, is alreeds by aanhaling C 

bespreek. 
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• Paragraaf 18 het ’n hoë informasiedigtheid en kom ook deurmekaar 

voor as gevolg van al die inligting wat in een paragraaf “gedruk” 

word. 

• Paragraaf vier en agt bestaan uit een sin. 

 

2.14.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Die DA glo dat die staat ’n noodsaaklik rol speel om ekonomiese groei 

in ’n mark-ekonomie te bevorder. Hy moet dit doen deur geleenthede 

na almal uit te brei deur basiese dienste doeltreffend te lewer, 

openbare veiligheid te verseker, uitstekende openbare onderwys te 

bied, en beleid in te stel wat kapitaal en vaardighede sal lok en 

behou.” (paragraaf 2) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 11, 13, 15, 17 en 22 

 

Kommentaar: 

• Zille gee ’n duidelike verwysing na die waardes van die DA, naamlik 

dat hulle glo die staat speel ’n belangrike rol in die ekonomiese groei 

van die land. 

  

2.  “Aan die ander kant glo die DA dat die staat ’n vergemaklikende rol 

moet speel. Hy moet dit doen deur geleenthede uit te brei sodat al hoe 

meer mense die vermoë het om ekonomies aktief te word in ’n staat 

wat belegging lok en behou.” (paragraaf 20) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 11, 13, 17 en 22 

 

Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling word daar weereens verwys na die waardes van 

die DA, naamlik oor die rol van die staat in ekonomiese groei. 
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3. “Dit is waarom ons die Grondonteieningswetsontwerp en die 

Wysigingswetsontwerp op Nasionale Gesondheid in hul huidige 

gedaantes verwerp.” (paragraaf 21) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 12, 13 en 19 

 

4. “In die komende weke sal ons ons volledige posisie oor albei dié 

wetsontwerpe duidelik maak, en alles in ons vermoë doen om te sorg 

dat hulle nie aanvaar word nie.” (paragraaf 21) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 11, 12, 13, 17 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille dui op die waardes van die DA wat sal veg om te verseker dat 

daar nie wette aanvaar word wat nadelig sal wees vir Suid-Afrika nie. 

 

2.14.3 Die relasionele boodskap 

a. “As pryse te laag vasgestel word, staan ons voor die vooruitsig van 

hoegenaamd geen private gesondheidsorg nie, en dan wonder ’n mens 

waarheen die Minister vir haar eie mediese behandeling sal gaan.” 

(paragraaf 10) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 6, 9, 12, 14, 16 en 19 

 

Kommentaar: 

• Hoewel Zille nie ’n direkte opinie oor die leser in hierdie aanhaling 

gee nie, kan daar afgelei word dat sy aanneem die leser voel ook 

soos sy oor die wetsontwerp. 

• Sy probeer ook die leser oortuig om so te voel.  
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b. “Nou is geen verwarring meer moontlik nie.” (paragraaf 20) 
 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 6, 9, 10, 13, 17 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille verwys glad nie na haar leser in hierdie aanhaling nie. Sy 

gebruik wel haar posisie as leier om die leser voor te sê. Dit kan 

aandui dat daar alreeds ’n verhouding bestaan tussen haar en die 

leser, waar die leser haar as die leier van ’n party sien. 
 

2.14.4 Bespreking 
Zille lê in hierdie nuusbrief klem op die DA se waardes. Sy wys daarop dat 

die DA glo dat die regering ’n belangrike rol moet speel om ekonomiese 

welvarendheid te verseker. Dit is waardes, wat na haar mening skort by die 

ANC, wat vir elke Suid-Afrikaanse burger belangrik moet wees. Sy is baie 

streng in dié opsig om haar leser hieroor te oortuig. In aanhaling b maak sy 

dit duidelik dat die leser nie meer die negatiewe moet miskyk nie.  

 

Sy vereenselwig haar direk met die DA deur die eksklusiewe “ons” te 

gebruik. In aanhaling 1 gee sy die instruksies wat die DA glo ’n regering 

moet doen. Sy wil hierdeur ook bewys dat hulle die teenoorgestelde is as die 

ANC. Die DA se positiewe aspekte word die hele tyd gemeet teenoor die ANC 

se negatiewe. Saam met aanhaling b hierbo wil sy verseker dat die leser 

agterkom dat die DA die beter party is van die twee. Sy sê as’t ware die leser 

voor om die DA te kies bó die ANC.  

 

Bogenoemde opmerking kan ’n invloed hê op haar en die DA se beeld, 

aangesien dit kan voorkom asof hulle opdringerig is.  
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Die verkeerde woord verwys na “pervers” in aanhaling C. In die sin se 

konteks pas dié woord nie sonder meer in nie, maar juis daarom kry dit ’n 

besonderse waarde, soos aangedui is. 

 

2.15 Teks vyftien - Krisis, watter krisis… 

2.15.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Thabo Mbeki se Presidensie het verlede Saterdagmiddag op die teer 

by Harare Internasionale Lughawe sy laagtepunt bereik.” (paragraaf 1) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 8, 9, 13, 16 en 20 

 

B. “Mbeki se ontkenningsvermoë is sy grootste mislukking as leier, en sal 

sy erfenis bepaal.” (paragraaf 5) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 8, 13 en 16 

 

Kommentaar: 

• Hoewel Zille se waardes nie direk in hierdie aanhaling genoem word 

nie, kan die afleiding gemaak word dat sy glo ’n leier moet nie 

mislukking ontken nie. 

 

C.  “Dit is bemoedigend dat die South African Transport and Allied 

Workers Union na berig word weier om die wapens af te laai of te 

vervoer.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13 en 17 
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Kommentaar: 

• Die feit dat Zille dit bemoedigend vind dat die South African 

Transport and Allied Workers Union weier om die wapens af te laai, 

dui daarop dat sy so ’n optrede as deel van haar waardes beskou. 

 

D. “Toe ek verlede week in New York was, het ek ons ambassadeur by die 

Verenigde Nasies, Dumisani Kumalo, ontmoet. Ek het hom aangespoor 

om Suid-Afrika se posisie as roterende Voorsitter van die 

Veiligheidsraad te benut om die krisis in Zimbabwe aan te spreek.” 

(paragraaf 16) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 9, 13, 16 en 19 

 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling weerspieël ’n beeld van Zille dat sy sogenaamde 

sensitiewe kwessies van Suid-Afrika wil bespreek.  

 

E. “Uit ons gesprek was dit duidelik dat Kumalo, getrou aan die President 

te beleid, geensins voornemens was om Zimbabwe in die sakelys te 

plaas nie.” (paragraaf 17) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 8, 9, 13, 15, 16 en 19 

 

Struktuur tendense: 

25 en 26 

 

Kommentaar: 

• Paragraaf vyftien bestaan uit een sin. 

• Aangesien daar geen paragrawe is wat ’n hoë informasiedigtheid het 

of wat deurmekaar voorkom nie en aangesien daar net een paragraaf 
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is wat uit een sin bestaan, kan die aanname gemaak word dat hierdie 

nuusbrief netjies lyk. Die rede hiervoor is aangesien daar juis geen 

tendense in hierdie nuusbrief is wat die leser kan ontspoor of wat die 

uiteindelike doel daarvan kan beïnvloed nie.  

 

2.15.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1. “Die DA het vandag ’n beroep op die Voorsitter van die NKBKW, 

Sydney Mufamadi, gedoen om die permit onmiddellik op te skort en te 

verduidelik hoe dit in die eerste plek toegestaan is.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 12, 13, 17 en 22 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël ’n duidelike beeld van die waardes van die DA. 

Hierdie waardes is dat die DA antwoorde soek op probleemareas en 

dat hulle nie bang is om unies aan te vat nie.  

 

2.15.3 Die relasionele boodskap 

a. “Glo enige regdenkende mens dat die “oortellery” nie gebruik gaan 

word om stembusse in die name van die geraamde 3 miljoen 

“skimkiesers” in die kieserslyste vol stemme vir Mugabe te prop nie?” 

(paragraaf 7) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 19, 21 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël ’n opinie van die leser dat hy/sy ook so reageer oor 

die “oortellery” van die kieserslyste. 

• Sy probeer tog die leser oorreed om so te reageer, aangesien sy nie 

direk na die leser verwys nie.  
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2.15.4 Bespreking 

Zille spreek in hierdie nuusbrief sterk kritiek uit teen Thabo Mbeki. Sy noem 

al die foute wat hy begaan het in sy ampstermyn as president van Suid-

Afrika. Sy noem ook Mbeki se bondgenote se stilswye oor sy mislukkings. In 

vergelyking hiermee kan duidelike waardes van haarself uit hierdie kritiek 

uitgelig word, byvoorbeeld dat ’n leier van ’n land nie oor sy mislukkings 

moet stilbly nie. Zille probeer die leser hiermee oorreed dat sy ’n goeie leier 

sal wees.  

 

Die feit dat min klem gelê word op die relasionele boodskap asook die min 

verwysings na haar party, dui daarop dat sy haar menings distansieer van 

die DA. Hiermee wil sy aandui dat ’n party nie noodwendig hoef saam te 

stem met die leier nie. Zille dwing tog haar gevoel oor Zimbabwe op haar 

leser af (sien aanhaling a). Dit kan negatiewe gevolge hê vir die beeld wat sy 

vir haarself en die DA wil bou. Die aanhaling kan die gevolg hê dat sy haar 

leser vervreem, of erger dat sy dieselfde doen as wat die ANC doen, naamlik 

dat sy haar invloed gebruik om haar kiesers te beïnvloed.  

 

Zille plaas nie al die fokus op Mbeki se mislukkings nie. Sy bemoedig die 

leser deur te wys dat daar instansies in Suid-Afrika is wat nog omgee oor die 

welstand van Zimbabwiërs (aanhaling C). Weereens is dit ’n aanduiding dat 

sy soms die goeie in die slegte sien. Sy wil hierdeur aan die leser bewys dat 

nie alles in Suid-Afrika verlore is nie.  

 

2.16 Teks sestien - Menseregte en die polisie … 

2.16.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A.  “Leiers se versuim moet die skuld kry.” (paragraaf 5) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

3, 4, 13 en 16 
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Kommentaar: 

• Zille gee in hierdie aanhaling haar opinie oor die stand van die 

polisiediens en wie se skuld dit is. 

 

B.  “Ek glo die toename in polisiewreedheid is ’n regstreekse gevolg van 

’n gefrustreerde polisiediens wat sonder behoorlike leierskap of 

toerusting burgers – sagte teikens – aanval as ’n misplaaste poging 

om geloofwaardigheid te herwin.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 11, 13 en 20 

 

Kommentaar: 

• Zille gee ’n direkte verwysing na haar waardes in hierdie aanhaling. 

Hierdie waardes is dat die polisiediens, wat nie genoeg ondersteuning 

van die regering af kry nie, die publiek as prooi gebruik om hul 

frustrasies op uit te oefen. 

 

C. “Ek is heeltemal ten gunste daarvan dat die polisie sterker standpunt 

teen dwelmmisbruik en -smousery inneem.” (paragraaf 16) 
 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17, 19 en 22 

 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling beklemtoon Zille se waardes, naamlik dat sy glo die 

polisie moet help om dwelms te bekamp. 

 

D.  ‘Polisiewreedheid het geen plek in ’n demokratiese Suid-Afrika waarin 

die menseregte van alle burgers deur die Grondwet beskerm word 

nie.” (paragraaf 22) 
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Geïdentifiseerde tendense: 
1, 3, 4, 11, 13, 16, 20 en 22 

 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël ’n beeld van haarself as iemand wat glo dat die 

burgers van ’n land deur die Grondwet beskerm moet word.  

 

Struktuur tendense: 

25 

 

Kommentaar: 

• Paragraaf ses, tien, twaalf en dertien bestaan uit een–sin-paragrawe. 

 

2.16.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

Zille verwys glad nie na die DA in hierdie nuusbrief nie.  

 

2.16.3 Die relasionele boodskap 

Daar is geen relasionele boodskap in hierdie nuusbrief nie. 

 

2.16.4 Bespreking 

Die fokus van hierdie nuusbrief is om aan te dui hoe Zille oor die polisiediens 

in Suid-Afrika voel. Klem word geplaas op haar mening dat die regering nie 

genoeg doen om sy polisiediens te beskerm nie. Die feit dat sy hierdie 

probleem identifiseer, dui daarop dat sy sterk waardes het oor wat die 

regering se rol is in die polisiediens. 

 

Sy spreek ook haar mening uit oor polisiewreedheid. Situasies waar die 

polisie se optrede kontroversieel was, kry ook aandag (paragraaf 14 en 15). 

Hoewel hierdie aanhalings ’n gevoel by die leser kweek en sy ook aandui dat 

sy die leser se mening deel oor hierdie gebeure, vorm dit nie ’n relasionele 

boodskap nie. Hierdie aanhalings is slegs informatief (affektiewe doelwit) van 
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aard. Deur hierdie voorbeelde te noem in haar nuusbrief, wys sy vir die leser 

dat sy in voeling is met die publiek. 

 

Aangesien Zille glad nie na haar party verwys in hierdie teks nie, kan dit 

twee gevolge hê. Eerstens wil sy dit duidelik maak dat sy as ’n individu ’n 

duidelike opinie het wat nie deur ’n politieke party beïnvloed word nie, wat 

weereens sinspeel op die ANC se onvermoë om hulleself as individue te sien 

instede van lede van die ANC. Tweedens kan dit ’n gevaar wees aangesien sy 

juis hierdie nuusbrief skryf in haar hoedanigheid as leier van die DA. Die 

leser kan die gevolgtrekking maak dat sy nie haarself vereenselwig met die 

DA se toekomsvisie nie. Hoe kan hulle vir haar luister en ook oorreed word 

om vir die DA te stem? 

 

Die feit dat sy nie haar leser direk aanspreek of betrek in hierdie teks nie, 

kan ook ’n negatiewe uitwerking hê op haar beeld. Die rede hiervoor is dat 

die leser nie deel gaan voel van haar gevolgtrekking nie. Dit kan op sy beurt 

die emosionele toeganklikheid van die teks beïnvloed in die sin dat die leser 

’n evaluasie kan maak dat Zille nooit haar leser betrek by sensitiewe 

kwessies soos polisiewreedheid nie. 

 

2.17 Teks sewentien - Johnny come-lately 

2.17.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “This frankness is a welcome departure from the knee-jerk denialism 

we have come to expect, but it leaves one wondering why it has taken 

so long to reach this conclusion (paragraaf 2).” 

 

Geïdentifiseerde tendense: 
3, 4, 13, 14, 19 en 23 
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Kommentaar: 

• Die ironie in hierdie aanhaling lê op Zille se mening dat ’n ANC-lid 

uiteindelik erken het misdaad is ’n probleem, maar dat dit te lank 

gevat het aangesien misdaad amper die oorhand het.  

• Die gebruik van “knee-jerk denialism” kan problematies wees 

aangesien dit vir sommige lesers nie duidelik gaan wees wat sy 

hiermee bedoel nie. 

B.  “De Lange’s admissions are the first time that a Cabinet Minister has 

acknowledged the extent of the problem. This is encouraging. So too, 

is his stated urgency to complete the review of the criminal justice 

system. As he said to the National Assembly, “the time-frame is 

yesterday.”” (paragraaf 6) 

Geïdentifiseerde tendense: 

2, 4, 13 en 17 

C. “It is curious that, at the same time that a Cabinet Minister admits that 

the criminal justice system is failing, his party is doing its best to get 

rid of the best crime-fighting unit in the country.” (paragraaf 13) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 3, 4, 6, 13 en 14 

 

Kommentaar: 

• Zille wys op die ironie dat die ANC uiteindelik erken het dat misdaad 

’n probleem is, maar terselfdertyd raak hulle ontslae van wat na 

Zille se mening die beste misdaadsbekampings-eenheid is. 

 

D. “I intend to discuss the DA’s plan directly with Johnny de Lange and I 

have written to him today to request such a meeting.” (paragraaf 16) 
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Geïdentifiseerde tendense: 
1, 4, 11, 13, 15, 19 en 22 

 

Kommentaar: 

• Die beeld van Zille wat in hierdie aanhaling na vore kom, is dat sy 

planne het om misdaad te bekamp en dat sy selfs met haar 

opposisie hande sal vat om dit in werking te stel.  

E. “I also intend to implement the DA’s plan - as far as possible - in the 

Western Cape if we win the province in next year’s election. We will 

show that, with the political will and the right policies, crime can be 

beaten.” (paragraaf 17) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 11, 13, 17 en 19 

 

Kommentaar: 

• Zille weerspieël weereens die waardes van haarself as ’n individu 

wat planne het om misdaad te bekamp in hierdie nuusbrief. Sy gee 

ook ’n aanduiding dat sy dit so gou moontlik in werking wil stel. 

 

F. “Government’s willingness to admit its failures is an encouraging sign.” 

(paragraaf 19) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 
2, 4, 6, 13, 17 en 21 

G. “This is not a time to be overwhelmed, it is an opportunity to change 

things for the better. If we move forward on that basis, I am 

convinced we can win the war on crime.” (paragraaf 19) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 13, 17, 19 en 22 
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Kommentaar: 

• In hierdie aanhaling word dit duidelik dat optimisme een van Zille se 

waardes is.  

Struktuur-tendensie: 

25 

Kommentaar: 

• Paragraaf ses, tien, twaalf en dertien is eensin-paragrawe. 

 

2.17.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1.  “The DA already has a plan that would, if implemented, radically 

overhaul the criminal justice system. Our plan deals with every 

weakness identified by de Lange and more. In fact, it is more far-

reaching and wide-ranging than the set of proposals released by de 

Lange last week.” (paragraaf 7) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 15, 17 en 19 

 

Kommentaar: 

• Die DA word in hierdie aanhaling uitgebeeld as ’n party wat goeie 

wette kan skep om misdaad te bekamp. 

• Die sarkasme dui op Zille se verwysing dat die DA meer oplossings 

kan bied as die adjunk-minister van Justisie.  

2. “To prevent crime before it occurs, we would increase the total number 

of police officers to 250,000 - 60,000 more than government’s stated 

aim. To improve detection rates, the DA would employ 30,000 more 

detectives, bringing the number to 52,500. To ensure that there is 

sufficient evidence to prosecute cases effectively, we will increase the 



 159 

number of forensic experts by eliminating all vacancies within six 

months (paragraaf 8).” 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 11, 13, 15, 17 en 22 

 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling dui weereens op die DA se aksieplan teen misdaad 

en is dus ’n uitbeelding van hulle waardes.  

3. “We recognise that quality is equally as important as quantity which is 

why, under the DA’s plan, all police officers will undergo rigorous and 

specialised training. Those who demonstrate leadership potential will 

be recruited into an elite training academy to hone their policing and 

management skills. Police officers that do well will be rewarded, those 

who do not deliver will not be kept on the force.” (paragraaf 9) en “To 

solve the resource crisis, the DA would establish a national register of 

police resources to identify those areas where shortages are most 

acute. Every police officer would be issued with their own full set of 

equipment.” (paragraaf 10) en “We would also completely overhaul 

the way that information about crime is managed and 

communicated…“ (paragraaf 12) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 11, 13, 16, 17, 19, 20 en 22 

 

Kommentaar: 

• Die DA word uitgebeeld as ’n party wat oplossings het vir verskeie 

probleme in Suid-Afrika se beskermingsdiens.  

 

4. “The DA’s plan recognises that there are deficiencies in the system far 

beyond those identified by de Lange. We understand, for example, 

that the illegal narcotics trade and organised crime are increasingly 
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responsible for criminal activity. This is why we would reinstate the 

South African Narcotics Bureau and it is why we would retain the 

Scorpions.” (paragraaf 13) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 
1, 2, 3, 11, 12, 16, 17 en 19 

5. “The DA would also introduce measures that put victims of crime first. 

We will create a Directorate for Victims of Crime that will monitor the 

response of officials to victims, administer a toll-free helpline for 

victims and manage a Victims of Crime Fund to ensure that victims 

have access to services and assistance. Any person suffering physical, 

emotional or financial damage as a result of a crime would be able to 

claim against it.” (paragraaf 14) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 13, 17, 19, 21 en 22 

6. “We believe that convicted criminals must serve the time they 

deserve. For those serving life sentences, life will mean life, with no 

parole. There will be no bail for repeat offenders for certain serious 

crimes, including murder, rape and drug dealing; those who commit 

other serious crimes will have to show cause as to why they should be 

granted bail. No prisoner will qualify for parole unless he or she is 

drug-free and has been so for at least six months.” (paragraaf 15) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 13, 17, 19 en 20 

2.17.3 Die relasionele boodskap 

a.  “We must now look to the future with hope and resolve.” (paragraaf 

19) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Zille bied ’n opinie van die leser dat hy/sy positief moet wees. 

• Sy vereenselwig haar ook met hierdie stelling deur na ’n inklusiewe 

“we” te verwys. 

• Die toon van hierdie nuusbrief is vriendskaplik, wat aandui dat Zille ’n 

verhouding met die leser wil bou. 

2.17.4 Bespreking 

Zille gebruik adjunkminister Johnny de Lange se uiteindelike bevestiging dat 

misdaad ’n probleem is om haar en die DA se waardes oor misdaad bekend 

te maak. Sy plaas ook baie fokus op die ANC se uiteindelike bevestiging van 

die misdaadprobleem. Hierdie is die eerste keer dat Zille so baie goeie dinge 

het om te sê oor die ANC in die agtien nuusbriewe wat in die korpus is. Sy 

maak nog steeds seker dat die leser weet dat die ANC nie genoeg doen om 

misdaad te bekamp nie en dit is hier waar sy aandui hoe “goed” die DA is in 

vergelyking met die ANC. Die bedoelde boodskap wat hieruit afgelei kan 

word, is dat sy erken daar is positiewe elemente in die ANC, maar dat die DA 

nog beter as hulle is.  

Zille spandeer nie baie aandag aan die relasionele boodskap nie. Dit kan ’n 

positiewe en negatiewe uitwerking hê. Die positiewe is dat sy baie aandag 

aan die DA se beleid wil spandeer om die leser te oorreed. Die negatiewe is 

dat sy deur nie haar leser te betrek nie, die leser se waardes en sienings oor 

misdaad ignoreer. Dit kan die gevolg hê dat die leser voel dat die DA beleide 

opstel sonder om dit met die mense te bespreek om hulle opinie en insette te 

kry. Die positiewe uitwerking wat hier genoem word is in die meerderheid. 

Uit haar vorige nuusbriewe is dit duidelik dat haar leser se opinie belangrik is 

en daar is ook ’n skakel onder aan die nuusbrief waar die leser kommentaar 
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kan lewer. Die beleide wat sy hier noem, dien slegs as ’n prikkel om die leser 

te oorreed dat die DA goeie beleide het.  

2.18 Teks agtien - From Belhar to Bryanston… 

2.18.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

A. “Drug and alcohol abuse, in my view, may prove to be an even more 

fundamental threat to South Africa’s future than HIV/AIDS.” 

(paragraaf 4) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 
1, 3, 4, 13, 19, 20 en 21 

Kommentaar: 

• Zille gee ’n duidelike indruk oor haar waardes ten opsigte van dwelms 

in hierdie aanhaling. Dit is dat dwelms ’n groter gevaar vir die lewens 

van Suid-Afrikaners is as MIV/VIGS. 

B. “Commissioner Kelly confirmed to me that winning the war against 

drugs is integral to reducing crime and improving education, two 

factors that are vital for economic growth.” (paragraaf 9) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 11, 13, 17, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Die feit dat Zille gaan uitvind het hoe ’n dorp in ’n ander land 

misdaad bekamp het, is ’n aanduiding oor haar waardes. Dit dui 

daarop dat sy niks ongesiens verby sal laat gaan om ’n oplossing te 

kry vir misdaad nie 

C. “Last night I attended an anti-drug vigil in Belhar in Cape Town. I was 

invited there by concerned residents who have begun staging night 

vigils outside a drug dealer’s house in an attempt to stop him selling 

tik to their children.” (paragraaf 13) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 12, 13, 17, 19 en 21 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling fokus op Zille se waardes dat sy saam met 

dorpsmense optree om dwelms te beveg. 

D. “The fact of the matter is this: If we beat drug abuse, we can go a 

long way to beating crime. To beat drugs, we have to take serious 

action.” (paragraaf 21) 

Geïdentifiseerde tendense: 
1, 2, 4, 11, 15, 17, 19 en 22 
 
 
Struktuur tendense: 

25 

 

Kommentaar: 

• Paragraaf twee, agt, nege, twaalf, sestien en twee en twintig bestaan 

uit een sin. 

 
   
2.18.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

1.  “DA would reinstate SANAB and expand it so that specialised anti-

drug squads are based in all high drug-activity areas across South 

Africa.” (paragraaf 21) 

 

Geïdentifiseerde tendense: 
1, 2, 12, 15, 17, 20, 21 en 22 

 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling gee ’n duidelike beeld oor die DA se waardes, 

naamlik dat hulle planne het om dwelms te beveg. 



 164 

2. “We would then take steps to increase border security to make 

shipping drugs in and out of the country more difficult.” (paragraaf 22) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 13, 17, 19 en 20 

Kommentaar: 

• Weereens val die klem op die DA se planne om dwelms te bekamp. 

3. “The DA supports random drug testing in schools, and the 

establishment of state rehabilitation centres to make treatment more 

affordable for the poor.” (paragraaf 24) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 11, 13, 17, 19 en 22 

4. ”We would take a zero-tolerance approach to corruption in the police.” 

(paragraaf 25) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 3, 12, 13, 16, 17, 19 en 20 

5. “The DA would not have allowed National Police Commissioner, Jackie 

Selebi, to draw a salary of a million rand a year after being charged 

with colluding with drug kingpin Glen Agliotti.” (paragraaf 26)  

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 12, 13 en 16 

 

Kommentaar: 

• Die fokus val op dit wat die DA sou doen as hulle die regerende party 

was. Dit gee ’n aanduiding van hulle waardes. 

6. “We believe that any SAPS official found guilty of corruption - no 

matter how big or small - should never be allowed to work in the force 

again.” (paragraaf 26) 
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Geïdentifiseerde tendense: 

1, 12, 13, 15, 16, 19 en 20 

 

2.18.3 Die relasionele boodskap 

a. “Tim Cohen’s opinion is probably shared by suburban dwellers that 

have not experienced first-hand the ravages of substance abuse in 

South Africa (or at least who think they have not).” (paragraaf 2) En 

“Many of them may not have been directly affected by HIV/AIDS 

either.  But they know how devastating this disease will be to South 

Africa’s future if it is not faced and curbed.  It is everyone’s problem.” 

(paragraaf 3) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 6, 12, 13, 16, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Hierdie aanhaling bied ’n opinie oor die leser dat hy/sy nie 

noodwendig die breë invloed van dwelms verstaan of begryp nie. 

b. “But we can win the war on drugs and we can win the war on crime. 

Society depends on its stronger members protecting the weak and the 

vulnerable. With the will and the right attitude, like the law abiding 

citizens of Belhar, we can take back our communities and protect the 

futures of our children.” (paragraaf 27) 

Geïdentifiseerde tendense: 

1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 19 en 21 

 

Kommentaar: 

• Zille bied ’n opinie van die leser as iemand wat dwelms en misdaad 

wil teenstaan. 
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• Sy dui ook daarop dat die sterk lede van die publiek, soos die leser, 

die swakkes moet help.  

2.18.4 Bespreking 

Baie klem word gelê op Zille se sienings en waardes. Sy verwys direk na haar 

siening oor dwelmmisbruik. Sy maak dit ook duidelik dat sy navorsing 

gedoen het oor haar aannames en dat sy dit nie “sommer-maar-net” noem 

nie. Dit het ’n beduidende invloed op haar beeld in die sin dat sulke bewyse 

die intellektuele toeganklikheid van die teks verhoog wat op sy beurt die 

emosionele toeganklikheid verhoog, aangesien hulle die inhoud kan aanvaar, 

want “iemand bekend19” stem saam.  

Zille wys ook in hierdie nuusbrief dat sy saam met die lede van 

gemeenskappe optree en dat sy nie net iemand is wat van bo af instruksies 

stuur wat die lede moet volg nie. Dit is weereens ’n goeie manier om ’n 

verhouding met haar leser te bou, aangesien dit haar menslikheid aandui en 

dat dit wys sy is nie bang om harde werk te verrig nie. Op sy beurt kan 

hierdie stellings ook ’n uitwerking hê op die geheelbeeld wat sy tot dusvêr in 

haar nuusbriewe uitgelig het, naamlik dat sy bereid is om hard te werk vir ’n 

beter en korrupsie-vrye Suid-Afrika.  

In hierdie teks speel die bemoedigende ’n groot rol. Sy lê klem op die feit dat 

almal hard moet werk, soos die lede van Belhar, om seker te maak dat 

geweld nie verder hand uitruk nie. Sy maak dit ook duidelik dat misdaad 

groter lewensverlies tot gevolg het as MIV/VIGS. Deur hierdie stelling te 

maak, gebruik sy die leser se kennis oor die MIV/VIGS-probleem en die 

lewens wat dit eis, om hulle aan te spoor om aksie te neem teen misdaad.  

 

 

                                      
19 Dit verwys weereens na ’n duimreël.  
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3. Slotgedagtes 

Hierdie hoofstuk het die verskeie tendense, soos uiteengesit in die verfynde 

model in Hoofstuk 3, wat in Zille se agtien nuusbriewe geïdentifiseer was, 

uitgelig. Die doel van hierdie hoofstuk was om ’n geheelindruk van die 

verskeie tendense wat in haar nuusbriewe voorkom te kry. Hierdie tendense 

gaan dit nou moontlik maak om in die volgende hoofstuk gevolgtrekkings te 

maak oor onder andere die beeld van Zille, soos dit in haar nuusbriewe te 

voorskyn kom. 
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Hoofstuk 5 

Resultate en gevolgtrekking 

1. Oorsig 

Die doel van hierdie hoofstuk is eerstens om ’n aanduiding te gee van die 

aan- en afwesigheid van die ekspressiewe en relasionele boodskappe in die 

agtien nuusbriewe. Só ’n aanduiding gaan help om gevolgtrekkings te maak 

oor die gebruik van hierdie boodskappe. Nadat kwelpunte in hierdie 

gevolgtrekkings geïdentifiseer is, sal dit moontlik wees om advies te gee oor 

die verspreiding van die boodskappe. 

’n Tweede doel van hierdie hoofstuk is om gevolgtrekkings te maak oor die 

analises wat in Hoofstuk 4 gedoen is. Kwelpunte sal weereens geïdentifiseer 

word.  

Nog ’n doel is om antwoorde te kry op die vrae wat in die eerste hoofstuk 

gevra is, naamlik of die KBP-model as ’n analitiese instrument gebruik kan 

word en of die model verder verfyn kan word om klem te lê op die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe.  

Uiteindelik gaan ’n gevolgtrekking gemaak word oor die beelduitstraling en –

projeksie van Zille soos dit in haar nuusbriewe voorkom. 

Voordat die resultate gegee kan word, is dit noodsaaklik om op die volgende 

klem te lê: In die agtien nuusbriewe bevat slegs sestien nuusbriewe ’n 

duidelike relasionele boodskap. Hierdie verskynsel is nie beduidend genoeg 

om ’n afleiding te maak dat Zille glad nie ’n verhouding met haar lesers bou 

nie. Verder bevat net tien nuusbriewe ’n ekspressiewe boodskap oor die DA. 

Hierdie is wel beduidend genoeg om aan te toon dat Zille nie genoeg na die 

DA verwys nie. 
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2. Aan- of afwesigheid van die boodskappe 

Hierdie afleidings gaan gegrond word op Zille se ekspressiewe boodskap, die 

ekspressiewe boodskap van die DA en die relasionele boodskap. Die aantal 

paragrawe van elke nuusbrief gaan opgetel word. Die getal paragrawe wat 

bogenoemde boodskappe bevat, gaan ook bereken word. Hoewel hierdie nie 

’n ware weerspieëling gaan lewer van die aan- en afwesigheid van die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe nie, kan dit ’n oorsig bied van die 

gebruik daarvan. Die rede waarom dit nie ’n ware weerspieëling is van die 

aan- en afwesigheid van die ekspressiewe en relasionele boodskappe nie, is 

omdat daar paragrawe in die nuusbrief voorkom wat meer as een 

ekspressiewe boodskap bevat, of wat ’n ekspressiewe én relasionele 

boodskap het.  

’n Gemiddeld gaan bepaal word deur die getal paragrawe wat ’n boodskap 

bevat, te deel deur die getal paragrawe wat in daardie nuusbrief voorkom. 

Hierdie gemiddelde gaan meebring dat gevolgtrekkings gemaak kan word 

van Zille se gebruik, al dan nie, van die boodskappe.  

2.1 Die ekspressiewe boodskappe van Helen Zille 

Tabel 5.1 gee die gemiddeld van die ekspressiewe boodskappe wat in elke 

nuusbrief voorkom wat Zille se waardes en beeld weerspieël: 
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Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille. 

Nuusbrief Getal paragrawe  

Getal paragrawe 
met 

ekspressiewe 
boodskappe Gemiddeld 

1 17 7 41% 
2 17 5 29% 
3 15 5 33% 
4 23 7 30% 
5 19 12 63% 
6 29 9 31% 
7 15 8 53% 
8 15 6 40% 
9 15 9 60% 
10 16 3 19% 
11 61 10 16% 
12 18 4 22% 
13 14 5 36% 
14 21 7 33% 
15 21 5 24% 
16 22 4 18% 
17 19 6 32% 
18 27 4 15% 

  Gemiddeld 33% 

Tabel 5.1. Ekspressiewe boodskap van Zille se tendense. 

 

Die meeste van Zille se nuusbriewe bevat ’n relatief klein persentasie 

ekspressiewe boodskappe. Aangesien die KBP-model op vier boodskappe 

klem lê, kan afgelei word dat die gebruik van hierdie boodskap ’n sterker 

neiging toon (33%) in vergelyking met die ander drie boodskappe wat slegs 

67% daarvan uitmaak. In teenstelling hiermee is die feit dat hierdie 

nuusbriewe polities van aard is en die leier van ’n politieke party dit skryf, ’n 

aanduiding dat hierdie nuusbriewe juis meer op die relasionele boodskap 

gaan fokus. Soos in die analises gesien is, is dit die boodskap wat haar 

waardes weerspieël.  

Nuusbriewe vyf, sewe en nege is die enigste tekste met ’n gemiddeld wat 

hoog bo die ander nuusbriewe s’n is. Hulle het onderskeidelik ’n gemiddeld 

van 63%, 53% en 60%. Die inhoud van hierdie tekste gee ’n duidelike gevoel 

van Zille se waardes. Nuusbrief vyf handel oor die nuwe president wat in 
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daardie stadium verkies is en die raad wat sy vir hom het. Nuusbrief sewe 

handel oor Zille se siening van wie die ware “teenrevolusionêre” is en 

weerspieël dus ’n duidelike beeld. Nuusbrief nege handel oor haar mening 

van wat wette vir ’n land se ekonomie doen en is dus ’n direkte weerspieëling 

van haar waardes. Bostaande tabel dui aan dat hierdie nuusbriewe meestal 

op haar waardes en menings fokus. 

Nuusbriewe tien, elf, twaalf, vyftien, sestien en agtien is die enigste tekste 

wat ’n gemiddeld van minder as 25% het. Hulle het onderskeidelik ’n 

gemiddeld van 19%, 16%, 22%, 24%, 18% en 15%. Dit is kommerwekkend 

aangesien dit daarop dui dat sy nie ’n sterk beeld daarin uitstraal nie. 

Nuusbrief elf en agtien is seker die belangrikste nuusbriewe en is veral 

problematies. Die rede hiervoor is dat die tema van hierdie nuusbriewe 

daarop dui dat sy stappe teen misdaad in nuusbrief elf en stappe teen 

dwelms in nuusbrief agtien bekend wil maak, wat dui op die ekspressiewe 

boodskap. Hierdie gemiddelde dui dus daarop dat die tema swak uitgebou 

word vanweë die min teks wat aan haar beeld bestee word. Nuusbrief tien se 

tema fokus op Mandela en sy visie vir Suid-Afrika wat verlore gaan. Dit dui 

daarop dat sy wel min teks aan haar waardes gaan bestee. Nuusbrief twaalf 

fokus meestal op Mbeki se mislukkings in Zimbabwe en Suid-Afrika en 

verwys dus meer na ander mense. Dit kan die rede wees waarom Zille se 

ekspressiewe boodskap so min hierin verskyn. Nuusbrief vyftien fokus op 

Mbeki se “niksdoen” en kan die rede wees waarom Zille se waardes min 

hierin verskyn. Nuusbrief sestien se tema fokus op die swak optrede van die 

polisie en die regering se onvermoë om die polisie te lei. Weereens kan dit ’n 

aanduiding wees waarom daar min na Zille se ekspressiewe boodskap verwys 

word.  

2.2 Die ekspressiewe boodskappe van die DA 

Tabel 5.2 weerspieël die gemiddelde ekspressiewe boodskappe wat fokus op 

die DA se waardes en beeld: 



 172 

Die ekspressiewe boodskap van die DA 

Nuusbrief Getal paragrawe  
Getal paragrawe met ekspressiewe 

boodskappe Gemiddeld 
1 17 0 0% 
2 17 0 0% 
3 15 5 33% 
4 23 0 0% 
5 19 1 5% 
6 29 5 17% 
7 15 2 13% 
8 15 0 0% 
9 15 0 0% 
10 16 0 0% 
11 61 4 7% 
12 18 1 6% 
13 14 0 0% 
14 21 3 14% 
15 21 1 5% 
16 22 0 0% 
17 19 8 42% 

18 27 5 19% 

  Gemiddeld 9% 

Tabel 5.2. Ekspressiewe boodskap van DA se tendense. 

Hierdie tabel maak dit duidelik dat Zille baie min aandag daaraan gee om 

haar party by haar nuusbriewe betrek. Buiten dat slegs 9% in al agtien 

nuusbriewe verwysings na die DA bevat, het net tien tekste ’n duidelike 

ekspressiewe boodskap wat oor die DA se waardes handel. Dit is 

problematies aangesien Zille haar met die DA moet vereenselwig. Sy is 

immers die leier van die party. As Zille nie genoeg na die DA se waardes in 

haar nuusbriewe verwys nie, kan dit daarop dui dat sy haar nie met die DA 

se toekomsvisie vereenselwig nie.  

Nuusbrief drie en sewentien is die enigste tekste waarin baie na die DA 

verwys word. Hulle het onderskeidelik ’n gemiddeld van 33% en 42%, wat 

hoog bo die gemiddeld van 9% is van al die tekste saam. Nuusbrief drie 

handel oor die Zuma-uitspraak en sy gee ’n duidelike aanduiding van die DA 

se waardes, veral gemik op die oppergesag van die reg. Dit kan ’n 
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aanduiding wees waarom so baie na die DA verwys word. Nuusbrief agtien 

bevat baie kritiek teen die ANC se ontkenning van misdaad totdat Johnny de 

Lange uiteindelik bekend gemaak het dat dit ’n probleem is. Die DA vorm dus 

’n belangrike deel van hierdie nuusbrief, aangesien sy die leser wil oorreed 

dat die DA beter as die ANC is. Die gevolgtrekking kan egter gemaak word 

dat sy te veel klem lê op die DA en die ander drie boodskappe afskeep.  

Nuusbriewe een, twee, vier, agt, nege, tien, dertien en sestien bevat geen 

verwysing na die DA se ekspressiewe boodskap nie. Nuusbrief een handel oor 

Zille se mening dat Zuma nie president van Suid-Afrika moet word nie. Dit is 

’n duidelike verwysing na haar mening en kan ’n rede wees waarom die DA 

nie genoem word nie. In nuusbrief twee vra sy vrae oor die wysigings van 

wette wat die ANC voorstel en sy gee haar mening oor die wetsveranderinge. 

Weereens kan dit ’n aanduiding wees waarom glad nie na die DA verwys 

word nie. Nuusbrief vier fokus op Zuma se uitsprake oor die onafhanklikheid 

van die oppergesag. Hierdie nuusbrief is weereens gelaai met Zille se 

menings. Nuusbrief agt verwys na Mbeki se optrede in Zimbabwe, wat ook 

baie van haar menings bevat. Nuusbrief nege, wat handel oor die 

belangrikheid van goeie wette, sou baat gevind het by ’n verwysing na die 

DA, aangesien sy haar mening uitspreek oor die rol van wette. Wette word 

deur ’n regerende party gestel. Deur nie na die DA in hierdie nuusbrief te 

verwys nie kan ’n aanduiding gee dat die DA nie noodwendig dieselfde ideale 

as sy het nie. Dieselfde geld vir nuusbrief tien wat fokus plaas op Madiba se 

verjaardag. As sy die DA by hierdie nuusbrief betrek het, kon dit ’n duidelike 

aanduiding gewees het dat opposisiepartye oor een ding kan saamstem, 

naamlik die belangrikheid van Mandela se toekomsvisie. Nuusbrief dertien en 

sestien is weereens oorlaai met Zille se menings oor die regbank en sy 

regters en die polisie. As Zille nie die DA by haar uitlatings betrek nie, kan dit 

aandui dat die DA nie noodwendig haar menings deel nie.  
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2.3 Die relasionele boodskap 

Tabel 5.3 dui die gemiddelde relasionele boodskappe in die agtien 
nuusbriewe aan:  
 
 

Die relasionele boodskap. 

Nuusbrief Getal paragrawe  

Getal paragrawe 
met relasionele 

boodskappe Gemiddeld 
1 17 5 29% 
2 17 1 6% 
3 15 3 20% 
4 23 3 13% 
5 19 1 5% 
6 29 1 3% 
7 15 3 20% 
8 15 0 0% 
9 15 3 20% 
10 16 6 38% 
11 61 13 21% 
12 18 2 11% 
13 14 3 21% 
14 21 2 10% 
15 21 1 5% 
16 22 0 0% 
17 19 1 5% 
18 27 3 11% 

  Gemiddeld 13% 
Tabel 5.3. Die relasionele boodskap se tendense. 

Hierdie tabel is ’n aanduiding dat Zille min na haar lesers in haar nuusbriewe 

verwys. Op sy beurt kan dit ’n aanduiding wees dat sy nie genoeg tyd bestee 

om ’n verhouding met haar leser te vorm nie. Aangesien die doel van hierdie 

nuusbriewe is om die leser op hoogte van DA-sake te hou, haar sienings oor 

gebeure en mense in Suid-Afrika te deel, asook om mense te oorreed om vir 

die DA te stem, word verwag dat sy ’n verhouding met haar leser sal bou. 

Sonder die nodige aandag aan haar leser kan sy hulle belangstelling verloor.  

Nuusbrief tien is die enigste teks waarin die leser beduidend by die teks 

betrek word. Sy gemiddeld is 38%, wat baie hoër is as die gemiddeld van 

13% in die agtien nuusbriewe. Die tema van die nuusbrief is Mandela se 
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verjaardag en handel oor sy visie en hoe ver die huidige ANC-leiers daarvan 

afgewyk het. Zille gebruik hierdie uitlating en die leser se liefde vir Madiba 

om die leser te oortuig dat die DA nie van Mandela se visie af wegbeweeg het 

nie en wil sodoende die leser oortuig om vir die DA te stem. Die leser se 

gevoelens word dus in hierdie teks betrek om ’n spesifieke doel te verrig, 

naamlik om te oorreed. Zille wil ook die leser oortuig dat ook sy ’n liefde vir 

Madiba het, al is hy ’n ANC-lid. Sy wil sodoende die verhouding tussen haar 

en die leser versterk. 

Daar is verder net twee nuusbriewe wat nie ’n relasionele boodskap bevat 

nie, naamlik nuusbrief agt en sestien. Nuusbrief agt handel oor Mbeki se 

optrede in Zimbabwe en nuusbrief sestien oor die polisie se wreedaardige 

optrede teenoor Suid-Afrikaners. Die temas van hierdie nuusbriewe dui 

daarop dat sy juis ’n verhouding met die leser moet bou of selfs net ’n 

aanduiding gee dat die leser ook so oor die onderwerp kan voel. Die rede 

hiervoor is dat dit die geloofwaardigheid van die inhoud kan verhoog. Met 

ander woorde, as sy aandui dat die leser ook voel die polisie se wreedheid 

teenoor Stellenbosch se studente was ongewens, sal sy die leser oortuig dat 

die ANC nie genoeg aandag gee aan die verbetering van die polisiediens nie.  

2.4 Advies 

Hierdie resultate dui daarop dat Zille: 

1. Baie aandag aan haar eie sienings en menings gee. 

2. Te min aandag aan haar party se waardes gee.  

3. Te min na haar party verwys.  

4. Die gevaar loop om haar van die DA se toekomsvisie te vervreem.  

5. Nie genoeg aandag aan haar lesers gee nie.  

6. Nie ’n verhouding met haar lesers bou nie. 

Advies kan gegee word dat sy meer aandag aan haar verhouding met haar 

leser moet gee. Deur meer direk na haar lesers te verwys, kan sy dit 
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bewerkstellig. As sy die DA ook meer in haar nuusbriewe betrek, sal sy altyd 

gesien word as deel van die party. Die party se toekomsvisie moet ook die 

grondslag van haar nuusbriewe vorm. Hierdie stellings kan slegs bewys word 

as dit getoets word deur middel van ’n lesergerigte metode. 

As Zille haar party ook meer by haar nuusbriewe betrek, sal sy altyd die DA 

se waardes en toekomsvisie hê om haar uitlatings te ondersteun. 

3. Resultate en gevolgtrekkings van die                               

tendense in die verfynde model 

In hierdie afdeling gaan die resultate van die ekspressiewe boodskap van 

Zille, die ekspressiewe boodskap van die DA en die relasionele boodskappe 

gegee word. Die grafieke wat in hierdie afdeling verskyn, weerspieël die getal 

tekste wat so ’n tendens bevat. Inhoud, styl en struktuur is die enigste van 

die verskynsels wat by die ekspressiewe boodskap in grafieke voorgestel 

gaan word, aangesien hulle die enigste verskynsels is wat verskillende 

tendense oor die agtien tekste toon. Die grafika van die ekspressiewe 

boodskap is by al die tekste dieselfde; om dié rede gaan daar slegs ’n 

gevolgtrekking hieroor gemaak word. By die relasionele boodskap gaan slegs 

die inhoud en styl in grafieke voorgestel word, aangesien hulle weereens die 

enigste verskynsels is wat oor die agtien nuusbriewe verskil. Die struktuur 

van die relasionele boodskap is altyd dieselfde en daar is nie grafika wat 

betrekking het op die boodskap nie. Om hierdie rede gaan daar weereens net 

’n gevolgtrekking met advies in verband met die inhoud en styl wees.  

Daar moet ook gelet word daarop dat die gevolgtrekkings wat in hierdie 

afdeling gemaak word, slegs ’n mening is en dat die statistiese waarde slegs 

bepaal kan word as ’n lesergerigte studie hieroor gedoen word. 
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3.1 Die ekspressiewe boodskap van Helen Zille 

3.1.1 Inhoud 

Grafiek 5.1 gee ’n duidelike voorstelling van tendense wat voorkom in Zille se 

nuusbriewe.  
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Grafiek 5.1  Resultate van die inhoud van die ekspressiewe boodskap van Helen Zille. 

Na aanleiding van bogenoemde tendense kan die volgende afleidings gemaak 

word: In al agtien tekste val die klem op haar waardes, negatiewe fokus en 

haar opinie. In vergelyking hiermee word min teks gebruik ter ondersteuning 

van haar argumente, veglus en advies. Dit is problematies in die sin dat as 

sy ’n negatiewe fokus het en veral op haar mening konsentreer, moet sy 

advies kan gee om hierdie negatiewe punte te verbeter. Sy moet ook na 

aanleiding van haar waardes hierdie negatiewe gevolgtrekkings ondersteun. 

Laastens moet sy kan bewys dat sy die begeerte het om te werk om hierdie 

ideale te verwesenlik.  

Verder is dit duidelik dat haar negatiewe fokus grootliks gegrond is op die 

ANC en veral Zuma se optrede. Hierdie afleiding word gemaak deur die 
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onderskeie aanhalings wat in die negatiewe tendens gemerk is te vergelyk 

met dié in die tendens met die ANC en Zuma as onderwerp.  

Die positiewe fokus in haar tekste handel hoofsaaklik oor dinge wat sy 

gedoen of gesê het.  

Die onderwerpe wat die meeste aandag geniet, is dié wat oor die ANC en 

Zuma handel. ’n Afleiding kan gemaak word dat sy nie genoeg van 

onderwerp verwissel nie. Hierdie gevolgtrekking kan ook uitgebrei word dat 

sy in die meeste tekste die ANC en Zuma bespreek, al fokus die nuusbrief nie 

noodwendig op hulle nie. ’n Rede waarom hierdie nuusbriewe meestal Zuma 

as tema bevat, kan wees dat dit geskryf is in die tyd wat hy in die hof moes 

verskyn op aanklagte van korrupsie. Nog ’n rede vir die baie verwysings na 

die ANC kan wees omdat dit in 2009 verkiesing is. Die feit dat Zille glad nie 

na ander partye soos die Onafhanklike Demokrate of die Vryheidsfront+ 

verwys nie, kan wees dat sy hulle nie as kompetisie beskou nie.  

3.1.2 Styl 

Grafiek 5.2 hier onder gee ’n aanduiding van die styl wat Zille in haar 

nuusbriewe gebruik. Al agtien nuusbriewe is informeel, soos gesien kan word 

in die figuur:  
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Grafiek 5.2: Resultate van die styl van die ekspressiewe boodskap van Helen Zille. 
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Zille is ook baie aanvallend in haar tekste; al agtien nuusbriewe bevat een of 

meer uitings wat ’n aanvallende toon het. Hierdie aanvalle is hoofsaaklik op 

die ANC, Zuma en Mbeki gemik. ’n Voorbeeld hiervan is in nuusbrief sestien 

waar sy baie aanvallend is teenoor die regering wat nie genoeg doen om die 

polisiediens te beveilig nie. ’n Gevolg hiervan kan wees dat sy ’n beeld 

uitstraal wat daarop dui dat sy slegs op die negatiewe van opposisiepartye 

fokus. Met ander woorde, dat sy selde iets positief oor die ANC te skryf het. 

Dit kan ’n negatiewe invloed hê wanneer die leser dit evalueer, aangesien die 

leser die gevolgtrekking kan maak dat sy nie die regerende party respekteer 

nie. Hoewel hierdie nuusbrief polities van aard is, is dit nie ’n aanduiding dat 

sy net op die negatiewe van die party moet fokus nie. In die agtien 

nuusbriewe is daar wel tekste wat op party positiewe aspekte van die 

regerende party fokus, soos nuusbrief sewentien waar sy aandui dat De 

Lange se bekentenis van die misdaadprobleem bemoedigend is. Hierdie 

nuusbriewe is wel in die minderheid.  

Sarkasme en ironie is nog ’n tendens wat baie gebruik word. Zille benut 

hierdie verskynsels goed, aangesien sy dit gebruik om haar standpunt te 

verdedig en duideliker te maak. Dit kan gesien word in nuusbrief veertien 

waarin sy sarkasties verwys na Tshabala-Msimang wat die private 

gesondheidsorg ook wil verongeluk nes sy met die openbare gesondheidsorg 

gedoen het. 

Sy waarsku ook gereeld die leser, sowel as die ANC en sy leiers. Dit kan ’n 

positiewe invloed op haar beeld hê, aangesien dit aandui dat sy probleme 

raaksien en opdragte en advies kan gee. Hierdie word ook weerspieël in haar 

vermoë om die leser te bemoedig. Soos dit in die vorige bespreking duidelik 

geword het, gee sy nie baie advies nie en min opdragte in hierdie 

nuusbriewe.  

Die grafiek maak dit ook duidelik dat Zille nie in elke teks na haarself verwys 

nie. Slegs elf tekste het ’n duidelike verwysing na haarself. Die verwysings na 

haarself is ook meestal tot een of twee keer in elk van die elf tekste beperk. 
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Dit kan weereens problematies wees aangesien dit belangrik is dat sy haar 

vereenselwig met dit wat sy sê.  

Zille gebruik ook baie die affektiewe of emotiewe tendens, wat ’n positiewe 

bydrae lewer tot haar beelduitstraling, aangesien dit daarop dui dat sy 

menslikheid in die tekste inbring, byvoorbeeld in nuusbrief tien waar sy haar 

liefde vir Madiba wys. 

3.1.3 Struktuur 

Grafiek 5.3 hier onder gee ’n aanduiding van die struktuurverskynsels wat 

Zille benut: 
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Grafiek 5.3: Resultate van die struktuur van die ekspressiewe boodskap.  

Vyftien van haar nuusbriewe bevat paragrawe wat uit een sin bestaan. Dit is 

reeds in Hoofstuk 2 genoem dat dit die teks se vloei beïnvloed.  

Ses uit die agtien tekste bevat paragrawe wat ’n hoë informasiedigtheid het. 

Dit kan daartoe lei dat party inligting verlore gaan of dat die leser nie 

verstaan wat sy probeer sê nie.  

Die gebruik van verkeerde woorde is nie beduidend genoeg om ’n afleiding te 

maak nie. Hoewel twaalf tekste woorde of frases gebruik wat verkeerd 

gebruik of moeilik is om te verstaan, sal dit haar beeld minimaal beïnvloed. 
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Die rede hiervoor is dat die leser wel die bedoeling agter die woord kan 

interpreteer.  

Verder is daar ’n tekort aan tekste wat nie enige probleme oplewer nie 

(netjies is). Net ses uit die agtien tekste kom netjies voor. Dit gee ’n 

aanduiding van die denkkrag agter haar nuusbriewe. As hierdie tendens die 

norm is, kan dit haar beeld beïnvloed. Die rede hiervoor is dat die leser die 

toeganklikheid daarvan evalueer. Twaalf tekste bevat elemente wat dit 

onversorg laat voorkom en dit is dubbel soveel as die nuusbriewe wat wel 

netjies voorkom.  

3.1.4 Grafika 

Die enigste grafika wat in hierdie nuusbriewe voorkom20, is die foto van Zille 

waar sy ’n toespraak lewer. Verder kom die naam van die nuusbrief (let wel 

nie die titel nie) redelik prominent voor. Die teken van die DA is verskuil as ’n 

skakel langs die nuusbrief. Onderaan elke nuusbrief is Zille se handtekening. 

Hierdie grafika is oor al agtien tekste dieselfde, wat ’n negatiewe invloed kan 

hê op haar beeld in die sin dat daar nie veranderinge voorkom nie. As Zille in 

elke nuusbrief ’n ander foto gebruik het, sou elke teks verskillend gelyk het. 

Die leser sou ook die gevolgtrekking kon maak dat die inhoud verskil. Ironies 

genoeg gebeur die teenoorgestelde in die werklikheid. Hoewel die temas van 

die meeste nuusbriewe verskil, word dieselfde onderwerpe gereeld 

aangehaal.  

3.2 Die ekspressiewe boodskap van die DA 

3.2.1 Inhoud 

Grafiek 5.4 dui aan watter middele in hierdie kategorie aangewend is. Dit is 

egter belangrik om te noem dat slegs tien uit die agtien nuusbriewe 

ekspressiewe verwysings na die DA bevat. Dit kan reeds lei tot die afleiding 

                                      
20 Verwys na addendum B. 
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dat Zille te min na haar party verwys. Die waardes van hierdie model word 

uit tien bereken. 
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Grafiek 5.4: Resultate van die inhoud van die ekspressiewe boodskap van die DA. 

Baie klem word op die waardes van die DA geplaas. Daar is ook ’n 

beduidende neiging om meer positief te wees wanneer sy van haar party 

praat. Die negatiewe fokus van hierdie boodskap is weereens op die ANC en 

sy leiers gemik.  

In teenstelling met die inhoud van Zille se ekspressiewe boodskap dui hierdie 

grafiek aan dat die DA ’n groot lus vir optrede (veglus) het. Dit toon dat Zille 

eerder enige optrede tot haar party wil beperk, aangesien sy aandui dat sy in 

die hoedanigheid as leier van die DA optree. Die invloed wat dit op haar 

beeld kan hê, is groot. Hierdeur wys sy dat sy haar met die DA se 

toekomsvisie vereenselwig as sy of enige lid van haar party optree.  

3.2.2 Styl 

Grafiek 5.5 gee ’n voorstelling van die styl van die ekspressiewe boodskappe 

wat oor die DA handel. Weereens is dit belangrik om daarop te let dat Zille 

slegs in tien nuusbriewe na haar party verwys.  



 183 

0

2

4

6

8

10

12

Inf
orm

ee
l

Sark
as

tie
s/ 

Iro
nie

Saa
klik

Aan
va

lle
nd

Bem
oe

digen
d

Spre
ek

woo
rde

"on
s"

Waars
ku

wen
d

Affe
kti

ef

Ins
tru

kti
ef

 

Grafiek 5.5: Resultate van die styl van die ekspressiewe boodskap van die DA. 

Die ekspressiewe boodskappe wat verwysings na die DA bevat, dui ’n 

duidelike informele styl aan. Al tien tekste wat hierdie soort ekspressiewe 

boodskap bevat, is informeel van aard. 

Sarkasme en ironie word weereens in hierdie boodskap gebruik om die 

standpunte van die DA te verdedig. Sarkasme en ironie word in vier van die 

tien nuusbriewe gebruik. Sy is meer bemoedigend in hierdie boodskap wat 

daarop dui dat sy haar party se goeie punte wil uitlig in vergelyking met die 

ANC se swakpunte. 

Hierdie ekspressiewe boodskap gebruik ook meer verwysings na haarself as 

deel van die DA. Dit ondersteun die gevolgtrekking dat sy haar party se 

toekomsvisie op die voorgrond wil plaas.  

Spreekwoorde en ’n saaklike styl word nie soveel in hierdie boodskap gebruik 

soos in die ekspressiewe boodskap van Zille nie. In die relasionele boodskap 

is daar slegs drie nuusbriewe wat ’n saaklike styl het, teenoor die nege in die 

ekspressiewe boodskap van Helen Zille. Hierdie tendense word in minder as 

drie nuusbriewe gebruik.  

Waarskuwings en instruksies word ook baie in hierdie boodskap benut. 
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3.3 Die relasionele boodskap 

Klem word gelê op die feit dat Zille slegs in sestien van die agtien nuusbriewe 

’n duidelike relasionele boodskap gebruik. In ander gevalle kom daar meer 

subtiele of implisiete relasionele elemente voor. 

3.3.1 Inhoud 

Grafiek 5.6 gee ’n aanduiding van die verspreiding van die tendense oor die 

sestien tekste wat relasionele boodskappe bevat. 
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Grafiek 5.6: Resultate van die inhoud van die relasionele boodskap. 

Die duidelikste gevolgtrekking wat uit hierdie grafiek gemaak kan word, is 

dat Zille geneig is om haar verhouding met die lesers te gebruik om hulle te 

beïnvloed. Dit hou nou verband met die feit dat sy hulle wil oorreed. Met 

ander woorde, sy wil die lesers beïnvloed om van siening te verander en 

oorreed hulle dus om so te doen. Sy maak ook ’n punt daarvan om in die 

meeste van die tekste die opinie wat sy oor die leser het te noem. Sy gebruik 

hierdie opinie van die leser om aan te dui dat sy net soos die leser is en dat 

hulle dieselfde ideale en wense vir Suid-Afrika het.  
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In vergelyking met die ekspressiewe boodskappe toon hierdie boodskap op ’n 

neiging om op die negatiewe van die ANC en sy leiers te fokus. Daar is ook 

weer ’n sterk positiewe fokus op die waardes van die DA, maar dit word 

verder geneem deur hierdie waardes deel van die leser s’n te maak.  

Aan die negatiewe kant is Zille ook geneig om die leser uit die teks te skryf. 

Dit dui daarop dat sy die leser se gevolgtrekking namens hulle wil maak. 

Hierdie gevolgtrekking word verder bevestig deurdat sy meestal indirek met 

haar leser praat. Dit skep die gevoel dat sy reeds besluit het hoe die leser 

gaan optree.  

3.3.2 Styl 

Grafiek 5.7 gee ’n aanduiding van die verspreiding van tendense in die styl 

van die relasionele boodskappe: 
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Grafiek 5.7: Resultate van die styl van die relasionele boodskap. 

Zille vereenselwig haar gereeld met haar leser deur die inklusiewe “ons” te 

gebruik. Hierdie inklusiewe “ons” verlaag op sy beurt die formaliteit van die 

teks. Die grafiek gee ’n duidelike aanduiding dat die informele styl en 

inklusiewe “ons” die tendense is wat die meeste voorkom. Deur haar te 

vereenselwig met die leser bou, Zille ’n goeie verhouding met haar lesers. Dit 

is belangrik om ’n verhouding met haar lesers te bou, aangesien so ’n goeie 
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verhouding kan verseker dat sy kiesers lok. Dit dui dan ook daarop dat sy 

haar nie beter as die leser ag nie.  

Dit is ook belangrik om te verseker dat sy haarself nie te veel deel van die 

publiek maak nie. Sy is immers die leier van ’n party. Dit is moontlik die rede 

waarom daar nie ’n sterk vriendskaplike of vyandige houding in die 

nuusbriewe voorkom nie. As Zille te vriendelik voorgekom het, kon dit 

daartoe lei dat die leser nie aandag aan die waardes in die teks sou gee nie. 

Die rede hiervoor is dat lesers geneig is om te luister na ’n persoon wat in ’n 

hoër posisie as hulle is. Dit is ook belangrik dat die magafstand tussen haar 

en die leser nie te groot is nie. Die rede hiervoor is dat dit die leser kan 

vervreem, aangesien die leser hierdeur gedwonge voel om gehoor te gee aan 

die skrywer. Die grafiek dui daarop dat Zille meer geneig is om vanaf ’n laer 

magafstand met die leser te kommunikeer. Dat Zille geneig is om affektief te 

wees ondersteun hierdie gevolgtrekking.  

3.3.3 Struktuur en grafika 

Daar is slegs een relasionele boodskap wat betrekking het op struktuur. Dit 

neem die vorm aan van ’n skakel waar die leser kommentaar kan lewer op 

die nuusbrief.  

Daar is ook geen grafika wat relasioneel van aard is nie. As Zille se foto 

afgewissel word met een van haar wat tussen die publiek is, of waar so ’n 

foto bygevoeg word, kan dit die leser se toeganklikheid verhoog om ’n 

verhouding mee te bou. So ’n foto kan ook haar argument in die nuusbriewe 

ondersteun dat sy haar met die leser vereenselwig. 

3.4 Gevolgtrekking oor die tendense 

Die bespreking van die ekspressiewe boodskap van Zille, die ekspressiewe 

boodskap van die DA en die relasionele boodskap het die volgende kernpunte 

uitgelig: 
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1. Al die nuusbriewe het ’n minder formele styl. 

2. Zille kommunikeer graag met haar leser vanaf ’n laer magafstand. 

3. Sy is geneig om op die negatiewe van die ANC te fokus, terwyl sy op die 

positiewe van die DA sou kon fokus. 

4. Zille spandeer baie teks aan oortuiging en om die leser te beïnvloed. 

5. Sy verwys baie min na haarself as “ek” of “my”, maar verwys baie na 

haarself as deel van die DA. 

6. Zille vereenselwig haar gereeld met die leser. 

Hierdie kernidees weerspieël ’n beeld van Zille dat sy graag ’n verhouding 

met die leser wil bou en sy doen dit deur informeel en vanaf ’n lae 

magafstand met haar leser te kommunikeer. Sy gebruik ook baie die 

inklusiewe “ons” in vergelyking met ’n verwysing na “ek” of “my”. Hoewel sy 

’n verhouding met haar leser wil bou, wil sy hulle ook oorreed en beïnvloed 

om te glo dat die DA die beter party is. Sy doen dit deur op die positiewe van 

die DA te fokus en op die negatiewe van die ANC en sy leiers. 

4. Gevolgtrekking en samevatting 

4.1 Gevolgtrekking oor De Stadler se model vir    

beeldvorming en -projeksie 

Soos hierdie studie bewys het, moet die model verder verfyn of aangevul 

word om ’n duidelike gevolgtrekking te kan maak oor die beeldvorming en    

-projeksie van ’n individu of instansie. Die verfynde model wat in Hoofstuk 3 

voorgestel is, dien as voorbeeld om meer klem te lê op die ekspressiewe en 

relasionele boodskappe.  

As meer gekonsentreer word op die verskeie verskynsels of tendense onder 

elkeen van die elemente wat in die model genoem word, sal meer 

beduidende afleidings hieruit gemaak kan word. Meer duidelikheid oor die 

elemente is ook nodig, byvoorbeeld om te keer dat die verkeerde 

konnotasies geheg word aan die fisiese, intellektuele en emosionele 
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toeganklikheid van ’n teks. Die bondigheid van hierdie terme moet beperk 

word. Deur die informasieontwerp te verfyn op dieselfde manier as wat die 

ekspressiewe en relasionele boodskappe in hierdie navorsingsprojek verfyn 

is, sal dit die identifisering van tendense wat daaraan verbonde is, verhoog. 

Hierdie studie het aangedui dat die model wel gebruik kan word as ’n 

analitiese instrument. Die model het ’n aanduiding gegee van die spesifieke 

teksdele wat betrekking het op die beeldvorming en -uitstraling van ’n 

instansie, in hierdie geval ’n individu. 

Die model hou nie rekening met kommunikasie van ’n individu nie. Hierdie 

studie het aangedui hoe die model uitgebrei kan word om die ekspressiewe 

boodskap van ’n individu, in die geval Zille, en die ekspressiewe boodskap 

van die instansie wat sy verteenwoordig, in dié geval die DA, te betrek.  

4.2 Gevolgtrekking oor die verfynde model 

Hoewel die klem van hierdie navorsingsprojek grootliks op die ekspressiewe 

en relasionele boodskappe geplaas is, het die verfynde model aangedui hoe 

die gebruik hiervan die res van die KBP-model beïnvloed. Dit is belangrik om 

daarop klem te lê dat hierdie verfynde model gegrond is op tendense wat in 

Zille se nuusbriewe voorkom. Die nut van die verfynde model op ander tekste 

kan slegs getoets word deur verdere studies, soos ’n lesergerigte analise. 

Kritiek teen hierdie model kan uitgespreek word na aanleiding van die 

bondigheid van die tendense, met ander woorde oor die hoeveelheid 

konnotasies wat so ’n tendens kan inhou. ’n  Positiewe fokus, byvoorbeeld, 

sluit alles van positiewe gebeure tot positiewe aspekte van die DA in. Dit kan 

nie ’n diepgaande voorspelling maak oor alle aspekte van die ekspressiewe 

en relasionele boodskappe nie en hoe dit uiteindelik die beeld van ’n individu 

gaan beïnvloed nie. Hierdie model het wel probleemareas in die nuusbriewe 

geïdentifiseer waarop verbeter kan word.  
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Verdere kritiek teen die model is dat die tendense wat geïdentifiseer is, nie 

noodwendig net betrekking het op die ekspressiewe en relasionele 

boodskappe nie. Daar kan byvoorbeeld ook ’n negatiewe fokus wees in die 

inhoud van ’n referensiële boodskap.  

Vir toekomstige studies kan die informasieontwerp meer betrek word by die 

tendense wat onderskeidelik onder inhoud, styl, struktuur en grafika geplaas 

is. Dit kan gedoen word deur spesifiek te wys hoe die inhoud en styl-

elemente van die dokument se ontwerp meer betrekking het op die 

intellektuele en emosionele toeganklikheid van die teks. Die struktuur en 

grafika van die dokument se ontwerp beïnvloed die fisiese toeganklikheid. 

Meer fokus kan ook geplaas word op hoe die informasieontwerp die tendense 

beïnvloed.  

4.3 Gevolgtrekking oor die beelduitstraling en  

-projeksie van Zille 

Die analises en resultate van die aan- en afwesigheid van die ekspressiewe 

en relasionele boodskappe wat in hierdie navorsingsprojek gekry is, dui op 

die volgende: 

1. Daar is ’n sterk aanwesigheid van die ekspressiewe boodskap van Zille 

in die agtien nuusbriewe. 

2. Die ekspressiewe boodskap van die DA is meestal afwesig. 

3. Hierdie afwesigheid kan tot gevolg hê dat Zille haar nie genoeg 

vereenselwig met die party waarvan sy die leier is nie. Dit kan gesien 

word in die analises van die nuusbriewe. 

4. Die relasionele boodskap is ook meestal afwesig. 

5. Hierdie afwesigheid kan tot gevolg hê dat sy haar leser vervreem. 

Hoewel dit politieke nuusbriewe is, is dit belangrik dat Zille haar met haar 

party vereenselwig. As sy ook meer aandag aan die leser gee, sal sy ’n groter 

aantal kiesers kan lok veral as sy haar met die DA vereenselwig.  
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Die resultate van die tendense in die verfynde model dui op die volgende: 

1. Zille fokus te veel op die negatiewe van die ANC. 

2. Dit kan tot gevolg hê dat sy voorkom asof sy net die slegte in die 

regerende party raaksien. 

3. Zille fokus ook te veel op die ANC en Zuma.  

4. Die gevolg hiervan is dat sy te selfverseker kan voorkom, aangesien sy 

die ANC as haar enigste opposisie sien. 

5. In teenstelling hiermee noem sy in van haar nuusbriewe dat alle 

opposisiepartye ’n belangrike rol speel in ’n demokrasie.  

6. Sy fokus ook net op die positiewe van haar party. 

7. ’n Individu wat nie foute in haar eie party raaksien nie, kan daarop dui 

dat sy nie eerlik is nie. Daar bestaan nie ’n party wat nie negatiewe 

trekke het nie.  

8. Zille verwys te min na haarself.  

9. Dit kan daarop dui dat sy haar nie vereenselwig met wat sy sê nie.  

10.Sy bied ook nie genoeg ondersteuning vir haar argumente nie; as sy 

die leser wil oorreed om vir haar te stem, moet sy meer hierop fokus. 

11.In teenstelling hiermee kan min ondersteuning ook daarop dui dat sy 

die lesers toelaat om hulle eie mening te vorm en ’n gevolgtrekking te 

maak oor wat sy sê.  

12.In die nuusbriewe wat wel ’n relasionele boodskap bevat, bewerkstellig 

sy ’n goeie verhouding tussen ’n persoon wat ’n leier is en ’n persoon 

wat toeganklik is. 

13.Daar is nie wisseling in die grafika van enige twee van die boodskappe 

nie.  

14.Deur die grafika gereeld te verander, sal dit die lewendigheid van die 

teks verhoog en tot gevolg hê dat die leser die teks meer toeganklik 

vind. 

In hierdie gevolgtrekking is duidelike probleemareas geïdentifiseer waarop 

Zille kan verbeter indien sy meer kiesers wil lok. Die algehele gevolgtrekking 

is dat Zille ’n beeld uitstraal van ’n selfversekerde leier van Suid-Afrika se 
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grootste opposisieparty. Dit word egter beïnvloed deur verskeie elemente 

wat in haar nuusbriewe voorkom, soos deur te veel klem te lê op een 

individu of deur nie die grafika in die nuusbriewe af te wissel nie.  
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Teks een  

Nooit as te nimmer Zuma  

(1) 

Toe Hillary Clinton haar ondersteuners op Dinsdag tydens die Demokratiese 
Party se Konvensie aangemoedig het om hulle agter Barack Obama se 
kandidatuur as president van die VSA te skaar, het sy verklaar: “No way, no 
how, no McCain” (Nooit as te nimmer McCain.) Ons kan dié slagspreuk met 
vrug toepas op ons eie presidentskandidaat, Jacob Zuma, indien hy sou 
voortgaan met sy pogings om president te word op ’n wyse wat teen die 
Grondwet indruis.  

(2) 

Dit lyk asof Zuma vasbeslote is om op ’n eerlike of oneerlike manier die 
hoogste amp in die land te beklee. Die oneerlikheid behels ’n sogenaamde 
“politieke oplossing” vir sy korrupsie-aanklagte, met opsies wat wissel van 
druk op die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) om die klagte te laat vaar, tot 
’n wysiging van die Grondwet om Zuma die een of ander soort amnestie of 
immuniteit teen vervolging te gee. 

(3) 

Yunus Carrim, die ANC se voorsitter van die Portefeuljekomitee op Justisie, 
doen ’n politieke skikking aan die hand wat “regtens en grondwetlik houdbaar 
is”. Dit is egter ’n weerspreking. Daar bestaan nie iets soos ’n “regtens en 
grondwetlik houdbare” politieke oplossing nie, want enige poging om te sorg 
dat Zuma se verhoor op aanklagte van korrupsie vertraag of uitgestel word, 
of om ’n politieke uitweg uit ’n regsaangeleentheid te vind, die beginsel dat 
ons almal voor die reg gelyk is, ondermyn. As ons ’n politikus weens sy 
status bo die reg verhef, ondermyn ons ons konstitusionele demokrasie 
onherroeplik. 

(4) 

Verstommend genoeg vind die gedagte dat Zuma spesiale behandeling moet 
kry, al hoe meer ingang, selfs buite die party en sy alliansievennote. Die 
voorstanders van dié gedagtegang betoog dat Zuma se verhoor (en die 
moontlikheid dat hy skuldig bevind mag word) die land polities onstabiel sal 
maak. 

(5) 

In verlede week se Mail & Guardian word Jerry Vilakazi, die uitvoerende hoof 
van Business Unity South Africa, soos volg aangehaal: “Dié aangeleentheid 
(Zuma se verhoor) moet afgesluit word sodat die land met sekerheid ten 
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opsigte van sy politieke leierskap kan voortgaan. As ’n politieke oplossing 
nodig is, vind dan ’n politieke oplossing.” 

(6) 

Die sentrale komitee van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP) 
het intussen beweer dat die voortsetting van Zuma se verhoor ’n bedreiging 
vir politieke stabiliteit inhou omdat dit “die politieke temperatuur onnodig 
verhoog ... op ’n wyse wat ... stabiliteit ... en demokrasie onnodig kan 
beïnvloed.” 

(7) 

Dit is politieke afpersery, soos verskeie kommentators reeds gemerk het. Wie 
gaan die stabiliteit bedreig of die politieke temperatuur laat styg as Zuma se 
verhoor voortgaan? Dit is gewoonlik juis die mense wat waarskuwings oor 
onstabiliteit en maatskaplike botsings laat hoor. Hulle maak dreigemente en 
maak dan vroom alarm oor die gevolge, asof hulle die land se belange op die 
hart dra. Sulke dreigemente is in eie reg ongrondwetlik. 

(8) 

Die eerste plig van enige burger wat Suid-Afrika se stabiliteit wil verseker, is 
om die Grondwet te verdedig. Waarom praat Zuma en sy bondgenote so 
roekeloos ter verdediging van hom as leier, val hulle die regbank aan en 
stook hulle die gepeupel op as hulle oor politieke onstabiliteit bekommerd is? 
Waarom weerhou die ANC se Jeugliga en die SAKP hulle nie van sulke 
taktiek, en laat hulle die reg toe om sy gang te gaan, as hulle só oor 
stabiliteit bekommerd is nie? Waarom hou hulle trouens vol dat Zuma die 
president moet word? 

(9) 

Die beste resultaat vir Suid-Afrika is klaarblyklik dat Zuma hom as 
presidentskandidaat onttrek totdat die reg sy gang gegaan het en die 
uitspraak in die saak teen hom gelewer is. 

(10) 

Die betoog dat stabiliteit ’n politieke oplossing verg, is in elk geval bog. 
Eerstens sal ’n politieke oplossing konstitusionele demokrasie in Suid-Afrika 
in gevaar stel deur die oppergesag van die reg en die beginsel van gelykheid 
voor die reg te omseil, en sonder dié beginsels bestaan daar ’n veel groter 
kans dat Suid-Afrika in wetteloosheid kan verval. 
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(11) 

Tweedens sal ’n politieke oplossing die stigtingsooreenkoms van ons 
demokrasie vernietig deur die eng belange van die ANC se heerserskliek bo 
die onskendbaarheid van die Grondwet te plaas. Demokrasie kan uiteindelik 
net beveilig word deur konstitusionalisme, wat besef dat demokratiese en 
toerekenbare regering met konstitusionele perke op die regerende party se 
mag gepaard moet gaan. 

(12) 

Derdens sal ’n politieke kompromis die legitiemheid van twee sleutel-
instellings van ’n demokrasie, naamlik die regbank en die Nasionale 
Vervolgingsgesag, in die gedrang bring. ’n Politieke eerder as ’n geregtelike 
skikking sal dit vir die NVG baie moeilik maak om politiek sensitiewe sake in 
die toekoms te vervolg. Deur die howe te systap, word die gesag en 
legitiemheid van die regbank permanent skade aangedoen, en dan sal die 
beginsels van die skeiding van magte (tussen die wetgewer, die uitvoerende 
gesag en die regbank) sonder enige betekenis wees. 

(13) 

Vierdens sal ’n spesiale skikking vir Zuma vertroue in openbare instellings 
ondermyn en onsekerheid en onstabiliteit veroorsaak. Dit sal meer politieke 
risiko meebring, en moontlik meebring dat buitelanders begin disinvesteer. 

(14) 

Laastens, sal ons, indien ons nooit werklik die verdienste van saak van 
bedrog en korrupsie teen Zuma aanhoor nie, en indien die aanklagte teen 
hom nooit in ’n hof getoets word nie, geleentheid ontneem word om op grond 
van ’n hof se uitspraak te oordeel of hy vir ’n openbare amp geskik is. Dit sal 
’n onhoudbare maatstaf vir die openbare lewe in Suid-Afrika daarstel deur die 
weg te baan vir individue oor wie se koppe ernstige aantygings van openbare 
wangedrag hang, maar wat tog openbare ampte beklee sonder dat hulle aan 
hul beskuldigers rekenskap hoef te gee. 

(15) 

Waar sulke individue die kans gegun word om hulself in ’n onpartydige 
geregshof te verdedig, maar dit aktief vermy deur die regsproses met 
eindelose appèlle voor die werklike hofsaak uit te rek, of probeer om die 
howe geheel en al te systap, sal die wolk van openbare twyfel dik en swaar 
bo hul koppe bly hang. 
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(16) 

Zuma en sy ondersteuners is nie juis vriende van die Grondwet nie. Hulle 
beskou dit trouens as hul vyand en die een ding wat ’n struikelblok in hul 
weg na absolute mag is. Zuma het self gesê: “Die ANC is selfs belangriker as 
die land se Grondwet.” Hiermee bedoel hy dat hý belangriker as die 
Grondwet is, aangesien hy en sy kliek hul eie belange aan dié van die ANC 
gelyk stel. Dié opvatting van “die hoër reg van die regerende party”, wat 
voorkeur geniet bo die landswette en regters se plig om daardie wette uit te 
lê, hou die grootste gevaar vir die toekoms van konstitusionele demokrasie 
in. 

(17) 

’n Politieke skikking vir Zuma sal kortom aan ’n verwerping van die Grondwet 
gelyk staan, en die agteruitgang van konstitusionalisme in Suid-Afrika 
versnel. Dit is ’n veel groter bedreiging vir ons land se stabiliteit as enigiets 
waarmee Zuma se ondersteuners kan dreig. Ons moet die politieke afpersers 
in dié vroeë stadium van ons demokrasie teenstaan en hul bedreigings eens 
en vir altyd sterk verwerp. 

Beste Wense 
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Teks twee 

Kwelvrae  

(1) 

Daar is 'n mite wat algemeen aanvaar word dat Jacob Zuma se opgang ’n 
breuk met die meer outoritêre aspekte van pres. Thabo Mbeki se bewind 
verteenwoordig, en dat sy ampstermyn ’n nuwe oop era sal inlui. Zuma se 
moeilike verhouding met die media slaan dié opvatting egter die nek in, net 
soos verskeie wette wat tans deur die Parlement gevoer word. 

(2) 

As wysigings aan die Uitsaaiwet, die Wet op Publikasies en die Wet op 
Nasionale Sleutelpunte verorden sou word, en die Wet op die Beskerming 
van Inligting wet word, sal deursigtigheid en vryheid van uitdrukking – twee 
van die hoekstene van die oop samelewing – beslis kwyn. 

(3) 

Saam met verskeie ander dreigemente deur Zuma en sy bondgenote ten 
opsigte van die waardes wat in ons Grondwet verskans is, laat dié 
wetgewingspakket ’n mens aan die donker verlede dink, en hou dit niks 
goeds vir ’n demokratiese bestuur deur die bewind ná Mbeki in nie. 

(4) 

Op Dinsdag het die African National Congress (ANC) die Uitsaaiwysigingswet 
deur die Nasionale Vergadering gestoomroller. Die ANC het wysigings van die 
Uitsaaiwet die eerste keer in Junie tydens ’n vergadering van die 
Portefeuljekomitee op Kommunikasie voorgestel. Skaars twee maande later 
het die Nasionale Vergadering hulle aanvaar. Waarom so halsoorkop? Die 
redes is geheel en al polities. 

(5) 

Hulle spruit uit die regerende party se gewoonte – wat hy van sy 
voorgangers as regering geleer het – om die South African Broadcasting 
Corporation (SABC) as ’n politieke werktuig te beskou, en om openbare 
instellings wat van die regerende party onafhanklik moet bly staan as 
konstitusionele demokrasie wil bly voortbestaan, te verpolitiseer. 

(6) 

As politici staatsorgane benut om hul eie mag in te grawe, loop dit 
onvermydelik in ’n outoritêre bewind uit. Die beste voorbeeld is pres. Robert 
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Mugabe, wat die verkiesingskommissie, die staatsuitsaaier en die 
veiligheidsmagte gemanipuleer het om aan die mag vas te klou. 

(7) 

Toe Albert Hertzog in 1958 Minister van Pos- en Telegraafwese geword het, 
het hy feitlik onmiddellik sy vriend en politieke bondgenoot, Piet Meyer, as 
voorsitter van die SAUK aangestel. Meyer het besliste opvattings gehad oor 
die sektariese politieke rol wat die SAUK in die openbare lewe moet speel. In 
1977 het hy aan die Hoofraad van die Broederbond gesê: “Ons moet al ons 
kommunikasiemedia op ’n positiewe wyse inspan om die Afrikaner se 
nasionale politieke energie in die stryd om toekomstige oorlewing te vergaar 
... ons lede moet ’n leiersrol speel.” 

(8) 

Die ANC se benadering voer die misbruik verder. Die SABC word nie net ’n 
werktuig van die regerende party nie, maar van die oorheersende kliek binne 
die party. Die binnegevegte tussen teenoorgestelde kampe in die ANC het na 
die openbare uitsaaier deurgesyfer en die Raad teen die senior bestuur 
opgestel. 

(9) 

Die SABC is al lank deur pres. Mbeki gemanipuleer om hóm te bevorder en 
sy kritici binne én buite die party stil te maak, te marginaliseer en te 
diskrediteer. Toe ’n lys van benoemings vir die nuwe SABC-raad in Oktober 
2007 aan die Parlement voorgelê is, het ANC-LP’s dit ewe gedienstig 
aanvaar, al het hulle bedenkinge gehad oor die insluiting van mense wie se 
name, blyk dit nou, op die nippertjie ná ingryping deur die Presidensie vir 
benoeming ingesluit is. 

(10) 

Verskeie maande later, ná Polokwane se winde van verandering, het ANC-
LP’s besluit om te verskil met ’n Raad wat hulle tevore goedgekeur het. ’n 
Mens sou tevrede gevoel het as die Uitsaaiwysigingswet ’n produk van hul 
nuwe selfgelding was. Dit is egter nie: dit is bloot omdat hulle ná Polokwane 
van verbintenis verwissel het. 

(11) 

In sy huidige gedaante druis die Wetsontwerp in teen die skeiding van magte 
wat in die Grondwet verskans word, want dit gee die Speaker van die 
Parlement uitvoerende magte om lede van die Raad aan te stel en te 
ontslaan. Die feit dat die Speaker boonop die Voorsitter van die ANC is, en ’n 
uitgesproke Zuma-ondersteuner, beteken dat die aanstelling en ontslag van 
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lede van SABC se Raad nou in die hande van ’n politieke aanstelling is wat 
regstreeks teenoor die partyleier toerekenbaar en aan hom lojaal is. 

(12) 

Die Wetsontwerp is bloot ’n poging deur ANC-LP’s om Raadslede wat hulle by 
Mbeki skaar, te verwyder; om in hul nuwe Party-president en sy 
ondersteuners se guns te kom; en om die weg vir nóg politieke onplooiing en 
ontslag te baan. Met hul steun vir dié wetsontwerp het ANC-LP’s bewys dat 
hulle ewe lamsakkig is as toe hulle aanvanklik ingestem het om Mbeki se 
persoonlike kandidate te aanvaar. 

(13) 

Indien die Wetsontwerp verorden sou word, sal dit mediavryheid op die 
altaar van politieke eiebelang opoffer. 

(14) 

Verskeie ander wette dreig om die ruimte vir vrye uitdrukking te ver-eng. 
Wysigings aan die Rolprent- en Publikasiewet maak vir sensuur voor 
publikasie voorsiening. Die Wet op die Beskerming van Inligting kriminaliseer 
die publikasie van “sensitiewe inligting” as daar geag word dat dit die 
“nasionale belang” in gedrang bring, en die “staat benadeel”. Die “nasionale 
belang” word egter breed en losweg omskryf, en dek sake soos 
“verdedigings- en sekuriteitsplanne”, “belangrike politieke en ekonomiese 
betrekkinge met internasionale organisasies en buitelandse regerings” en 
“besonderhede oor strafregtelike ondersoeke”. 

(15) 

Intussen stel wysigings aan die Wet op Nasionale Sleutelpunte ’n 
mediaverbod in op die dekking van stakings, versetoptrede, betogings, 
nywerheidsinsidente, kriminele aanvalle of enige gebeurtenis wat plaasvind 
by enige terrein wat tot ’n Nasionale Sleutelpunt, Strategiese Installasie of 
Plek van Belang verklaar is. Só ’n algehele beperking beteken dat dit vir die 
media onmoontlik sal wees om sy waghondfunksie uit te oefen, en sal 
deursigtige en toerekenbare bestuur frustreer. 

(16) 

Dit herinner my aan apartheidwette soos die Publikasiewet van 1974, wat 
ingespan is om “onwenslike” materiaal te sensureer wat as “nadelig vir 
staatsveiligheid, die breë welsyn of .., vrede en goeie orde” beskou is. Die 
Suid-Afrikaanse Persraad het ten opsigte van die huidige wetgewing gesê: 
“Dié wette druis in teen die grondwet se doel om bestuur deursigtig en 
openlik te beoefen, en moet sterk gewysig word.” 
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(17) 

Nogmaals toon Zuma se ANC dat hy ’n ernstige bedreiging vir Konstitusionele 
vryhede is deur wette te aanvaar wat hul leier se uitgesproke geloof dat die 
ANC belangriker as die Grondwet is, bevestig. Die gesamentlike opposisie het 
die kritieke taak om dié grondwetlike vryhede te beskerm. 

Beste Wense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 203 

Teks drie 

Die Zuma-uitspraak: Wat nou?  

(1) 

Die DA is ’n party wat die oppergesag van die reg en die Grondwet sterk 
steun, en respekteer dus die uitspraak in die Pietermaritzburgse Hoërhof om 
– op grond van ’n regstegniese punt – die besluit om Jacob Zuma weens 
bedrog en korrupsie te vervolg, tersyde te stel. Die Hof se uitspraak was 
daarop gegrond dat die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) Zuma nie 
toegelaat het om vertoë te rig voordat hy besluit het om die aanklagte teen 
hom weer in te stel nie. Kragtens die Grondwet moes hy dit gedoen het.  

(2) 

’n Onvoorsiene gevolg van die uitspraak is dat sommige van Zuma se 
ondersteuners dalk die gevolgtrekking sal maak dat hul intimiderende en 
gewelddadige optrede die regter se beslissing beïnvloed het. Hulle moet 
verstaan dat hul gedrag hoegenaamd geen invloed op die uitspraak gehad 
het nie. Hulle moet ook verstaan dat die uitspraak Zuma nie van enige skuld 
onthef nie.  

(3) 

Dit is belangrik dat regter Nicholson beklemtoon het dat die uitspraak geen 
oordeel oor Zuma se skuld of onskuld inhou nie. Dit beteken ons weet nog 
steeds nie of Zuma ten opsigte van die aanklagte van korrupsie teen hom 
skuldig of onskuldig is nie. Die DA sal sy bes doen om dié kwessie tot ’n spits 
te dryf.  

(4) 

Dit is waarom die DA sy beroep op ’n volle regterlike kommissie van 
ondersoek na die wapentransaksie, met 'n oudregter wat deur die Hoofregter 
benoem word aan die hoof daarvan, herhaal. Ons moet die waarheid vasstel, 
en geregtigheid moet seëvier. Niemand wat by die wapentransaksie-
korrupsie betrek word, moet aan ’n behoorlike regsproses ontsnap nie.  

(5) 

Ons het ook gevra dat die Parlement ontbind moet word, en dat ’n verkiesing 
uitgeroep moet word weens regter Nicholson se verklaring dat hy “nie oortuig 
is dat die aansoeker (Zuma) verkeerd was om aan te voer dat daar politieke 
inmengery by sy vervolging was nie”. Daar is nog verklarings in die uitspraak 
wat ’n mens maar net kan laat aflei dat staatsinstellings in pres. Mbeki se 
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ampstermyn vir politieke doeleindes misbruik is terwyl faksies om beheer 
gebots het.  

(6) 

Dit beteken dat Mbeki, en smouse van mag wat aan hom verbonde was, die 
Grondwet ondermyn het. Dit is onhoudbaar dat hy in sulke omstandighede 
steeds die President kan wees.  

(7) 

Die ontbinding van die Parlement sal egter ’n ewe onhoudbare situasie skep, 
want dit sal bloot die weg vir Zuma baan om president te word terwyl daar 
steeds ’n donker wolk bo sy kop hang. Kiesers kan in sulke omstandighede 
geen ingeligte keuse maak nie.  

(8) 

Die faksiegevegte binne-in die ANC, en die regerende party se misbruik van 
die Grondwet, beteken dat Suid-Afrika tussen twee meulstene vasgevang is.  

(9) 

Dit is waarom twee dinge in belang van die land moet gebeur: Mbeki moet as 
President bedank, en Zuma moet hom as Presidentskandidaat onttrek totdat 
hy in ’n hof verhoor is en sy skuld of onskuld bewys het. Suid-Afrika sal 
steeds deur die onafgehandelde gevolge van die wapentransaksieskandaal 
gerem word totdat dié mans die land se belange voor hul eie plaas.  

(10) 

Die positiewe sy van die uitspraak is dat dit eise deur Zuma se ondersteuners 
vir ’n politieke eerder as ’n regsoplossing tot niet maak. ’n Politieke oplossing 
sou baie ernstige gevolge vir die toekoms van ons konstitusionele 
demokrasie gehad het, want dit sou ’n beskuldige op grond van sy politieke 
status bo die wet geplaas het. Die kwessie van ’n politieke oplossing kan nie 
weer opgediep word nie, al besluit die NVG om teen die Hoërhof se uitspraak 
appèl aan te teken. 

(11) 

Die uitspraak bewys ook aan Zuma se ondersteuners, as hulle enige bewyse 
nodig gehad het, dat die regbank onpartydig is en aan die hand van die reg 
uitsprake lewer. Hulle moet nou hul respek vir die regbank bewys wanneer 
uitsprake nie hul politieke voorkeure weerspieël nie. As Zuma sy dag in die 
hof beleef, en ons glo dít is in die land se belang, sal sy ondersteuners geen 
rede hê om te glo dat hy nié ’n regverdige verhoor sal beleef nie.  
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(12) 

Ons regbank het bewys dat hy nie aan magsmisbruik aandadig sal wees nie. 
Die Konstitusionele Hof se geding teen regter Hlope toon dit, net soos die 
uitspraak van twee weke gelede dat die Erasmus-kommissie van Ondersoek 
onwettig en ongrondwetlik was.  

(13) 

Ek het reeds oor die belangrikheid van daardie uitspraak vir konstitusionele 
demokrasie uitgewei, en gaan my nie hier herhaal nie, behalwe om te sê dat 
daardie uitspraak my weer hoop vir ons land se toekoms gegee het. Dit het 
bewys dat die Grondwet met welslae teen die ANC se magsmisbruik verdedig 
kan word, en dat die howe sterk genoeg is om sulke misbruike in toom te 
hou.  

(14) 

Dit skep ’n belangrike voorbeeld vir die toekoms, en bewys ook dat die 
regbank as instelling hom nie deur magtige politici laat beïnvloed nie. 
Instellings maak die kern van ’n konstitusionele demokrasie uit: daarsonder 
verkrummel die hele bouwerk.  

(15) 

Terwyl ons vorentoe beweeg, moet alle Suid-Afrikaners – ook Zuma se 
ondersteuners – moed skep omdat ons ’n sterk en onpartydige regbank het. 
Dit gee ons hoop vir die toekoms. 

Beste wense 
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Teks vier 

Zuma moet hom tot die oppergesag van die reg verbind, nie die 
oppergesag van die mag nie 

(1) 

Vandat regter Chris Nicholson op Vrydag ten gunste van Jacob Zuma 
uitspraak gelewer het, het Zuma hom skielik as ’n sterk voorstander van die 
howe se rol in die bevordering van konstitusionele demokrasie ontpop.  

(2) 

Op Maandag sê hy aan ’n gehoor: “Ons vertroue in die regbank ... het 
danksy die uitspraak ’n hupstoot gekry ...”, en die “uitspraak bevestig weer 
die onafhanklikheid van die regbank en die kritieke rol wat hy speel om ons 
Grondwet uit te lê”.  

(3) 

Belangriker nog, beweer Zuma, het die uitspraak “die nasie se oë laat 
oopgaan vir die kritieke taak ophande, om ... ons demokratiese instellings te 
beskerm en te verhoed dat hulle misbruik word om politieke agendas te 
bevorder”.  

(4) 

Dis alles goed en wel dat Zuma dié opmerkings ná die uitspraak in die 
Pietermaritzburgse Hoërhof maak, want die uitspraak was in sy guns. 
Daarvóór het hy egter min lus getoon om sy ondersteuners wat die regbank 
openlik geïntimideer het, en gedreig het om ’n golf van geweld los te laat as 
hy die saak verloor, teen te spreek of in toom te hou. Een van die 
onbedoelde gevolge van die uitspraak is dat Zuma se ondersteuners kan dink 
dat hul strategie geslaag het.  

(5) 

Zuma se veinsery weerspieël die “leuen in die siel”, om Plato se woorde in te 
span, van die nuwe ANC-leierskliek wat in Polokwane verkies is: hul dwase 
geloof dat die ANC belangriker as die Grondwet is.  

(6) 

Wanneer konstitusionele instellings toevallig aan dieselfde kant as dié leiers 
staan, is die ANC heeltemal tevrede om die taal van konstitusionalisme te 
praat en hom tot die oppergesag van die reg te verbind. Wanneer hy voel dat 
dié instellings hom dwarsboom, val die ANC op revolusionêre oorlogspraatjies 
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terug; hy noem hulle “teen-revolusionêre” vyande van die mense. Dán 
verhef hy die oppergesag van die mag bo die oppergesag van die reg.  

(7) 

’n Week voordat die Hoërhof sy uitspraak gelewer het, het sommige van 
Zuma se ondersteuners buite hofgeboue in KwaZulu-Natal betoog. Hulle het 
baniere gedra waarop daar staan: “Ons sal indien nodig die wapen opneem 
om die ANC-President te steun”. Ander het motorbande buite polisiestasies 
aan die brand gesteek, en klippe na polisiebeamptes gegooi.  

(8) 

Nóg Zuma, nóg die party wat hy lei, het dié optrede ondubbelsinnig verwerp, 
want die nuwe klomp ANC-leiers het maar net ’n vae verbintenis tot die 
oppergesag van die reg.  

(9) 

Ons sien dit in wat die voormalige ANC-LP Kader Asmal die “militarisering 
van ons politieke gesprek” noem – verklarings deur senior ANC-beamptes 
wat die mense vra om “hulle vir oorlog te staal”, “namens Zuma dood te 
maak” en “te veg om die strate oor te neem”.  

(10) 

Julius Malema, die president van die ANC-jeugliga, spesialiseer in dié soort 
aanhitsende retoriek. Voor die Hoërhof se uitspraak het hy beloof: “Ons sal 
ons president nooit sonder ’n stryd aan ’n gevangenis oorgee nie. Ons sal 
veg ... Ons sal enige mag wat ons pad probeer blokkeer, uitskakel. Ons het 
’n sending. Ons sal julle vermorsel.”  

 

(11) 

Gwede Mantashe, die ANC se sekretaris-generaal, het ook voor die Hoërhof 
se uitspraak met geweld teen die regbank gedreig. Hy het die regters van die 
Konstitusionele Hof “teen-revolusionêre” genoem, en gesê “wanneer die ... 
regters hulle op ons President werp, moet ons op daardie tydstip gereed 
wees (want) ons revolusie staan gevaar (en) ons moet dit tot die einde toe 
verdedig”.  
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(12) 

Malema en Mantashe se uitsprake, en talle ander deur senior ANC-leiers, is 
deel van ’n stelselmatige intimidasie-veldtog teen die regbank in die maande 
voordat Zuma in die hof verskyn het.  

(13) 

Dis nie moeilik om die redes vir die veldtog te verstaan nie: As die regbank 
en die Grondwet in die weg van die ANC-president se persoonlike belange 
staan; as hulle die party se besluite teenwerk; as hulle die party se drang na 
absolute mag frustreer, is die ANC gereed om die regbank aan te val en die 
Grondwet eenkant toe te gooi.  

(14) 

Dit is waarom ons Zuma se onlangse uitsprake oor die regbank en ander 
konstitusionele instellings met ’n knippie sout moet neem. Dit is na alles 
dieselfde man wat betoog “die ANC is belangriker as selfs die Grondwet van 
die land”.  

(15) 

As Zuma dit egter met die oppergesag van die reg, die howe se grondwetlike 
mandaat, die onafhanklikheid van die regbank en die politieke neutraliteit 
van ander demokratiese instellings erns het, moet hy sy woorde met dade 
opvolg.  

(16) 

Eerstens moet hy die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) se besluit om teen 
die Hoërhof se uitspraak appèl aan te teken, aanvaar en sy party opdrag gee 
om dit ook te doen. Jessie Duarte, die ANC se woordvoerder, het die NVG se 
besluit “sinies en ondeurdag” beskryf. Cosatu se KwaZulu-Natalse sekretaris-
generaal het dit “’n oorlogsverklaring op ons mense” genoem.  

(17) 

Dit is skynheilig van die ANC en sy alliansievennote om regter Nicholson se 
uitspraak te loof, en dan die NVG se besluit om daarteen appèl aan te teken, 
te veroordeel. Die NVG het elke reg om teen die uitspraak appèl aan te teken 
– dit is ’n behoorlike regsproses – en Zuma het hom verskeie tye tydens sy 
verhoor tot die appèlmeganisme gewend.  
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(18) 

As daar ’n prima facie-saak teen Zuma is, is die NVG regtens daartoe verbind 
om elke regsmiddel in te span om seker te maak dat geregtigheid geskied. 
Dit is wat die oppergesag van die reg vereis, en dit is wat die Nicholson-
uitspraak ook beklemtoon het.  

(19) 

Tweedens moet Zuma as ANC-president sy party se beleid van kader-
ontplooiing staak. Deur kaders na sogenaamd onafhanklike staatsinstellings 
te ontplooi, het die ANC dié instellings aan sy eie politieke agenda 
ondergeskik gemaak. Toe faksies in die party kop begin uitsteek het, was dit 
onvermydelik dat kaders die instellings waarvan hulle die hoof was, sou 
inspan in veldslagte namens hul politieke meesters, en om hul politieke 
teenstanders te vervolg.  

(20) 

Dit is trouens wat Zuma ten opsigte van die NVG beweer: dat pres. Mbeki 
gesorg het dat Bulelani Ngcuka, ’n ontplooide ANC-LP en die voormalige 
Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings, na sy pype dans deur 
openbare bewerings oor ’n prima facie-korrupsiesaak teen Zuma te maak.  

(21) 

Die ontplooiing van kaders het die onafhanklikheid van ons konstitusionele 
instellings geheel en al ondermyn. En dit terwyl dit juis hul rol is om die 
regerende party se mag te beperk en teen misbruik van daardie mag te 
waak. Dit is hoog tyd dat die beleid van kaderontplooiing vir altyd verwerp 
word, en Zuma moet daardie bal aan die rol sit. 

 

(22) 

Dit is egter hoogs onwaarskynlik dat hy dit sal doen. Waarom sal Zuma ’n 
onafhanklike persoon as Direkteur van Openbare Vervolgings wil hê as hy 
783 aanklagtee van omkopery oor tien jaar waarby R4,2 miljoen betrokke is, 
in die gesig staar? Zuma het álles gedoen om sy dag in die hof te systap, ten 
einde die mag van die Presidensie in die hande te kry. As hy wel President 
word, sal hy waarskynlik – meer as Thabo Mbeki – die amp misbruik om hom 
en sy kliek te beskerm en te verryk. Kaderontplooiing is een van die 
belangrikste werktuie van misbruik.  
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(23) 

Zuma se verbintenis tot konstitusionalisme, en die verbintenis van die 
regering se leiers ná Polokwane, moet nog behoorlik getoets word. Die NVG 
gaan teen die Hoërhof se uitspraak appèl aanteken, en kan klagtes teen 
Zuma wéér instel. As een van dié twee pogings slaag, sal ons konstitusionele 
demokrasie voor sy strafste toets nóg te staan kom. Ons regbank is egter 
sterk, en meer mense steun die oppergesag van die reg as die oppergesag 
van die mag. Daarom glo ek dat die Grondwet, eerder as hol 
oorlogspraatjies, sal seëvier.  

 
Beste wense 
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Teks vyf 

‘n Aksieprogram vir President Kgalema Motlanthe 
 
(1) 

Kgalema Motlanthe, die nuwe President van Suid-Afrika, moet vinnig en 
beslis optree om die vertroue van die land en nasie te wen en te bewys dat 
hy bo die regerende party se faksie-magstryd kan uitstyg en in belang van al 
die mense kan regeer. 

(2) 

Hy moet bewys dat hy die leier van die nasie is, eerder as die verkore 
sekundus vir die leier van ‘n seëvierende faksie van die regerende party wat 
hom goedgunstiglik tot president laat verkies het. Dit sal net gebeur as hy uit 
die staanspoor tydens sy ampstermyn twee dinge doen wat in landsbelang is, 
maar nie in die eiebelang van Jacob Zuma, die ANC se president, en sy kliek 
nie. 

(3) 

Eerstens moet hy aankondig dat ‘n regterlike kommissie van ondersoek na 
die wapentransaksie ingestel word onder ‘n regter wat deur die Hoofregter 
benoem word. 

(4) 

In sy uitspraak in die saak tussen Jacob Zuma en die Nasionale Direkteur van 
Openbare Vervolgings het regter Chris Nicholson ten opsigte van die 
wapentransaksie gesê: “Net ‘n kommissie van ondersoek kan ons land 
behoorlik verlos van die kanker wat die politieke bestel en die reputasie vir 
integriteit wat na die val van apartheid só sorgvuldig gebou is, verswelg.” 

(5) 

Pres. Motlanthe moet dié voorstel aanvaar, want dit is ‘n sleutelaanbeveling 
in ‘n uitspraak wat die Zuma-kamp terloops geloof het as bewys dat ons 
regbank onafhanklik is, en dat konstitusionele demokrasie floreer. Dit is 
trouens net reg en regverdig dat die President sy grondwetlike bevoegdhede 
inspan om só ‘n kommissie, met ‘n regter wat deur die Hoofregter benoem 
word aan die hoof, moet instel sodat ons die volle waarheid kan vasstel. 
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(6) 

Die agteruitgang van ons staatsinstellings as gevolg van binnegevegte in die 
ANC, en die gebruik van dié instellings as wapens in politieke veldtogte, het 
sy oorsprong deels in die wapentransaksie. Pres. Motlanthe kan help om 
daardie agteruitgang te stuit, en bewys dat hy daartoe verbind is om 
korrupsie te bestry, deur onverwyld ‘n kommissie aan te stel. 

(7) 

Tweedens moet pres. Motlanthe ondubbelsinnig verklaar dat daar in sy 
ampstermyn geen “politieke oplossing” vir Zuma se regsprobleme sal wees 
nie. Enige poging om met die President se instemming ‘n spesiale politieke 
ooreenkoms vir Zuma buite die hof te beding, sal onwettig wees en teen die 
Grondwet indruis. Dit sal ook ‘n skending wees van die eed wat pres. 
Motlanthe afgelê het toe die Hoofregter hom gister ingehuldig het. 

(8) 

Dit sal sy gewete geweld aandoen, en ‘n growwe verbreking van die beginsel 
van gelykheid voor die reg wees indien pres. Motlanthe sy mag sou misbruik 
om ‘n politieke skikking vir Zuma te vergemaklik óf goed te keur. 

(9) 

Daar is prima facie-bewyse dat die ANC se president oor ‘n tydperk van tien 
jaar 783 keer omkoopgeld ter waarde van R4,2 miljoen in totaal aanvaar het. 
Zuma kan geen regeringspos met enige geloofwaardigheid beklee voordat ‘n 
geregshof die kans gekry het om die bewyse te oorweeg en sy onskuld vas te 
stel nie. ‘n Omseiling van daardie proses - veral een wat deur die Presidensie 
bewerkstellig word, of een wat die Presidensie doelbewus miskyk - sal 
bevestig dat die “herroeping” van oudpres. Thabo Mbeki ‘n siniese set deur 
Zuma se ondersteuners was om hul man skotvry daarvan te laat afkom 
sonder dat hy sy dag in die hof hoef te beleef. 

(10) 

Natuurlik sal pres. Motlanthe ook die politieke storm wat op Saterdag 
losgebars het toe Mbeki herroep is, en wat vandeesweek nog gerommel het 
toe dit rugbaar geword het dat ‘n derde van die Kabinet bedank het, moet 
kalmeer. Die wyse en tydsberekening van daardie aankondiging het Suid-
Afrikaners onkant betrap, die rand tydelik gedevalueer, finansiële markte 
geskud en die versplintering van die vertroue tussen die uitvoerende gesag 
en die regerende party duidelik blootgelê. 
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(11) 

In die lig daarvan dat verskeie ministers uit die Mbeki-bestel in die 
geskommelde Kabinet ingesluit is, moet pres. Motlanthe seker maak dat 
enige spanning tussen die uitvoerende gesag en die ANC wat nog mag 
bestaan, geen negatiewe uitwerking op die landsbestuur en dienslewering 
het nie. 

(12) 

Dit is bemoedigend dat Trevor Manuel weer as Minister van Finansies 
aangestel is. Die aanstelling van Barbera Hogan as Minister van Gesondheid 
is ‘n welkome verwikkeling. Dit is moeilik om die herontplooiing van haar 
voorganger, Manto Tshabalala-Msimang, as Minister in die Presidensie te 
regverdig as ‘n mens haar rekord van onbevoegdheid in ag neem. Dalk kan 
‘n mens haar politieke oorlewing verklaar deur die feit dat haar man, Mendi 
Msimang, ‘n voormalige tesourier van die ANC is, en baie van die regerende 
party se finansiële transaksies en gekonkel weet. 

(13) 

Ons merk met belangstelling dat Brigitte Mabandla na Openbare 
Ondernemings verskuif is, en dat Enver Surty nou die Minister van Justisie is. 
Dit is ‘n baie belangrike portefeulje ten opsigte van die Nasionale 
Vervolgingsgesag, want kragtens wetgewing kan die Minister van Justisie 
inligting oor hangende vervolgings van die NVG versoek. Die DA sal min. 
Surty baie goed dophou om seker te maak dat hy die onafhanklikheid van die 
NVG verdedig en dié owerheid toelaat om sy grondwetlike mandaat uit te 
voer, naamlik om vervolgings in te stel waar daar prima facie-bewyse teen 
enige persoon is, ongeag wat daardie persoon se politieke status ook al mag 
wees. 

(14) 

Die res van pres. Motlanthe se Kabinet is maar ‘n allegaartjie. Hulle sal hard 
moet werk om die regering se integriteit te herstel in die kort tydperk van 
sewe tot tien maande wat oor is voordat ‘n nuwe verkiesing uitgeroep moet 
word. Die Kabinet moet egter die puin van die Mbeki-bestel opruim, veral ten 
opsigte van sy beleidsmislukkings op die gebied van misdaad, MIV/vigs en 
werkskepping. 

(15) 

Wat misdaad betref, kan pres. Motlanthe ‘n sterk boodskap na Suid-
Afrikaners uitstuur deur sy regering te distansieer van die ontkenning wat 
daartoe gelei het dat Charles Nqakula, die voormalige Minister van Veiligheid 
en Sekuriteit (wat nou onverklaarbaar na Verdediging herontplooi is), gesê 
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het burgers wat siek en sat van misdaad is kan “kerm tot hulle blou in die 
gesig is”, of “eenvoudig die land verlaat”.  

(16) 

Die President en sy nuwe minister, Nathi Mthethwa, moet ook daarvan werk 
maak om misdaadvlakke te laat daal, skuldigbevindingskoerse te verbeter, 
en die regruk van die strafregstelsel te bespoedig. 

(17) 

In die gesondheidsportefeulje sal Barbara Hogan ‘n mate van bevoegdheid 
met haar saambring wat Tshabalala-Msimang klaaglik kortgekom het. Sy 
staan nou voor die uitdaging om die ministerie te suiwer van die laaste spore 
van die ontkenning wat verwarring gesaai het oor hoe MIV/vigs oorgedra 
word, die landswye geleidelike uitbreiding van antiretrovirale medikasie in die 
wiele gery het, en Suid-Afrika se goeie naam die wêreld oor skade 
aangedoen het. 

(18) 

Laastens is dit tyd dat pres. Motlanthe die debat oor hervorming van die 
arbeidsmark wat Jacob Zuma verlede jaar te berde gebring het, weer aan die 
gang sit. Tóé het die president van die ANC groter buigsaamheid in die 
arbeidsmark bepleit op grond daarvan dat beperkende arbeidswette “die heel 
armstes” uit die arbeidsmark hou. 

 (19) 

Daar rus baie gewig op pres. Motlanthe se skouers. Sy woorde en dade uit 
die verlede doen aan die hand dat hy ‘n nugtere benadering tot regering met 
hom kan saambring, en ‘n stabiliserende uitwerking op ons land se politiek 
kan hê nadat sy kollegas in die regerende party dié tot op die rand van die 
afgrond gevoer het. Hy moet hom egter onmiddellik van hul magstryde 
distansieer, en moet in belang van Suid-Afrika regeer, eerder as in belang 
van die Zuma-kamp. 

Beste wense 
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Teks ses 

Die Grondwet 1 - Magsmisbruik 0 

(1) 

Baie ink het oor die Erasmus-kommissie van Ondersoek gevloei, maar wat 
min kommentators verstaan het, is dit: op Maandag, toe die Kaapse Hoërhof 
beslis het dat die Kommissie onwettig en ongrondwetlik is, het Suid-Afrika se 
konstitusionele demokrasie ‘n vuurdoop deurleef. 

(2) 

Wat behels dié vuurdoop? 

(3) 

Dit is wanneer die regerende party se pogings om sy politieke teenstanders 
deur middele buiten die stembus te verslaan, verwerp word deur die 
instellings wat die Grondwet die mag gee om magsmisbruik deur die staat te 
beperk en te verhoed. 

(4) 

Soos die Hoërhof bevind het, was die Erasmus-kommissie bloot ‘n onwettige 
poging deur die provinsiale ANC-regering om die DA in die verleentheid te 
stel en in onguns te bring. Die ANC het ‘n tweeledige strategie gehad: 

(5) 

Eerstens was dit ‘n poging om die veelparty-koalisie in Kaapstad te verdeel 
sodat die ANC die Stad weer kon terugwen. Dit het in Mei duidelik geword 
toe Jacob Zuma gesê het: “Ons moet niemand toelaat om ons stad 
(Kaapstad) te bestuur terwyl ons die land regeer nie.” Die ANC het sy 
nederlaag in Kaapstad nooit aanvaar nie, en die Erasmus-kommissie was 
bloot nog ‘n (en die mees gesofistikeerde) poging om die DA sonder ‘n 
verkiesingsproses uit die kussings te lig. 

(6) 

Tweedens was die instelling van die Erasmus-kommissie deel van ‘n strategie 
om te verhoed dat die DA volgende jaar die verkiesing in die Wes-Kaap wen. 
Die ANC het geglo dat as hy die DA kon swartsmeer deur ‘n hele horde 
verontregte en twyfelagtige karakters ‘n openbare verhoog te gee (onder die 
dekmantel van ‘n geregtelike ondersoek), hy die Wes-Kaap dalk sou kon 
behou, al het dit al hoe meer onwaarskynlik gelyk. 
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(7) 

Oudpremier Ebrahim Rasool het geweet hy staan die beste kans om die 
suiwering van Mbeki-bondgenote wat beslis sou kom toe die politieke oorwig 
in die ANC na Jacob Zuma begin oorhel het, te oorleef as hy dié strategie 
uitvoer. Natuurlik het dit nie gewerk nie. Toe die ANC besef dat die Erasmus-
kommissie nooit ‘n hof se ondersoek sou oorleef nie, is Rasool uit sy amp 
onthef en herontplooi. 

(8) 

Ek het vandeesweek gesê die Hof se uitspraak is nie ‘n oorwinning vir net 
een politieke party of selfs die Stad Kaapstad nie. Dit is ‘n oorwinning vir die 
Grondwet. Dit bewys dat die regbank bereid en gewillig is om die regerende 
party in die bek te ruk wanneer hy sy mag misbruik in ‘n poging om sy 
politieke teenstanders die mag te ontneem. 

(9) 

Omdat ek en die DA (met die Desai-kommissie onuitwisbaar in ons geheues 
gegrif) geweet het die Erasmus-kommissie is maar net ‘n ongrondwetlike 
smeerveldtog, het ons dit onversetlik teengestaan. Ons het geweet as ons 
toelaat dat die ANC sy mag só misbruik, gaan dit ‘n gevaarlike en dalk selfs 
onomkeerbare voorbeeld vir ons konstitusionele demokrasie stel. 

(10) 

Die aantygings teen ons, naamlik van onwettige spioenering, was van die 
begin af ‘n verdigsel om ‘n dekmantel van legitiemheid oor al die 
daaropvolgende onwettige en ongrondwetlike bedrywighede te gooi. Net so 
die leuen dat die Stadsraad betaal het vir ‘n ondersoek wat die DA uitgevoer 
het. Ek het die polisie-ondersoek na dié aantygings verwelkom, en gevra dat 
ons in ‘n geregshof aangekla moet word as daar enige bewyse van 
wangedrag was. Dit het nooit gebeur nie; in plaas daarvan het die Premier 
besluit om die polisie, die vervolgingsgesag en die howe te systap ten einde 
sy eie politieke kommissie in te stel. 

(11) 

Ons het al dié punte destyds al gestel, met net ‘n handvol kommentators en 
joernaliste het dit verstaan. Die meeste het die moontlik dat die DA dié keer 
aan wangedrag skuldig was, en nie die ANC nie, gretig aangegryp. 

(12) 

Daar is hoofsaaklik op drie gronde kritiek oor ons uitgespreek toe ons die 
instelling van die Kommissie bestry het. 
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(13) 

Eerstens het verskeie kolomskrywers, hoofartikelskrywers en satiriese 
skrywers die DA, die Stad Kaapstad en my persoonlik daarvan beskuldig dat 
ons die Erasmus-kommissie verwerp omdat ons die waarheid wou wegsteek. 

(14) 

In The Star het Jovial Rantao gesê: “Wat probeer Helen Zille wegsteek? Wat 
probeer die Demokratiese Alliansie so desperaat van die publiek weghou? 
Wat is dit wat die Stad Kaapstad, wat deur die DA bestuur word, van die 
belastingbetalers probeer wegsteek?” 

(15) 

Pierre de Vos, ewe ‘n hoogleraar in staatsreg, het verklaar: “‘n Mens sou 
reken dat indien die DA - en veral Zille - niks het om weg te steek nie, hulle 
die kans sou verwelkom om hul naam deur middel van só ‘n kommissie van 
ondersoek in die reine te bring.” 

(16) 

Hulle het natuurlik vergeet dat die Stad adv. Josie Jordaan SC gevra het om 
‘n omvattende ondersoek in te stel en te bepaal of die Stad enige wet oortree 
het toe hy na rdsl. Chaaban ondersoek ingestel het. Hulle vergeet ook dat die 
Stad al sy leggers vir die polisie oopgemaak het sodat húlle ‘n ondersoek kon 
instel, en niks teruggehou het nie. Ondanks ‘n volledige en uitgerekte polisie-
ondersoek was daar geen bewyse dat die Stad Kaapstad enige wet oortree 
het, of dat die DA aan onwettige spioenasie skuldig was nie. Geen klagte is 
gelê nie. 

(17) 

Selfs die tussentydse verslag van die Erasmus-kommissie het bevind dat nóg 
die Stad nóg die DA onwettige spioenasie uitgevoer het. Die groot ironie is 
dat die enigste persoon waarop daar onwettig gespioeneer is, ek is. Die 
Erasmus-kommissie het my selfoonrekords onwettig met ‘n lasbrief van 
Vodacom verkry en aan die ANC oorhandig. Dit was my huis-telefoon waarop 
daar ten tyde van die Erasmus-kommissie onwettig ingeluister is. 

(18) 

Die eenvoudige rede waarom die Erasmus-kommissie teengestaan is, is 
omdat ons na ons mening, en by gebrek aan enige aanklagte of bewyse tot 
die teendeel, niks verkeerd gedoen het nie. Waarom sou ons dan toelaat dat 
‘n ongrondwetlike politieke moordbende wat die ANC ingestel het om ons 
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deur leuens en skimpe te beswadder, elke dag berigte in die media laat 
verskyn asof alles feite is? 

(19) 

Tweedens is ek erg verkwalik vir die kommentaar wat ek oor die radio 
gemaak het dat “sommige regters toelaat dat hulle misbruik word, en 
ongelukkig is Nathan Erasmus een van hulle”. 

(20) 

Ten tye van dié stelling het die Cape Argus beweer: “Zille het haar tot ‘n 
slenter gewend wat dreig om die regbank te ondermyn.” Die Sunday Times 
het aan die hand gedoen dat my verklaring “die gevaarlike aantyging bevat 
dat ‘n lid van die regbank die belange van ‘n politieke party dien”. Prof. De 
Vos het betoog dat my kommentaar “dieselfde is as die ANC-jeugliga en Jong 
Kommuniste-liga se heftige kritiek, en ‘n skandalige miskenning van ons 
Grondwet is”. 

(21) 

Wat dié kommentators nie verstaan het nie, is dat die Kommissie nooit ‘n hof 
was nie, en dat die voorsitter daarvan nie in sy hoedanigheid as ‘n regter 
opgetree het nie. Hy kon dus nie die agting wat ‘n regsproses verdien, 
verwag nie. Dié mening is nou in die Kaapse Hoërhof reg bewys. Maar selfs 
op Woensdag nog het ‘n hoofartikel in Die Burger gelui dat “hoewel Zille reg 
is (in haar kritiek op Erasmus), is sy ook verkeerd”. Die implikasie is dat my 
stelling oor Erasmus op die een of ander manier ‘n aanval op die 
onafhanklikheid van die regbank is. 

(22) 

Dit was trouens Erasmus se aanvaarding van ‘n politieke opdrag wat die 
onafhanklikheid van die regbank ondermyn het, en nie my kritiek op hom 
omdat hy dit gedoen het nie. Toe hy besluit het om hom nie te steur aan die 
Konstitusionele Hof se riglyn dat “regters nie in polities omstrede 
aangeleenthede verstrengel moet raak nie”, het Erasmus hom aan legitieme 
kritiek blootgestel. 

(23) 

Die hof se uitspraak merk self dat dit vir ‘n regter onvanpas is om aan die 
hoof te staan van ‘n kommissie van ondersoek wat so klaarblyklik polities 
van aard is, want dit kan die onafhanklikheid van die regbank in die gedrang 
bring. Daar staan: “Dat die regering regters vir hul doeleindes sou wou 
gebruik, is een saak, maar dat regters toelaat dat hulle gebruik word, is ‘n 
heel ander saak … Die gedagte om só deur die uitvoerende gesag gebruik te 
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word, druis teen die regterlike beroep in, en is die teenoorgestelde van die 
skeiding van magte.” 

(24) 

Die derde aanvalslinie teen ons was dat ek, deur die Erasmus-kommissie 
teen te staan, té nou by ‘n plaaslike aangeleentheid betrokke geraak het. Die 
Cape Argus het my daarvan beskuldig dat ek aan “angsaanvalle ly”, en vra 
boonop: “Was die kritici reg wat aan die hand gedoen het dat dit vir een 
persoon ‘n probleem sou wees om sowel burgemeester as leier van die DA te 
wees?” 

(25) 

Dié wat betoog het dat ek toelaat dat ‘n plaaslike saak my aandag van 
dringender nasionale sake aftrek, mis die baie belangrike punt dat die 
Erasmus-kommissie ernstige nasionale gevolge sou gehad het as dit 
toegelaat sou word om voort te gaan. Waarom sou die ANC die uitslag van ‘n 
verkiesing wat op enige plek nie in sy guns is nie, aanvaar as hy met sulke 
ongrondwetlike optrede kon wegkom? 

(26) 

Ons het teen die Kommissie baklei omdat dit magsmisbruik was en omdat 
ons saamstem met die ou gesegde “slegte dinge gebeur wanneer goeie 
mense niks doen nie”. Magsmisbruik - veral wanneer die ANC dreigende 
geluide ten opsigte van die Grondwet maak - moet tromp-op geloop word 
waar dit hom ook al voordoen. 

(27) 

Sommiges betoog dat die DA skynheilig is omdat hy die Erasmus-kommissie 
teengestaan het, maar nie die Zuma-verhoor nie. Hulle vergelyk die 
Erasmus-kommissie en wat na hulle mening “selektiewe vervolging”  (’n 
soort magsmisbruik) deur een ANC-faksie is om ‘n ander faksie in onguns te 
bring. 

(28) 

Die belangrike verskil is dat Zuma voor ‘n geregshof gedaag word. Dit was 
nie die geval met die DA en die Stad nie. Die vergelyking sou net 
geloofwaardig wees as die polisie geen gronde vir ‘n geloofwaardige 
vervolging van Zuma kon bied nie, en pres. Mbeki dan die strafregstelsel 
gesystap het en in elk geval ‘n regterlike kommissie geskep het, sy eie regter 
met die hand uitgesoek het om die voorsitter daarvan te wees, ten einde ‘n 
politieke heksejag uit te voer om Zuma in onguns te bring. As dít gebeur het, 
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sou ‘n mens met reg van vervolging kon praat. Dit het egter nie. Zuma word 
behoorlike deur middel van die strafregstelsel vervolg. 

(29) 

Terwyl ons verder beweeg, kan ons bemoedig voel dat ons ‘n Grondwet en ‘n 
regbank het wat ons in wese teen magsmisbruik deur die ANC beskerm. Die 
Hoërhof se uitspraak is ‘n waterskeiding ten opsigte van die skeiding van 
magte en die voorkoming van magsmisbruik deur die regerende party. Juis 
wanneer dit dikwels lyk asof die ANC die konstitusionele beperkings op sy 
mag verontagsaam, is die feit dat die howe sterk en kragtig opgetree het, 
iets wat ons almal moed kan gee. 

 
Beste wense 
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Teks sewe 

Die ware teenrevolusionêre 

(1) 

Dit was vreemd bevredigend toe Gwede Mantashe, die ANC se Sekretaris-
Generaal, my verlede Vrydag saam met die Konstitusionele Hof vir ‘n 
“teenrevolusionêr” uitgekryt het. Ek en die DA moet júís aan dieselfde kant 
staan as diegene wat die Grondwet in ere hou. Uit Mantashe se mond 
bevestig dit dat ons iets reg doen. Na alles is dit dieselfde man wat glo dat 
die Skerpioene ontbind moet word omdat hulle korrupsiesake teen ANC-leiers 
ondersoek. 

(2) 

Die groot ironie is dat Mantashe, saam met Jacob Zuma, Zwelinzima Vavi en 
Julius Malema, die eintlike teenrevolusionêre is. Deur ons suur verdiende 
Grondwet en die vryhede wat daarin verskans word, gedurig te ondermyn, 
voer Zuma en sy bondgenote ons ‘n hele klomp stappe terugwaarts. Hulle wil 
ons terugneem na ‘n era waarin ‘n paar politici al die mag in hande gehad 
het, en besluit het watter regte die res van ons kan uitoefen. Die 
revolusionêre verandering wat in Suid-Afrika plaasgevind het, was ‘n 
Grondwet wat universele regte gewaarborg het, en die regering daartoe 
verbind het om hulle in ere te hou en te beskerm, en nie selektief daarvan 
ontslae te raak nie. 

(3) 

Die ANC van Zuma en Mantashe (net soos die Nasionale Party in die 
apartheid-era) wil die media, die regbank en elke ander onafhanklike 
staatsorgaan beheer. Die vorige onderdruktes aap hul voormalige 
onderdrukkers na, en wanneer die “revolusionêre voorhoede” die bewind wat 
hy vervang nadoen, weet jy die teenrevolusie het begin. Dis ‘n volmaakte 
navolging van George Orwell se Animal Farm. 

(4) 

Die ware teenrevolusionêre is ewe seer die wabenzis in die ANC se Jeugliga 
wat hulle meer oor hul eie verryking bekommer as oor diens aan die mense. 
Ons kry ‘n baie duidelik begrip van wat die “revolusie” vir hulle beteken uit 
die ooglopende verbruik wat verlede week by die Jeugliga se konferensie te 
siene was. 
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(5) 

Joernaliste by die Jeugliga se konferensie het berig oor die “blink ry 
Hummers, Audi’s, BMW’s Volvo’s en Mercedes-Benz’e wat buite die 
konferensiesaal geparkeer gestaan het”. Zizi Kodwa, die Jeugliga se 
woordvoerder (wat in ‘n Audi van ‘n halfmiljoen rand daar aangekom het), 
het gesê dié parade van weelde het niks te doen met die rykdom wat 
Lembede Beherend, die Jeugliga se bemagtigingsarm, toegeval het nie. Nee, 
luidens Kodwa word die geld wat uit Lembede verkry word, gebruik om die 
Jeugliga te bedryf en saamtrekke en wat hy ander “revolusionêre 
programme” noem, uit te voer. ‘n Mens kan maar net raai presies wat dié 
programme behels. 

(6) 

Die ander ware teenrevolusionêre is dié in die ANC wat die staat se 
hulpbronne skaamtelooos vir persoonlike gewin plunder. Vandeesweek is ‘n 
gelekte afskrif van die Pillay-verslag bekend gemaak. Dié bevind dat 
Makhenkesi Stofile, die Minister van Sport, en nog twee senior ANC-lede deur 
middel van twyfelagtige transaksies byna R200 miljoen van die openbare 
beurs van die Oos-Kaapse Provinsiale Administrasie na hul vroue en 
verwante weggekeer het. Luidens die verslag kan daar van nog R250 miljoen 
geen rekenskap gegee word nie. 

(7) 

Die ANC omskryf “revolusie” opnuut om ondermyning van die Grondwet, 
ooglopende verbruik en die plundering van ander mense se geld te beteken. 
In sulke omstandighede is ek trots om ‘n teenrevolusionêr te wees. 

(8) 

Die Suid-Afrika waarvoor ons gewerk en geveg het, is die een wat vasgevang 
is in Nelson Mandela se verklaring in die beskuldigdebank tydens sy Rivonia-
verhoor in 1964, toe hy gesê het: “Ek het teen wit oorheersing gestry, en ek 
het teen swart oorheersing gestry. Ek het die ideaal van ‘n vrye en 
demokratiese samelewing waar alle persone in harmonie en met gelyke 
geleenthede saam leef, gekoester. Dit is ‘n ideaal waarvoor ek hoop om te 
leef en wat ek hoop om te bereik. Maar indien nodig is dit ‘n ideaal waarvoor 
ek bereid is om te sterf.” 

(9) 

Dié ideaal wat Mandela 44 jaar gelede uitgespreek het, word in die letter en 
gees van ons Grondwet - ons nasie se stigtingsdokument en opperwet - 
vasgevang. Zuma glo die ANC is belangriker as hierdie Grondwet, en 
Mantashe noem diegene wat dit verdedig “teenrevolusionêre”. 
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(10) 

Terwyl Jacob Zuma se korrupsieverhoor al hoe nader kom, word die 
slagordes opgestel tussen dié wat bereid is om die Grondwet in woord en 
daad te ondermyn, en dié wat dit wil beskerm. Dit is ‘n stryd tussen dié wat 
die Grondwet op prys stel en ‘n insluitende samelewing wil bou, teenoor dié 
wat ‘n al-magtige party wil bou wat staatsinstellings verdraai om ‘n klein 
heersers-elite te dien. 

(11) 

Aan die kant van die Grondwet staan Kader Asmal, ‘n ANC-lid en voormalige 
Kabinetsminister, wat verlede week ‘n “Verklaring teen die aanhitsing om 
dood te maak en ter verdediging van die Grondwet waarvoor ons moet leef” 
bekend gemaak het. Met verwysing na onlangse uitsprake deur Zuma se 
bondgenote dat hulle vir Zuma sal doodmaak, sê die Verklaring: “Hierdie 
baie belangrike oomblik in ons geskiedenis vereis dat ons almal aktiviste in 
diens van ons Grondwet word.” Die Asmal-verklaring weerspieël die woede 
en kommer onder baie demokrate in die ANC wat onthuts is oor die aanslag 
op die Grondwet wat Zuma en sy aanhangers uitvoer. 

(12) 

Vandeesweek het ek óók die Verklaring onderteken, en het Jacob Zuma 
uitgedaag om by my aan te sluit. In reaksie sê Zuma toe aan Business Day: 
“Dis vir my nuus. Dit is die heel eerste keer dat die opposisie oor ‘n 
aangeleentheid met ‘n ANC-lid hande gevat het.” Hy sê toe hy sal dit eers 
kan onderteken nadat hy met partystrukture oorleg gepleeg het. 

(13) 

Wat Zuma nie verstaan nie, is dat die verdediging van die Grondwet nie aan 
enige partypolitieke program onderworpe is nie. Dit is die eerste beginsel 
waaraan alle politici hulle moet verbind, ongeag hul politieke verband. Geen 
politici moet huiwer om trou aan die Grondwet te sweer nie. As Ben Turok, 
Ronnie Kasrils en Mosiuoa Lekota die Verklaring kan onderteken sonder om 
partystrukture te raadpleeg, kan Zuma dit tog seker ook doen. 

(14) 

Die waarheid is dat Zuma die Asmal-verklaring nie kan onderteken nie, want 
dit sal beteken dat hy sy bondgenote sal moet teengaan en Mantashe, Vavi 
en Malema se retoriek sal moet veroordeel. Hy het hulle tot dusver nie in die 
bek geruk nie, en sal dit waarskynlik ook nie doen nie. Hy het hul steun 
nodig om die ANC se presidentskandidaat vir volgende jaar se verkiesing te 
bly. 
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(15) 

Dit hang nou van opposisiepartye, die media, die regbank en ware 
demokrate in die ANC af om die demokratiese visie wat in 1994 oorwin het, 
te bewaak. As dit beteken dat die DA “teenrevolusionêr” genoem word, is dit 
tot daaraantoe. Ons is in goeie geselskap 

Beste wense 
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Teks agt 
 

  
Mbeki se ‘oplossing’ vir Zimbabwe: Goed vir Mugabe, sleg vir 
demokrasie 

  

(1) 
 
Die krisis in Zimbabwe word by die dag erger. Die aanhouding van MDC-
leiers, onder andere Tendai Biti wat die doodstraf weens “ondermyning” in 
die gesig staar, asook die moord op meer as 70 MDC-ondersteuners, het die 
skrikbewind tot ’n nuwe vlak gevoer. Pres. Mugabe het openlik gesê dat hy 
“oorlog sal voer” om aan bewind te bly. 
 
(2) 
  
Na berig word spoor pres. Mbeki die betrokkenes aan om die uitklopronde 
van die presidentsverkiesing in Zimbabwe wat volgende Vrydag moet 
plaasvind, ten gunste van die skepping van ’n “Regering van Nasionale 
Eenheid” (RNE) af te stel. 
 
(3) 
  
Sy rede om die verkiesing af te stel, is oënskynlik dat die “uitklopronde die 
situasie kan vererger”. Dit is ironies dat Mbeki sy niksdoen oor Zimbabwe tot 
dusver geregverdig het deur te sê dat Zimbabwiërs self deur die stembus oor 
hul toekoms moet besluit. Die wêreld het dus verwag dat hy, as die 
amptelike bemiddelaar in Zimbabwe, die nodige moet doen om toestande 
wat ’n vrye en veilige verkiesing moontlik sal maak, te verseker. In plaas 
daarvan het hy Mugabe toegelaat om ’n ongekende intimidasieveldtog te 
bedryf en ’n uitklopronde af te dwing terwyl hy eintlik moes erken het dat hy 
verslaan is. Die moontlikheid bestaan dat Mugabe ondanks sy 
oorlogspraatjies die uitklopronde kan verloor, maar nou wil Mbeki hom help 
om die verkiesing geheel en al te ontduik. 
 
(4) 
  
Nog erger is dat berigte dit wil hê dat Mbeki se plan vir die skepping van ’n 
RNE in Zimbabwe behels dat Mugabe in wese die mag sal behou, met Morgan 
Tsvangirai, die leier van die opposisieparty die Movement for Democratic 
Change, as sy junior vennoot. 
 
(5) 
  
’n RNE klink bedrieglik pragmaties en verstandig. Ek is daarteen gekant 
omdat dit Mugabe se skrikbewind sal regverdig. Hy sal aan bewind kan bly. 
Dit sal die laaste doodsklok vir demokrasie in Zimbabwe lui. Dié sogenaamde 
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“oplossing” sal Zimbabwe se probleme eintlik vererger, en die besmetting 
veel verder laat versprei. 
 
(6) 
  
Die verderf het in der waarheid vroeër vanjaar in Kenia begin. Hier is daar 
met die hulp van internasionale bemiddelaars op ’n RNE ooreengekom ná ’n 
verkiesing wat na berig word ten gunste van die sittende pres. Mwai Kibaki 
beknoei is. Die ooreenkoms het ’n verwerpte president in staat gestel om aan 
die mag vas te klou, met sy suksesvolle uitdager in die meer junior posisie 
van Eerste Minister. 
 
(7) 
  
Oënskynlik het dié ooreenkoms ’n voorbeeld geskep waarvolgens Afrika-
leiers die uitslae van verkiesings wat hulle verloor, kan manipuleer (of 
ignoreer). As die mag nie deur die stembus verwissel nie, is demokrasie 
dood. 
 
(8) 
  
Gebeure in Kenia en Zimbabwe gooi ook nuwe lig op Jacob Zuma se onlangse 
verklarings dat God die ANC verorden het om in Suid-Afrika te regeer, en dat 
hy sal heers “tot Jesus terugkeer.” ’n Man met sulke menings gaan 
waarskynlik ook nie stilweg ’n opposisierol aanvaar as hy ’n verkiesing 
verloor nie. 
 
(9) 
  
Al dié verwikkelings burger bloot die mening van so baie mense in dat Afrika 
nie vir demokrasie gereed is nie. As Mugabe sy sin kry, sal dit die agterdog 
vestig dat die uitslae van verkiesings in Afrika bloot deur die brutaalste, 
wreedste bullebak wat die veiligheidsmagte as werktuie van terreur kan 
inspan, bepaal word. 
 
(10) 
  
As pres. Mbeki inderdaad só ’n uitkoms bewerkstellig, sal dit ’n Pyrrhus-
oorwinning wees. Die onbedoelde gevolge sal sy erfenis vir dekades bepaal. 
 
(11) 
  
Mbeki en die Afrika-unie het een laaste kans om dinge in Zimbabwe en ander 
ontluikende demokrasieë in Afrika reg te doen. Hulle het kragtens die Afrika-
Unie se Stigtingswet die werktuie om dit te doen, want dié wet gee hulle die 
reg om in ernstige omstandighede by ’n lidstaat in te gryp. Dit sluit 
oorlogsmisdade, volksmoord en misdade teen die mensdom in. Minstens 
twee van dié voorwaardes geld in Zimbabwe. 
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(12) 
  
Hulle moet hierdie ingrypingsmag benut, maar nie só dat dit die wil van 
Zimbabwe se mense finaal sal ondergrawe nie. Hulle het die plig om die 
teenoorgestelde te verseker. 
 
(13) 
  
Dit verg dalk ’n uitstel van die verkiesing van 27 Junie ten einde vinnig en 
deurslaggewend op te tree en toestande vir ’n behoorlike verkiesing te skep. 
Die nuwe datum van dié verkiesing moet saam met die aankondiging van die 
uitstel van volgende week se verkiesing bekend gemaak word. ’n Nuwe 
verkiesing moet binne hoogstens drie maande plaasvind. Die Afrika-unie 
moet onmiddellik die nodige stappe doen om dié verkiesing in Zimbabwe 
voor te berei. Met die materiële en logistiese steun van die Verenigde Nasies 
moet die AU ’n vredesmag in Zimbabwe ontplooi, met die mandaat om die 
terreur te beëindig en toestande te skep vir ’n verkiesing waartydens dit vir 
Zimbabwiërs veilig sal wees om hul regering te verkies. Natuurlik sal Mugabe 
dit nie aanvaar nie, maar hy moet geen keuse hê nie. Dit is nou tyd dat 
Zimbabwe se kiesers hul keuse maak. Dit is nou tyd dat die AU en die SAOG 
aan die wêreld bewys dat ons met demokrasie vertrou kan word. 
 
(14) 
  
Veral die Suid-Afrikaanse regering moet sy posisie in die AU se Vergadering 
van Staatshoofde en Regering gebruik om seker te maak dat die AU se 
vredesmag ontplooi word. 
 
(15) 
  
In plaas daarvan om met onvanpaste en onwerkbare “oplossings” vol te hou 
wat die vooruitsigte vir demokrasie in werklikheid vernietig, moet Mbeki 
dringend deur die AU en SAOG ’n verenigde front bou wat die wil van 
Zimbabwe se mense sal weerspieël. As Afrika-leiers versuim om dit te doen, 
sal hulle bewys hul organisasies is wat hulle toenemend blyk te wees – Unies 
vir die beskerming en behoud van die mag van voormalige bevrydingsleiers. 
Afro-pessimiste se ergste vermoedens sal dan reg bewys word. 
 
Beste wense 
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Teks nege  

Goeie wette skep ’n goeie ekonomie 

(1) 

’n Student het die volgende vraag aan my gestel toe ek twee weke gelede by 
die Universiteit van die Witwatersrand gepraat het oor die belangrikheid 
daarvan om ons Grondwet te respekteer en te verdedig. Hy het gesê: 
  
“Wanneer mense in armoede leef, stel hulle nie in ’n grondwet belang nie. 
Hulle stel in huise en werkgeleenthede en dienste belang. Grondwette en 
wette is vir hulle van geen belang nie.” 

 (2) 

Dit is ’n diep vraag, en ek wil dit in diepte bespreek. Ek wil egter eers ’n 
bondige antwoord gee. ’n Mens kan wette nie eet nie, maar jy kan nie 
genoeg kos vir almal voorsien as daar geen wet is nie. Jy kan nie in die 
Grondwet woon nie, maar daar sal nooit goeie huise vir almal wees as daar 
geen goeie Grondwet is nie. Daar sal nooit werk en dienste vir armes wees as 
daar geen oppergesag van die reg is nie. 
 
(3) 
  
Die oppergesag van die reg beskerm almal, maar veral die armes en 
swakkes. In die oerwoud gee die swakkes altyd voor die sterkes bes. Die 
oorheersende leeu loop waar hy wil, en almal moet voor hom padgee. Dit is 
die oerwoudwet. In ’n menslike konstitusionele samelewing het die swakkes 
dieselfde regte as die sterkes. Wanneer die verkeerslig rooi word, moet die 
miljardêr in sy BMW stop; wanneer die lig groen is, kan die bedelaar op sy 
fiets ry. Dit is die reëls wat deur wette afgedwing word. 
 
(4) 
 
  
Die Grondwet beskerm al ons vryhede en waarborg gelyke regte vir almal, 
die swakke en die sterke, die ryke en die arme. Die oppergesag van die reg 
is nie ’n soort snuistery of versiersel in ons beskawing nie: dit is die 
fondament van ons beskawing. Sonder die oppergesag van die reg sou ons 
nooit ons handel, wetenskap, tegnologie en kuns kon ontwikkel het nie. 
Daarsonder sal ons nie baksteenhuise of skoon lopende water in ons huise of 
rioolaanlegte of elektrisiteit of koringmeule of bakkerye gehad het nie. 
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(5) 
  
Die punt is: Jy kan nie ’n goeie ekonomie sonder goeie wette hê nie. Sonder 
’n goeie ekonomie en ’n groot inkomstebasis kan daar geen maatskaplike 
veiligheidsnet wees wat mense teen uiterste armoede beskerm en hulle 
geleenthede gee om hulself uit armlastigheid te verhef nie. Sonder respek vir 
die Grondwet sal ons met ander woorde nooit iets aan armoede kan doen 
nie. 
 
(6) 
  
As ’n mens die wêreld se suksesvolle ekonomieë met die onsuksesvolles 
vergelyk, sal jy sien daar is ’n treffende verskil tussen hulle. Dit is nie of hulle 
groot of klein is nie. Die VSA is groot en ryk, die Sowjet-Unie was groot en 
arm. Luxemburg is klein en ryk, Albanië was klein en arm. Dit is nie of hulle 
baie natuurlike hulpbronne het of nie. Switserland, Japan en Singapoer het 
min natuurlike hulpbronne en is ryk, maar Nigerië, Argentinië en die Sowjet-
Unie het geweldig baie natuurlike hulpbronne gehad, maar was arm. Dit 
maak nie saak of hulle gekoloniseer was of nie. Brittanje, die VSA, Korea en 
Botswana was almal kolonies, maar het almal floreer, terwyl Zimbabwe en 
die Kongo kolonies was, maar arm is. Dit hang nie van die vasteland of die 
nasionaliteit af nie. Selfs die veel gewaande werk-etiek is maar ’n beperkte 
aanwyser van ekonomiese welslae. Duitsers is vir hul werk-etiek beroemd, 
maar toe Duitsland in Wes- en Oos-Duitsland verdeel was, het die Weste 
geblom en die Ooste gekwyn. ’n Mens merk dieselfde met Suid- en Noord-
Korea. Die mense is dieselfde, maar die Suide het ’n dinamiese moderne 
ekonomie geskep, en die Noorde behoefte en hongersnood. 
 
(7) 
  
Die baie belangrike verskil is dat suksesvolle ekonomieë goeie wette het, en 
die onsuksesvolles nie. Dit is die grondliggende verskil. As ’n arm land vra 
watter enkele ding hy moet doen om welvarend te word, is daardie ding om 
goeie wette te aanvaar en in werking te stel. Die wette van Oos-Duitsland en 
Noord-Korea was onderdrukkend en het menslike onderneming ontmoedig; 
die wette van Wes-Duitsland en Suid-Korea moedig onderneming aan. 
 
(8) 
  
Kom ons kyk na die heel basiese menslike vereiste, wat gewoonlik die heel 
armstes se grootste kwelling is: kos. Dit is ’n treffende feit dat daar in ’n 
volle demokrasie nog nooit hongersnood was nie. In die vorige eeu was daar 
verskriklike hongersnood in die Sowjet-Unie en China – lande met 
uitgestrekte lappe ryk en bewerkbare grond – maar daar was nog nooit 
hongersnood in demokrasieë soos België en Japan met baie min bewerkbare 
grond nie. Die rede is dat die demokrasieë goeie wette gehad het wat boere, 
bakkers en winkels toegelaat het om kos aan die mense te voorsien maar hul 
eie lewens terselfdertyd te verbeter. Die wette het die boere eiendomsregte 
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gegee, koopkontrakte tussen die meulenaar en die bakker afgedwing sodat 
die winkels die wettige reg gehad het om kos teen die beste pryse vir hulle te 
koop, monopolieë verbied, mededinging aangemoedig en verseker dat almal 
gemotiveer word omdat hulle die winste van hul arbeid as aansporing kon 
hou. In die proses het hulle werkgeleenthede en voedselsekuriteit geskep. 
Daarenteen het die wette in die Sowjet-Unie en China onderneming verbied 
en produksie in beslag geneem. Niemand wou dus kos lewer nie, en mense 
het van die honger doodgegaan. 
 
(9) 
  
Goeie wette moet eenvoudig, universeel, seker, skoon, eerlik en vinnig wees. 
Gestel jy oorweeg dit om ’n fabriek in Soweto op te rig om komberse te 
maak. As jy weet dit kos drie regstransaksies en twee maande om aan die 
gang te kom, en as jy seker is van volle eiendomsregte wat jou perseel en 
masjinerie betref, sal jy waarskynlik daardie onderneming aanpak. As dit 
tweehonderd transaksies en vyf jaar gaan kos om aan die gang te kom, en 
as jy weet jy sal allerlei amptenare langs die pad moet omkoop (want hoe 
meer rompslomp, hoe meer korrupsie), en dat jou eiendom dalk onteien 
gaan word, gaan jy waarskynlik nie met daardie onderneming begin nie. En 
dan gaan meer arm mense in die koue bibber. 
 
(10) 
  
Suid-Afrika het geweldig baie minerale hulpbronne. Ons het die grootste 
reserwes van chroom, goud, mangaan, platinumgroepmetale en vanadium 
ter wêreld. Ons het groot hoeveelhede steenkool, yster, nikkel, titaan, uraan, 
sink en sirkonium. Ons het van die beste mynwerkers en mynboutegnologie 
op aarde. Tog het die wêreldwye oplewing in kommoditeite van die afgelope 
ses jaar ons grootliks verby gegaan. Waarom het ons met al ons minerale en 
kundigheid nie ten volle by dié oplewing gebaat nie? Waarom het dit nie 
meer werkgeleenthede geskep as wat die geval moes gewees het nie? Die 
antwoord lê in ons wette opgesluit. Die Wet op die Ontwikkeling van 
Mineraal- en Petroleumhulpbronne (wat in 2004 in werking getree het), het 
meegebring dat mynmaatskappye onseker oor hul regte op minerale voel. 
Hulle was nie seker of dit vir hulle die moeite werd is om in nuwe myne te 
belê nie. Dikwels het hulle dus nié. Tydens ’n opbloei in minerale orals ter 
wêreld het Suid-Afrika 20 000 werkgeleenthede in die mynwese verloor. Ek 
nooi die student wat my daardie vraag gevra het om oorweging te skenk aan 
die mynwerker wat sy werk verloor het, en sy gesin nie meer kos en ’n huis 
kan gee nie. Daardie mynwerker is die slagoffer van 'n swak wet. ’n Goeie 
wet sou hom (en talle meer) werk en sy gesin kos en skuiling gegee het. 
 
(11) 
  
Ek het die voordele van baksteenhuise, skoon lopende water, goeie sanitasie 
en elektrisiteit genoem. Miljoene van ons mense geniet egter nie sulke 
voordele nie. Hulle krepeer in hutte van plastiek en sinkplaat. Hulle gebruik 
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’n emmerstelsel en paraffienstowe wat maklik kan omval en ontplof, en hul 
gesinne laat doodbrand. Hulle verduur aaklige werkloosheid. Hulle is honger. 
Hulle word deur geweldsmisdaad geterroriseer. Hulle het hoegenaamd geen 
sekuriteit nie. Hoe raak ons dié situasie baas? 
 
(12) 
  
Die antwoord is: met wette. Hulle moet eiendomsregte kry (maar die 
Onteieningswetsontwerp wil dít juis inkort) sodat hulle die grond waarop 
hulle woon, kan besit. Dit sal hulle iets as borg gee sodat hulle kapitaal kan 
verkry en hul eie onderneming kan begin, en Eskom en die munisipaliteit 
sekerheid gee dat hulle vir die elektrisiteit, water en sanitasie sal kan betaal. 
Ons onderdrukkende arbeidswette moet hervorm word sodat die armes en 
werkloses die formele ekonomie kan betree. Hulle moet ook teen misdaad 
beskerm word. 
 
(13) 
  
Misdaad verpletter en vervorm die hele samelewing van Suid-Afrika, maar 
die armes die meeste. In die townships en plattelandse gebiede leef mense in 
vernederende vrees van gewelddadige misdadigers. Die antwoord lê 
nogmaals in die oppergesag van die reg opgesluit. Die hele strafregstelsel 
moet versterk en skoongemaak word. Die polisie moet eerlik, doeltreffend en 
gerespekteer wees. Die staatsaanklaers moet vol vertroue en bevoeg wees. 
Die howe moet regverdig, doeltreffend en vinnig wees. 
 
(14) 
  
Sonder regulasies is daar anargie. Met te véél regulasie is daar stagnasie. 
Goeie wette bied die minimum aan regulasies wat nodig is om ekonomiese 
onderneming in die hand te werk. Dit sal die koste van sake doen verminder. 
Dit sal winste op die raadstafels van ons groot korporasies plaas, en kos op 
die armes se tafels. Dit sal behuising vir die ontheemdes lewer. 
 
(15) 
  
Die belangrikste ding wat mense in die loop van die geskiedenis gedoen het, 
is om wette te maak en te gehoorsaam. Sonder die oppergesag van die reg 
sou daar geen beskawing gewees het nie. Uiteindelik voed en klee en huisves 
die oppergesag van die reg ons. Dit is wat elke Suid-Afrikaner moet onthou 
terwyl die ANC ons Grondwet aanval en die oppergesag van die reg 
ondermyn. 
 
Beste wense 
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Teks tien 
  

’n Verjaarsgeskenk vir Madiba 
  

(1) 
 
Ons wens Nelson Mandela vandag met groot trots ’n gelukkige 90ste 
verjaardag toe. Ons bring hulde aan die man wat meer as enigiemand anders 
gedoen het om die verontmenslikende apartheidstelsel te bowe te kom. Deur 
sy nederigheid, morele oortuiging en dapper leierskap het hy ons ’n geskenk 
gegee waarvoor ons hom ewig dankbaar sal wees. Dit was die visie van ’n 
vrye en insluitende Suid-Afrika en die onwrikbare geloof dat dit in sy leeftyd 
bereik sou kon word. 
 
(2) 
  
Dié visie hou ons steeds aan die gang terwyl ons in ons politiek onstuimige 
en onbekende waters begin invaar. Dit is ’n goeie tyd om oor Nelson Mandela 
se erfenis na te dink en sy visie vir ’n demokratiese Suid-Afrika nogmaals in 
herinnering te roep. 
 
(3) 
  
Ons met egter erken dat sy erfenis deur sterk elemente in die regerende 
party ondermyn word. Daar is die gevaar dat sy visie na ’n vredige oomblik 
in ons nasie se geskiedenis teruggeskuif kan word. Ons kan nie toelaat dat 
dit gebeur nie. Mandela se visie moet herleef. Dit sal die beste 
verjaarsgeskenk wees wat ons hom kan gee. 
 
(4) 
  
Die kragtigste opsomming van Mandela se visie is steeds die verklaring wat 
hy uit die beskuldigdebank gemaak het voordat hy in 1964 tot lewenslange 
gevangenisstraf gevonnis is. Ek het dit verlede week in hierdie brief genoem, 
maar dis die moeite werd om dit te herhaal: 
 
(5) 
  
 “Ek het teen wit oorheersing gestry, en ek het teen swart oorheersing 
gestry. Ek het die ideaal van ’n vrye en demokratiese samelewing waar alle 
persone in harmonie en met gelyke geleenthede saam leef, gekoester. Dit is 
’n ideaal waarvoor ek hoop om te leef en wat ek hoop om te bereik. Maar 
indien nodig is dit ’n ideaal waarvoor ek bereid is om te sterf.” 
 
(6) 
  
Mandela se visie is ’n samelewing waarin alle Suid-Afrikaners, ongeag hul ras 
of agtergrond, vry is om hul drome en ambisies na te jaag. Dit is ’n 
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samelewing waarin alle persone ’n billike kans kry om van hul lewe ’n sukses 
te maak. Dit is ’n samelewing waarin die beginsels van ons Grondwet en die 
oppergesag van die reg as oppermagtig beskou word. 
 
(7) 
  
Dit is ’n visie wat alle ware demokrate in Suid-Afrika gemeen het. Hulle 
verstaan dat die beginsel van konstitusionele perke op leiers se mag ’n 
noodsaaklike onderdeel van ’n demokratiese staat is. Mandela se visie word 
ironies deur die ANC se nuwe leiers ondermyn. Vir hulle is die Grondwet en 
die oppergesag van die reg maar net ’n hindernis voor hul persoonlike 
ambisie om totale beheer uit te oefen. Jacob Zuma, die ANC se president, het 
by herhaling al gesê hy glo die ANC is belangriker as die Grondwet, en dat 
die party sal heers tot Jesus terugkeer. 
 
(8) 
  
Daarenteen het Nelson Mandela telkemale tydens sy termyn as President van 
die Republiek sy verbintenis tot die oppergesag van die reg, deur ’n 
Grondwet beskerm, uitgedruk. In sy eerste Staatsrede in 1994 het Mandela 
die ANC verbind tot die bou van “’n demokrasie waarin die regering, wie 
daardie regering ook al mag wees, hom gebonde sal voel deur ’n hoër stel 
reëls wat in ’n Grondwet beliggaam is, en die land nie sal kan regeer soos hy 
wil nie”. 
 
(9) 
  
Toe die ANC se verkiesingsoorwinning in 1994 aangekondig word, het hy 
gesê: “Ek hou ’n vriendskapshand na die leiers van alle partye en hul lede 
uit”, en “’n ANC-regering sal al die mense van Suid-Afrika dien, nie net ANC-
lede nie”. 
 
(10) 
  
Hy het geweet dat demokrasie net sal slaag as daar erken word dat 
opposisiepartye ’n legitieme rol speel om die demokrasie te bou, en dat die 
mag van die regerende party in belang van al die mense deur ’n hoër wet 
ingeperk moet word. 
 
(11) 
  
As ons nou daarop terugkyk, lyk dié verbintenis tot ’n grondwetlike 
veelparty-demokrasie skoon uit pas, komende van ’n lojale ANC-kader, wat 
Mandela ongetwyfeld was. Anders as sy opvolgers het hy egter nooit 
toegelaat dat sy lojaliteit teenoor die party sy trou aan die Grondwet vervang 
nie. Hy het besef dat geen party belangriker as ons nasie se 
stigtingsooreenkoms is nie. Dit is waarom hy, anders as sy opvolgers, die 
eng knellings van partypolitiek te bowe kon kom. 
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(12) 
  
Hulle verstaan dat die beginsel van konstitusionele perke op leiers se mag ’n 
noodsaaklike onderdeel van ’n demokratiese staat is Sommiges in die 
regerende party het dit dalk verloën, maar dit brand nog steeds helder in die 
harte en verstand van Suid-Afrika se mense. 
 
(13) 
  
En dit is Suid-Afrika se mense wat sal verseker dat Mandela se pogings nie 
tot ’n vreedsame oomblik in ons land se geskiedenis teruggeskuif word nie. 
Mandela het self sterk geglo aan die mense se mag om veranderings teweeg 
te bring. 
 
(14) 
  
Soos Bill Clinton gesê het toe hy in 1998 aan Nelson Mandela hulde gebring 
het: “Suid-Afrika se verhaal word verpersoonlik deur u heldhaftige stryd en u 
asemrowende wandeling uit die duisternis tot in die helder lig. U was egter 
altyd die eerste om te sê die ware helde van Suid-Afrika se transformasie is 
sy mense wat van die verlede weggestap het en nou met vasberadenheid, 
geduld en moed na ’n nuwe dag toe stap.” 
 
(15) 
  
Die nuwe dag waarna ons moet strewe, is die samelewing waarna daar so 
roerend in Mandela se verklaring uit die beskuldigdebank verwys word. Dit is 
’n ideaal wat verwesenlik kan word sonder dat iemand daarvoor hoef te sterf. 
Dit vereis net waaksaamheid en toewyding van dié onder ons wat glo dat 
Suid-Afrika weer eens sy plek as ’n morele baken vir die res van die wêreld 
kan inneem. 
 
(16) 
  
Terwyl Madiba sy 91ste jaar betree, is ’n gesamentlike verbintenis tot die 
Grondwet as ’n lewende werklikheid die beste verjaarsgeskenk wat ons hom 
kan gee. Die man wat só baie vir vryheid opgeoffer het, verdien niks minder 
nie. 

Beste wense 
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Teks elf 

n Oorlogsverklaring teen misdaad 

(1) 

Verbeel jou ‘n samelewing sonder vrees; waarin alle burgers hul regte ken, 
die wet gehoorsaam en verstaan wat gebeur as hulle dit oortree. 

(2) 

Verbeel jou jy word soggens doodveilig wakker. Verbeel jou jy loop laat 
snags vryelik, vol vertroue en sonder kommer in ons strate. 

(3) 

Verbeel jou ‘n land waar misdadigers sommer gou gevang en vervolg word, 
waar misdaadslagoffers met deernis en begrip behandel word, en waar 
mense wéét dat die ouens wat vervolg word, hul verdiende loon sal kry. 

(4) 

Verbeel jou jy lê ‘n klag by ‘n polisiestasie waar jy sommer gou gehelp word, 
waar jou saak akkuraat aangeteken word en jy orals in die strafregstelsel net 
doeltreffendheid, respek en mededoë ervaar. 

(5) 

Verbeel jou jy sien jou kind by die skool af, en weet dat sy veilig sal wees en 
behoorlik versorg sal word totdat jy haar weer oplaai. 

(6) 

Verbeel jou jy ken niémand wat ‘n slagoffer van geweldsmisdaad was nie. 

(7) 

Die meeste Suid-Afrikaners kan hulle dit maar moeilik verbeel, omdat 
misdaad, en die vrees vir misdaad, gedurig deel van ons lewens uitmaak. Dis 
die grootste las op ons gesamentlik bewussyn. Dis ‘n simbool van die 
tragiese versuim van ons regering om vir sy mense te sorg. 

(8) 

Mense het altyd van ‘n “misdaadgolf” gepraat. Ek wil vandag vir julle sê daar 
is geen misdaadgolf nie. ‘n Golf kom en gaan. Hy raak groter, breek en spoel 
op die strand uit. En dan is die water weer kalm. 
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(9) 

Ons staan voor ‘n misdaad-tsoenami. Dit word al hoe groter en groter totdat 
dit oplaas alles in sy pad verniel. Net die gemors van versplinterde lewens 
bly agter. 

(10) 

Ons lewe in vrees dat ons vermoor, verkrag, beroof of aangerand gaan word 
deur ‘n hele leërskare misdadigers wat elke enkele dag groter en astranter 
word. 

(11) 

Dit is nie ‘n persepsie, soos ons President beweer nie; dit is die harde 
gevolgtrekking wat ‘n mens maak as jy die polisie se eie statistiek bekyk. 

 

(12) 

Dié syfers bewys dat een uit elke tien Suid-Afrikaners elke jaar fisies 
aangerand, beroof, verkrag, gekaap of vermoor word. In die veertien jaar ná 
die ontstaan van ons demokrasie was meer as tien miljoen mense die 
slagoffers van geweldsmisdaad. Elke dag word 50 mense vermoor en 100 
vrouens en kinders verkrag. 

(13) 

Maar hierdie statistiek vertel nie die ware storie nie. Die syfers kan nie die 
tragedie oordra van die wrede moord op die tienjarige Seloane Booysen van 
Bloemfontein wat verlede week vermoor en langs die pad gelos is waar ‘n 
verbyganger haar ontdek het nie. 

(14) 

Seloane was die oudste kind in die gesin. Sy het in die Pieter Swarts-
informele nedersetting gewoon. As ‘n wakker leerder in graad een aan die 
Laerskool Bloemfontein-Oos kon sy met hoop op ‘n beter lewe uitsien. 

(15) 

Die syfers weet niks van die uitwerking wat dié tragedie op mense se lewens 
het nie. Seloane Booysen se ouers het hul enigste dogter verloor. Haar gesin 
het trauma ervaar, en die gemeenskap ly nog onder die skok van nóg ‘n 
gewelddadige en sinnelose misdaad. 
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(16) 

En tog raak ons ondanks sulke verskriklike terugslae waar ons kan by die 
stryd teen misdaad betrokke. Ons sluit by ‘n Buurtwagprogram aan, en by ‘n 
Gemeenskapspolisiëringsforum. Ons help die polisie as ons kan. 

(17) 

Maar ons moet meer doen. Ons moet moeilike vrae vra. Ons moet vra 
waarom ons in vrees leef  terwyl ons in hierdie tyd in ons land se geskiedenis 
juis hoop moet voel. Ons moet vra waarom die stelsel ons keer op keer in die 
steek laat. 

(18) 

Die eenvoudige antwoord is dat misdadigers weet hulle kan daarmee 
wegkom. 

(19) 

Hulle weet die polisie kan hulle nie opspoor en in hegtenis neem nie. Hulle 
weet polisie dossiere verdwyn sommer net. Hulle weet bewyse raak weg of 
hou nie steek in ‘n hof nie. Hulle weet sake sloer totdat hulle van die hofrol 
geskrap word. 

(20) 

Hulle neem aan dat daar in elke stap van die proses van inhegtenisneming 
en vervolging ‘n beampte is wat omgekoop kan word sodat die saak ineen 
stort. 

(21) 

En dit is waarom Suid-Afrikaners die staat nie meer vertrou om misdaad te 
verhoed, verdagtes aan te keer en die daders suksesvol te vervolg nie. 

(22) 

Maar ons moet nie moed verloor nie. 

(23) 

Ons moet altyd onthou dat ons in ‘n demokrasie wat deur ‘n Grondwet 
gesteun word, regte het. Ons het ‘n reg op lewe. Ons het ‘n reg om in vrede 
te lewe. Ons het ‘n reg om te eis dat ons regering ons beskerm. 
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(24) 

En daarom sê ons vandag: tot hiernatoe en niks verder nie. Vandag is die 
dag dat ons op misdaad oorlog verklaar. 

(25) 

En dit ís ‘n oorlog. Suid-Afrika is ‘n land wat teen homself oorlog voer. In dié 
oorlog is meer mense reeds dood as in die oorlog in Irak. 

(26)  

Dis ‘n oorlog tussen bendes wat met dwelms smous, en die gemeenskappe 
wat in vrees vir hulle leef. 

(27) 

Dis ‘n oorlog tussen verkragters en die vroue en kinders op wie hulle aas. 

(28) 

Dis ‘n oorlog tussen die kapers, die diewe en die moordenaars en dié wat 
gekaap, beroof en vermoor word. 

(29) 

Dis ‘n oorlog tussen goed en kwaad. 

(30) 

Vandag loof ons die stille helde van dié oorlog. 

(31) 

Hulle is die dapper mans en vroue van ons polisiediens wat in die voorste 
geledere dien. Dit is die polisiebeamptes wat hul lewens opgeoffer het om 
misdaad te bestry. 

(32) 

Dit is die troepe wat in die steek gelaat is deur die mense wat in die stryd 
teen misdaad eintlik heel voor moet staan. Die regering gee hulle te min 
toerusting en hulpbronne vir die oorlog wat hulle moet voer. 
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(33) 

Wanneer DA-LPs polisiestasies besoek, kom hulle dieselfde probleme by 
elkeen teë. Daar is nie genoeg personeel nie. Die personeel word nie 
behoorlik opgelei nie. Daar is nie genoeg wapens nie. Daar is nie genoeg 
voertuie nie. Die heel skokkendste is dat daar nie genoeg koeëlvaste baadjies 
is wat lewens kan red nie. 

(34) 

Hier, by die Heidedal-polisiestasie, het die DA agtergekom daar is ‘n tekort 
aan twintig koeëlvaste baadjies en ses voertuie. Ons reken die landswye 
tekort aan koeëlvaste baadjies is om en by 20 000. 

(35) 

Ons kan egter nie seker wees nie, want die regering sê daar is geen tekorte 
nie, en weier om amptelike syfers ten opsigte van die polisie se hulpbronne 
bekend te maak. Die regering ontken trouens dat misdaad ‘n probleem is. 
Punt. 

(36) 

Verlede jaar het pres. Mbeki gesê: “Niemand kan bewys dat die meeste van 
die land se 40 tot 50 miljoen burgers dink misdaad raak buite beheer nie.” 

(37) 

Dalk sou Mbeki effens minder seker van sy saak gewees het as hy die 
veiligheid van sy BBP-wagte agtergelaat het. Dalk sou hy anders gedink het 
as hy ‘n bietjie tyd afgeknyp het om self te gaan kyk hoe lyk dit in ‘n 
gemeenskap waar mense in vrees vir gewapende rampokkers leef. 

(38) 

Ons verloor die stryd teen misdaad omdat ons regering geen idee van die 
werklikheid het nie. Ons verloor die stryd omdat die regering nie misdadigers 
pak nie, maar eerder die mense wat sê hoe bang hulle is. 

(39) 

Wie kan die dag vergeet toe Charles Nqakula, ons Minister van Veiligheid en 
Sekuriteit, in die Parlement gesê het Suid-Afrikaners wat oor misdaad 
bekommerd is, het twee keuses? Hy sê toe hulle kan “kerm tot hulle blou in 
die gesig is”, of anders kan hulle “uit die land padgee”. 
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(40) 

Die tragedie is dat al hoe meer mense werklik die Minister se raad aanvaar 
en uit die land padgee. Meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat emigreer, 
sê dat geweld, misdaad en korrupsie die belangrikste redes is waarom hulle 
waai. 

(41) 

Wanneer hulle weggaan, neem hul vaardighede en kapitaal met hulle saam. 
Dis ‘n verlies wat die land nie kan bekostig nie. 

(42) 

As ons nie hoogs geskoolde Suid-Afrikaners kan behou nie, kan ons nie werk 
skep nie. As ons nie werk kan skep nie, gaan mense makliker misdadigers 
word. Dis ‘n bose kringloop wat ons moet breek as ons as ‘n nasie wil slaag. 

(43) 

En wat van die Suid-Afrikaners sonder die geld, vaardighede of lus om te 
emigreer? Minister Nqakula het nog nooit verduidelik wat met hulle gaan 
gebeur nie. 

(44) 

Dis nie net een groep, of ‘n ander een, wat oor misdaad bekommerd is nie. 
Dis ‘n saak wat alle Suid-Afrikaners in vrees laat saamstaan. Dis vir elke 
persoon in hierdie land altyd ‘n werklikheid - van Seepunt na Soweto, van 
Durban na De Aar, van Hoedspruit na Heidedal. 

(45) 

Ons armste gemeenskappe voel die uitwerking van misdaad die ergste aan 
die bas. Mense wat nie private sekuriteit, elektriese heinings en hoë mure 
kan bekostig nie, is sagte teikens. Ons regering het hulle aan die genade van 
die rampokkers en misdadigers oorgelaat, want dié skurke is straffeloos in 
arm gemeenskappe aan die gang. 

(46) 

Sommige mense reken dinge sal verbeter as Jacob Zuma volgende jaar ons 
president word. Hulle reken hy’s in voeling met die mense, en ‘n leier wat 
sterk standpunt teen misdaad sal inneem. 
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(47) 

Hulle verstaan nie dat Jacob Zuma in sy eie woorde maar net ‘n lojale kader 
van die party is nie. Hy het self geen beleid nie, en ook geen visie vir ‘n Suid-
Afrika sonder misdaad nie. 

(48) 

Die party waaraan Zuma behoort, het trouens ‘n veilige hawe vir 
veroordeelde en verdagte misdadigers geword. Sommiges in sy party sê selfs 
hulle sal “skiet en doodmaak” as Zuma weens korrupsie skuldig bevind sou 
word. 

(49) 

Dis dieselfde party wat elke spesialis-eenheid in die polisie ontbind het. Die 
gevolge was ‘n ramp: 

• Vandat die regering die Suid-Afrikaanse Narkotikaburo in 2004 ontbind 
het, het dwelmverwante misdade met ‘n skokkende 30% gestyg.  

• Vandat die Kinderbeskermingseenhede gesluit is, het misdade teen 
kinders toegeneem. Verlede jaar is 22% meer kinders as die vorige 
jaar vermoor.  

• Vandat die Kommando-eenhede gesluit is, het geweld in die landelike 
gebiede die hoogte in geskiet. Verlede jaar het plaasaanvalle orals in 
die land met 25% gestyg.  

(50) 

Die party waarvan Zuma die leier is, wil die Skerpioene ontbind om 
misdadigers in sy eie geledere te beskerm. Die ware rede waarom hulle die 
Skerpioene wil sluit, is duidelik omdat die Skerpioene gans te veel sukses 
gehad het om korrupsie deur mense in hoë gestoeltes oop te krap. 

(51) 

Die Skerpioene gaan dieselfde paadjie stap as die Teenkorrupsie-eenheid, 
wat ‘n mandaat gehad het om korrupsie in die SAPD uit te roei. In 2002 het 
Jackie Selebi, die Nasionale Polisiekommissaris, dié eenheid gesluit. Dié 
besluit is agter geslote deure geneem, en daar was nog nooit enige 
verduideliking daarvoor nie. 

(52) 
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Selebi se rede het maar onlangs duidelik geword toe ons moes hoor dat hy 
na bewering omkoopgeld van die dwelmbaas Glenn Agliotti in sy sak gesteek 
het. 

(53) 

Sonder die Skerpioene sou daar geen ondersoek na Selebi of Agliotti gewees 
het nie, en sou Agliotti vandag nog sy dwelms op die strate verkwansel het. 

(54) 

Sonder die Skerpioene sal daar geen eenheid buite die polisie wees om 
ondersoek in te stel na polisiebeamptes wat met dwelmhandelaars en 
internasionale dwelmsindikate konkel nie. 

(55) 

Sonder die Skerpioene sou Jacob Zuma waarskynlik nooit weens korrupsie 
aangekla gewees het nie. 

(56) 

Ons weet ons is diep in die moeilikheid wanneer ‘n regering besluite neem 
om die belange van die regerende party se leiers te bevorder, eerder as die 
belange van die mense wat hulle veronderstel is om te dien. Dis g’n wonder 
die publiek se vertroue in die strafregstelsel is die laagte ooit nie. 

(57) 

Maar ek glo dat ons dié oorlog met die regte beleid, die regte houding en die 
regte leiers kan wen, en mense se vertroue kan herstel. 

 

(58) 

Ons kan dit doen as ons met die basiese dinge wegspring. Ons moet die 
volgende doen: 

• Maak seker dat ons polisiediens bevoeg is, en nie omgekoop kan word 
nie.  

• Gee die polisie die hulpbronne, toerusting en opleiding wat hulle nodig 
het om hul pligte uit te voer.  

• Maak seker dat mense wat die wet oortree, opgespoor, in hegtenis 
geneem, vervolg en gestraf word.  

• Bemagtig gemeenskappe om hulself teen misdadigers te beskerm.  
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(59) 

In die volgende twee weke gaan die DA die stryd orals in die land in 
gemeenskappe aanpak. Ons gaan opmarse hou, openbare vergaderings hou, 
polisiestasies besoek, pamflette uitdeel en met slagoffers praat. 

(60) 

Ons gaan ook ons nasionale misdaadbeleid bekend maak. Ons gaan aan 
mense bewys dat die stryd teen misdaad nie ‘n verlore saak is nie. Ons gaan 
bewys dat ons misdaad nie as ‘n feit van die lewe soos die weer of belasting 
hoef te aanvaar nie. Ons gaan bewys dat die DA ‘n plan het om dié oorlog te 
wen. 

(61) 

Elke wetsgehoorsame Suid-Afrika wil dié oorlog wen en die misdadigers 
verslaan. Dis tyd om op te staan en gereken te word. As ons saamwerk, sal 
ons wen. Ons het die wil, die visie en die mense om dit te doen. 

Beste wense 
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Teks twaalf 

Vermy die Zimbabwe-besmetting in Suid-Afrika 

(1) 

Kommentators en ander meningskeppers bespiegel openlik of ons op 
dieselfde, skynbaar onvermydelike pad as Zimbabwe is. Mondli Makhanya, 
die redakteur die Sunday Times, het die volgende oor die verkiesings in 
Zimbabwe geskryf: “In Suid-Afrika vra sommiges of dit hier kan gebeur.” 

(2) 

Die koerantkolomskrywer Justice Malala was selfs eerliker, en waarsku soos 
volg: “Wanneer ons eendag ons oë en ons monde oopmaak, sal ons kinders 
nie meer ‘n land hê om in te woon nie. Die land sal Zimbabwe wees omdat 
ons Mbeki en sy kornuite toegelaat het om dit te verkrag.” 

(3) 

Deel van Mbeki se erfenis is die misbruik van staatsinstellings om die belange 
van ‘n faksie binne die ANC te bevorder. Dit gaan nie onder Zuma verander 
nie. Daar is inteendeel aanduidings dat Jacob Zuma die ANC se aanslag op 
die waardes van ons Grondwet heelwat verder as sy voorganger sal voer. Hy 
en sy bondgenote toon al hoe meer minagting vir die oppergesag van die 
reg. Dit word versinnebeeld deur die ontbinding van die Skerpioene om ANC-
leiers te beskerm, beloftes van bloedvergieting indien Zuma skuldig bevind 
sou word, en die moontlikheid dat regter Hlophe ontplooi is om regters van 
die Konstitusionele Hof te beïnvloed om ten gunste van Zuma uitspraak te 
lewer. 

(4) 

Op die ekonomiese front is dit duidelik dat die ANC - weens die al hoe sterker 
invloed van die SAKP en Cosatu - beleid voorstaan wat meer staatsingryping 
sal meebring, die private sektor eenkant toe sal skuif en ekonomiese groei 
gevolglik tot almal se nadeel, maar veral die armes s’n, sal smoor. Selfs 
Kgalema Motlanthe, die ANC se adjunkpresident - ‘n sogenaamde gematigde 
- het al gesê: “Julle moet kapitalisme intens haat en ‘n stryd daarteen 
aanknoop.” 

(5) 

Nog ‘n faktor wat mense swaar op die gemoed lê, is ons regering se 
onvermoë om Mugabe se blatante verkiesingsknoeiery en die wrede 
onderdrukking van die opposisie te veroordeel. Sommige het dit uitgelê as ‘n 
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teken dat die ANC net so op ‘n bedreiging by die stembus sal reageer. 
Wanneer ANC-lede mekaar in die stryd om poste in hul eie party letterlik in 
die rug steek, moet ‘n mens wonder wat die ANC in ‘n taai verkiesingstryd 
aan die opposisie sal doen. Ons het in 2006 in Kaapstad reeds ‘n voorsmakie 
van die ANC se reaksie op ‘n verkiesingsverlies gehad. 

(6) 

Verskeie faktore werk egter teen Suid-Afrika se navolging van Zimbabwe. 

(7) 

Die eerste is dat ons die tragedie in Zimbabwe van baie naby gesien het, en 
‘n mens kan maar net hoop dat ons geleer het hoe om ‘n land nié tot in 
tirannie te laat stort nie. In die algemeen misluk bevrydingsbewegings as 
hulle regeer omdat hulle nie kan verstaan dat demokrasie op ‘n beperking 
van mag afhang, en nie op ‘n sentralisering van mag nie. Mugabe en Zanu-PF 
bied ‘n baie helder voorbeeld van wat gebeur as sentralisering, baantjies vir 
boeties en korrupsie in die staat endemies raak. Selfs die ANC het nou erken 
dat Zimbabwe in ‘n krisis verkeer, maar ‘n mens moet wonder waarom dit 
die party agt jaar gekos het om tot dié gevolgtrekking te kom. Dit is 
noodsaaklik dat die ANC die regte lesse uit dié krisis leer. 

(8) 

Tweedens het ons ‘n uitgesproke en aktiewe burgery wat sal baklei om te 
sorg dat Suid-Afrika op die smalle weg van konstitusionalisme bly. Hugh 
Glenister se stryd teen die ontbinding van die Skerpioene is ‘n goeie 
voorbeeld hiervan. Op elke terrein van die lewe in Suid-Afrika is daar 
individue en organisasies wat onafhanklik van die staat mobiliseer om ‘n 
uitdaging aan te spreek wanneer daar een opduik. 

(9) 

Wendy Luhabe, die voorsitter van die Nywerheidsontwikkelingskorporasie, 
het onlangs tydens die Ekonomiese Wêreldforum in Kaapstad ‘n baie 
belangrike punt gemaak. Sy het sakeleiers toegespreek en gesê Zimbabwe 
bevind hom tans in sy huidige gemors omdat “mense soos ons met stemme, 
in leiersposisies, wat die middele en hulpbronne het, hul stemme nie laat 
hoor het nie”. Haar kommentaar beklemtoon hoe belangrik dit vir sakelui en 
die burgery is om steeds hul deel by te dra om die ANC in die bek te ruk. ‘n 
Deel van daardie rol is dat sakelui nie vasgevang moet raak in die web van 
begunstigingpolitiek waar sakegeleenthede deur politieke bande en 
partyverbande bepaal word nie. ‘n Sterk, onafhanklike sakesektor waar 
geleenthede deur ondernemerskap, vaardigheid en harde werk bepaal word 
(en nie politieke bande nie), is vir ‘n suksesvolle oorgang na ‘n volhoubare 
demokrasie noodsaaklik. 
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(10) 

Derdens, en na my mening die belangrikste, sal ons Zimbabwe se pad nie 
inslaan nie, want daar is ‘n sterk opposisie in Suid-Afrika om die ANC se 
vergrype in toom te hou en met uitvoerbare alternatiewe beleid vorendag te 
kom. ‘n Mens moet onthou daar in die elf jaar tussen die stigting van Zanu-
PF in 1988 en die stigting van die MDC in 1999 hoegenaamd geen opposisie 
in Zimbabwe was nie. 

(11) 

Dit word egter al hoe duideliker dat ons buite die huidige politieke bestel van 
‘n oorheersende party en ‘n versplinterde opposisie moet beweeg. Die 
welslae van ons demokrasie hang daarvan af dat mense van alle politieke 
partye moet saamstaan en ‘n sterk nuwe mag moet skep om die ANC by die 
stembusse na die kroon te steek. Kiesers wil dit al hoe meer hê, maar 
politieke organisasies is nog steeds in die verlede vasgevang. Ons moet 
almal wat die waardes van die Grondwet wil verdedig en bevorder, bymekaar 
bring. Ons land se politieke toekoms hang daarvan af. 

(12) 

Die ruimte vir ‘n gepaste middel waarvan die ideale van die Grondwet die 
kern uitmaak, en wat daartoe verbind is om aan alle Suid-Afrikaners 
geleenthede te gee, is aan die groei. Dié ruimte is groter as die huidige steun 
vir enige opposisieparty, en selfs groter as die totale steun vir alle politieke 
partye saam. Dit is noodsaaklik dat ons aan ‘n hele geslag jong mense wat 
hul opsies oorweeg en wonder of dit die moeite werd is om in ons land te bly, 
ware hoop bied, want hul bydrae is baie belangrik as ons wil sorg dat Suid-
Afrika slaag. 

(13) 

In die praktyk behels dié herrangskikkingsprojek dat strategiese 
bondgenootskappe met ander opposisiepartye gesmee moet word om ‘n 
verenigde front teen die ANC te skep. Dit behels die skepping van ‘n politieke 
medium vir alle Suid-Afrikaners wat ontevrede voel oor die rigting wat die 
ANC-heerskappy se magsmisbruik en agteruitgang ons land laat inslaan. Dit 
behels dat uitsonderlike mense wat tans buite die politiek staan, oorgehaal 
moet word om by die projek betrokke te raak. Laastens behels dit dat 
ontnugterde ANC-lede wat op ‘n tyd geglo het hul party staan vir ‘n nie-
rassige demokrasie wat op die waardes van ons Grondwet gegrond is, na dié 
kraal gelok moet word. 

(14) 

Kleingeestiges voorspel reeds dat enige poging om die politiek te herrangskik 
op niks nie sal uitloop. Hulle wys op die oënskynlik onversoenbare verskille 
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tussen partye op grond van ideologie en ego. Hulle betoog dat ras ‘n 
onoorkomelike faktor sal wees. Hulle sê ANC-kiesers is nie gereed om van 
partyverband te verwissel nie, en dat hulle onwrikbaar deur ras en 
geskiedenis vasgevang is. 

(15) 

As hulle reg is, kan die demokrasie nie in Suid-Afrika slaag nie. Ek weier om 
dié gevolgtrekking te aanvaar. Ek glo dat beginselvaste politici persoonlike 
verskille en gedienstigheid in die kort termyn tersyde sal stel wanneer die tyd 
daarvoor ryp is, sodat die land daarby kan baat. 

(16) 

Intussen sal die DA sy missie voortsit om met die volgende verkiesing sy 
groeiende steun te mobiliseer. Namate die ANC se greep weens swak 
lewering en misnoeë oor baantjies vir boeties, korrupsie en die aanslag op 
ons Grondwet verswak, sal die DA bly groei, en sal nog geleenthede vir ‘n 
herrangskikking hulle voordoen. 

(17) 

Die rigting waarin die ANC Suid-Afrika voer, is dalk ‘n bedreiging vir die 
grondwetlike vryhede wat ons só op prys stel, maar dit hou die belofte van 
wesentlike verandering in. As Suid-Afrika misluk, sal dit nie net die ANC se 
skuld wees nie. Die burgery, die sakewêreld en die politieke opposisie sal 
ewe skuldig wees. 

(18) 

Die ou orde sterf. Die nuwe sukkel om te ontstaan. Ons kan William Butler 
Yeats se woorde aanpas: “Die bestes kan ‘n gebrek aan oortuiging nie 
bekostig as die slegstes van passievolle intensiteit oorloop nie.” 

Beste wense 
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Teks dertien 
  

Die skepping van ’n inskiklike regbank 
  

(1) 
 
Die moontlikheid dat ’n Regter-President probeer het om regters van die 
Konstitusionele Hof vir politieke doeleindes onbehoorlik te beïnvloed, het ons 
vertroue in die onafhanklikheid van die regbank en inderdaad ons hele 
grondwetlike bestel geskud. 
 
(2) 
  
As regter Hlope wel probeer het om regters van die Konstitusionele Hof te 
oorreed om die ANC-president, Jacob Zuma, se appèl teen die 
toelaatbaarheid van bewyse in sy korrupsieverhoor te steun, sal dit tyd en ’n 
daadwerklike poging kos om die publiek se vertroue in die regbank te 
herstel. As regter Hlope dit nié gedoen het nie, beteken dit dat ’n volbank 
van die Konstitusionele Hof in sy verklaring gelieg het. ’n Mens hoef skaars te 
noem dat dit ons in ’n volwaardige grondwetlike krisis sal dompel. 
 
(3) 
  
Kom ons sê reguit: dit is hoogs onwaarskynlik dat ’n volbank van die 
Konstitusionele Hof sonder duidelike en voldoende bewyse só ’n ongehoorde 
aantyging teen ’n senior regter sou maak. 
 
(4) 
  
As die aantygings teen regter Hlope waar is, moet ons ons afvra wat hom 
aangespoor het om só op te tree. Waarom sal ’n regter sy loopbaan in gevaar 
stel om ’n politikus se doeleindes te bevorder? 
 
(5) 
  
Ná 14 jaar van ’n ANC-bewind is die antwoord: ’n Ambisieuse Regter-
President wat wil vorder, beskou dit moontlik as ’n groter loopbaanrisiko om 
onafhanklikheid van die oorheersende faksie in die regerende party te toon. 
Hy beskou dit dalk as ’n slim loopbaanskuif om hom met Zuma te 
vereenselwig. 
 
(6) 
  
’n Mens moet onthou dat indien Zuma president word, hy die Hoofregter sal 
aanstel. ’n Mens moet ook onthou dat Zuma herhaaldelik beweer het dat die 
ANC belangriker as die Grondwet is. Dit volg dus dat sy ondersteuners 
dieselfde prioriteite sal wil toon, veral wanneer hulle die gunste soek wat ’n 
president se begunstiging hulle kan bring. Wanneer ’n regter na bewering ’n 
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party bo die Grondwet geplaas het, is dit duidelik hoe ver dié kanker al 
versprei het. 
 
(7) 
  
Na bewering het regter Hlope aan regters Bess Nkaminde en Christopher 
Jafta van die Konstitusionele Hof gesê “hy gaan die volgende Hoofregter 
wees” en dat hulle “aan hul toekoms moet dink”. Toe sê hy hulle moet ten 
gunste van Zuma beslis. 
 
(8) 
  
Uit dié getuienis tree regter Hlope na vore as die verpersoonliking van die 
ANC se beleid om “die gesamentlike denke van die regbank te transformeer” 
ten einde dit meer inskiklik tenoor die regerende party te maak. Sy beweerde 
optrede verbaas ’n mens minder (maar is g’n minder onverskoonbaar nie) as 
’n mens ag slaan op die druk wat op regters en veral swart regters geplaas 
word om hulle by die ANC te skaar. 
 
(9) 
  
Talle van die ANC se aanvalle op die regbank is rassisties van aard, soos toe 
die ANC regter De Villiers daarvan beskuldig het dat hy “aan die soort 
dinosouriërs wat die werkinge van wit oorheersing geïnternaliseer het” 
behoort; of Jacob Zuma se mening dat ’n beslissing deur regter Combrink 
“bewys is van die weerstand teen transformasie deur sommige Suid-
Afrikaanse regters”; en die verwysing deur Fikile Mbalula, die vorige 
president van die ANC se Jeugliga, na regter Hilary Squires as ’n “ou 
Rhodesiese apartheidregter”. Die ANC se aanvalle op dié regters onthul almal 
dieselfde ondertoon – hulle is versperrings vir transformasie en moet dus 
verwyder word. 
 
(10) 
  
Wat swart regters betref, huldig die ANC ’n ander ondertoon. Daar is ’n 
verwagting dat swart regters as begunstigdes van transformasie die ANC 
voorop sal plaas. Indien nie, staan hulle gevaar dat hulle hul die partyleiers 
se woede op die hals haal, soos adjunkhoofregter Dikgang Moseneke vroeër 
vanjaar agtergekom het. Regter Moseneke het tydens sy 60ste verjaardag 
gesê: “Ek wil my energie inspan om ’n gelyke samelewing te skep. Dis nie 
wat die ANC wil hê of wat die afgevaardigdes wil hê nie; dit gaan oor wat 
goed vir ons mense is.” 
 
(11) 
  
In reaksie het die ANC se Nasionale Voorbereidingskomitee sy “skok” 
uitgespreek en gesê regter Moseneke se opmerkings “beklemtoon die moeite 
wat talle op die regbank skynbaar ondervind om hul historiese neigings en 



 250 

politieke oriëntering af te skud”. Vir die ANC se Jeugliga was dit bewys dat 
“Zuma nooit ’n regverdige verhoor sal of kan kry nie”. 
 
(12) 
  
Anders as regter Moseneke is regter Hlope die versinnebeelding van ’n regter 
wat met die regerende party “in ooreenstemming” is. Hy tree op soos iemand 
wat deur die ANC ontplooi is, hy leef in die skadu van twyfelagtige 
handelswyses, en speel graag die rassekaart wanneer dit moet. Soos ’n lid 
van die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee verlede week gesê het, was 
regter Hlope “een regter wat minstens besef het die Zuma-verhoor is ’n 
politieke kruistog”. 
 
(13) 
  
Gelukkig vertel die eenparige reaksie van die Konstitusionele Hof ons dat 
regter Hlope se beweerde gedrag nie die norm is nie – of in elk geval nie in 
die hoë range van die regbank nie. Dit is ook bemoedigend dat die Regterlike 
Dienskommissie erken het dat die saak dringend is, en betreklik vinnig en 
deurslaggewend opgetree het om daaraan aandag te gee. 
 
(14) 
  
Die uitdaging is nou dat alle belanghebbers by dié aangeleentheid, onder 
meer politieke partye en regsgenootskappe, getemperde en nie-rassige 
woorde gebruik wanneer hulle op die saak kommentaar lewer. As die debat 
in politieke moddergooiery ontaard, sal die kanse op geregtigheid aansienlik 
daal – veral as die Parlement ’n beskuldigingsverhoor moet hou. Ons moet 
nie toelaat dat dit gebeur nie. 
 
Beste wense 
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Teks veertien 
 
Die staat se al hoe ysiger greep 

  
(1) 
 
Twee stukke wetgewing wat voor die Parlement dien – die 
Grondonteieningswetsontwerp, en die Wysigingswetsontwerp op Nasionale 
Gesondheid – is onmiskenbare tekens van die ANC se aanslag op die mark, 
en sy begeerte om die staat se beheer oor die ekonomie uit te brei. Die 
inwerkingstelling daarvan sal vir elke Suid-Afrikaner – swart en wit, arm en 
ryk – ’n ramp wees. 
 
(2) 
  
Die DA glo dat die staat ’n noodsaaklik rol speel om ekonomiese groei in ’n 
mark-ekonomie te bevorder. Hy moet dit doen deur geleenthede na almal uit 
te brei deur basiese dienste doeltreffend te lewer, openbare veiligheid te 
verseker, uitstekende openbare onderwys te bied, en beleid in te stel wat 
kapitaal en vaardighede sal lok en behou. 
 
(3) 
  
Die ANC glo al hoe sterker dat ekonomiese ontwikkeling nie “spontaan” uit 
die mark na vore kan kom nie. Sy alternatief is om die staat se beheer oor 
die ekonomie uit te brei en die private sektor eenkant toe te druk. Dié 
houding sal Zuma se ondersteuners in Cosatu en die SAKP laat glimlag, maar 
het die potensiaal om ons land se ekonomiese vooruitsigte te vernietig. 
 
(4) 
  
Die betrokke twee wetsontwerpe het wesenlik dieselfde doel, naamlik om die 
aandag van die staat se mislukkings af te trek deur die mark die skuld te gee 
en dan heel pervers meer mag aan ’n staat sonder die nodige vermoë te gee. 
 
(5) 
  
Die Onteieningswetsontwerp sal die Minister van Openbare Werke die 
bevoegdheid gee om grond “in die openbare belang” te onteien. Dié frase is 
só breed dat dit eintlik aan die Minister se grille gelyk staan. Die staat sal 
bepaal watter vergoeding betaal word, en dit hoef nie markverwant te wees 
nie. 
 
(6) 
  
Deur van die beginsel van “gewillige koper – gewillige verkoper” af te stap, 
bedreig hierdie Wetsontwerp die fondament van ons ekonomie – die 
beskerming van eiendomsregte waarvoor daar in die Grondwet voorsiening 
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gemaak word. As dit in werking gestel sou word, kan ons ’n sterk daling in 
buite- en binnelandse belegging verwag, asook ’n kapitaalvlug. 
 
(7) 
  
Daar is bewys dat die markbeginsel van “gewillige koper – gewillige 
verkoper” nie die probleem is nie. Navorsing deur die Sentrum vir 
Ontwikkeling en Onderneming dui daarop dat die mark meer grond van 
wittes na swartes oordra as die staat. En daar is heelwat grond in die mark 
beskikbaar wat deur middel van grondhervorming onder aansporing van die 
staat oorgedra kan word, as die regering maar net die klem sou laat val op 
wat geredelik beskikbaar is, eerder as op wat nie is nie. Hy steek sy 
onvermoë weg onder die vyeblaar dat dit die mark se skuld is. 
 
(8) 
  
Die Wysigingswetsontwerp op Nasionale Gesondheid sal ewe rampspoedige 
gevolge hê. Manto Tshabala-Msimang is nie tevrede met die ineenstorting 
van die sektor vir openbare gesondheidsorg onder haar toesig nie, maar het 
haar visier nou ook op private gesondheidsorg ingestel. 
 
(9) 
  
Die kern van die wetsontwerp is die skepping van ’n “prysbepalingstribunaal” 
– deur die Minister aangestel – wat sal besluit hoeveel private hospitale en 
geneeshere vir hul dienste mag vra. Die skadelike uitwerking van só ’n 
ingreep is duidelik: die aanbod van private gesondheidsorg sal daal (omdat 
beleggers hul geld onttrek, en geneeshere emigreer), wat die las op ’n 
openbare gesondheidstelsel sonder die nodige vermoë sal afskuif. 
 
(10) 
  
As pryse te laag vasgestel word, staan ons voor die vooruitsig van 
hoegenaamd geen private gesondheidsorg nie, en dan wonder ’n mens 
waarheen die Minister vir haar eie mediese behandeling sal gaan. Beslis nie 
Chris Hani Baragwanath nie. Toe sy dié hospitaal in 2005 besoek het, het sy 
gesê: “Ek sê altyd mense moet openbare hospitale gebruik, maar van wat ek 
vandag gesien het, sal ek huiwer om hierheen te kom.” 
 
(11) 
  
Dit is waar dat private gesondheidsorg vir die meeste Suid-Afrikaners gans te 
duur is. Maar as dit die geval is, moet die Minister die Versoeningskommissie 
vra om na die moontlikheid van samespanning tussen die drie groot 
voorsieners van private gesondheidsorg ondersoek in te stel. 
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(12) 
  
Sy moet ook seker maak dat nuwe hospitale gebou word om mededinging in 
die sektor te verhoog. Tans gebeur die teenoorgestelde. Tussen 2000 en 
2006 het die Gautengse Provinsiale Regering 22 aansoeke om lisensies vir 
private hospitale verwerp. Sedert 2004 het die Provinsiale Regering van 
KwaZulu-Natal 16 uit 33 aansoeke afgekeur. 
 
(13) 
  
In plaas daarvan om iets te vernietig wat werk, moet die Minister eerder 
daarop konsentreer om dit wat stukkend is, reg te maak. Vernuwende 
oplossings, soos openbare/private vennootskappe, moet gevind word om die 
private sektor in staat te stel om sy vaardighede en kundigheid met die 
openbare sektor te deel. Die sektor vir private gesondheidsorg het inderdaad 
gesê hy stel daarin belang om dié moontlikheid met die regering te 
ondersoek. 
 
(14) 
  
In ’n skroeiende kritiek op die ANC se beleidsrigting na al hoe meer 
staatsbeheer in Woensdag se Business Day het John Kane-Berman opgemerk 
dat Jacob Zuma bemoedigende geluide oor arbeidsmarkhervorming en 
buitelandse beleid gemaak het. Toe wonder hy “of Zuma die wysheid, sterk 
karakter en leiersvaardighede het om die regerende party in ’n ander soort 
ding te verander”. 
 
(15) 
  
Dit is ’n vraag waaroor talle mense ná Zuma se paaiende woorde aan die 
sakewêreld tuis en in die buiteland wonder, en dit slaan my dronk. Wat my 
betref leef enigiemand wat Zuma beskou as die groot hoop wat Mbeki se 
chaotiese presidensie gaan red, in ’n waan. 
 
(16) 
  
Zuma het sy politieke welslae te danke aan die SAKP en Cosatu, wat nou hul 
pond vleis eis, en boonop het die party wat hy lei, enige samehorigheid 
rakende beleid verloor. Die ingryping wat uit die Onteieningswetsontwerp en 
die Wysigingswetsontwerp op Nasionale Gesondheid spreek, maak dit 
duidelik dat Zuma se ANC die oplossings in toenemende staatsbeheer sal 
soek, al is dit eintlik die oorsaak van talle probleme, soos Eskom maar te 
duidelik bewys. 
 
(17) 
  
By Polokwane het die ANC besluit om ’n “sterker rol vir die sentrale 
staatsorgane” te vra, “onder meer deur die skepping van ’n instellingsentrum 
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... om ekonomiese en ontwikkelingsbeplanning in die lang en medium termyn 
voor te berei en in werking te stel”. Die gedagte aan ’n sentrale 
beplanningsministerie, wat deur die SAKP bedink is, vind na berig word al 
hoe meer ingang by die ANC. 
 
(18) 
  
As ’n mens verder kennis neem van die Minister van Openbare 
Ondernemings, Alec Erwin, se planne om die rol van ondernemings in 
staatsbesit, soos Eskom en Telkom, drasties uit te brei, asook die 
moratorium op privatisering waarop daar tydens die Alliansie-spitsberaad 
ingestem is, dan ontvou daar ’n beeld van Suid-Afrika se toekoms onder 
Zuma se ANC. 
 
(19) 
  
Eens op ’n tyd het sommige kommentators die ANC en die DA gekritiseer 
omdat hulle dieselfde makro-ekonomiese beleid het. Dit was ’n 
oorvereenvoudiging, maar dit is waar dat die DA bewondering gehad het vir 
die uitnemende werk wat die Minister van Finansies, Trevor Manuel, gedoen 
het, en dat ons dit met die breë fondamente van die Groei-, Indiensneming- 
en Herverspreidingsbeleid (GEAR) eens was. 
 
(20) 
  
Nou is geen verwarring meer moontlik nie. Die ANC wil die staat se beheer 
oor die ekonomie só laat toeneem dat dit groei sal beperk deur die mark 
onderstebo te loop. Aan die ander kant glo die DA dat die staat ’n 
vergemaklikende rol moet speel. Hy moet dit doen deur geleenthede uit te 
brei sodat al hoe meer mense die vermoë het om ekonomies aktief te word in 
’n staat wat belegging lok en behou. 
 
(21) 
  
Dit is waarom ons die Grondonteieningswetsontwerp en die 
Wysigingswetsontwerp op Nasionale Gesondheid in hul huidige gedaantes 
verwerp. In die komende weke sal ons ons volledige posisie oor albei dié 
wetsontwerpe duidelik maak, en alles in ons vermoë doen om te sorg dat 
hulle nie aanvaar word nie. 
 
Beste wense 
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Teks vyftien 
 
Krisis? Watter krisis? Die tragiese gevolge van Mbeki se niksdoen- 18 
April 2008 
  

(1) 
 
Thabo Mbeki se Presidensie het verlede Saterdagmiddag op die teer by 
Harare Internasionale Lughawe sy laagtepunt bereik. Die beeld van Mbeki 
wat met Robert Mugabe handjies vashou, langs die kop “Krisis? Watter 
krisis?”, het enige geloofwaardigheid wat Mbeki dalk nog as hoofvoorsanger 
van ’n Afrika-renaissance gehad het, vernietig. 
 
(2) 
  
En daar doen Mbeki dit gister toe weer. Toe iemand hom vra oor die 
skeepsvrag met 77 ton Chinese wapentuig in Durban se hawe wat na 
Zimbabwe op pad is, antwoord hy: “Watter wapens? Ek dink u moet die 
Chinese vra. Dis dalk ’n vrag steenkool wat na die Kongo of êrens uitgevoer 
word. Dit is ’n hawe, en daardie wapens het niks met Suid-Afrika te doen 
nie.” 
 
(3) 
  
Sy reaksie op die krisis in Zimbabwe is tipies van die ontkenning en niksdoen 
wat ’n kenmerk van sy presidensie geword het. Dit laat ’n mens dink aan sy 
nou reeds berugte ontkenning van die vigs-pandemie en sy reaksie op die al 
hoe groter dwelmprobleem in Suid-Afrika. “Wat is tik?” wou hy verlede jaar 
tydens ’n imbizo weet. 
 
(4) 
  
Dit weerspieël ook sy mening oor misdaad, wat talle Suid-Afrikaners as die 
heel grootste krisis beskou. “Niemand kan bewys,” het Mbeki gesê, “dat die 
meeste van die land se 40 tot 50 miljoen burgers dink dat misdaad buite 
beheer raak nie.” Net so het hy in 2006 gereageer, toe hy oor Suid-Afrika se 
kragopwekkingsvermoë uitgedaag word: “Daar is geen krisis nie ... wat ook 
al gedoen moet word ... word gedoen.” 
 
(5) 
  
Mbeki se ontkenningsvermoë is sy grootste mislukking as leier, en sal sy 
erfenis bepaal. Dit is ’n selfs groter mislukking as daardie ander kenmerk van 
sy Presidensie, die opkoms van rasse-nasionalisme. Ontkenning gaan sy 
aansienlike bydraes op die terrein van makro-ekonomiese beleid oorskadu. 
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(6) 
  
Mbeki ontken instinktief enige probleem en doen dan niks, totdat hy gedwing 
word om terugwerkende krisisbestuur toe te pas. Sy aandrang daarop dat ’n 
“normale verkiesingsproses” in Zimbabwe gevolg is, is ’n klassieke voorbeeld 
van dié patroon. 
 
(7) 
  
Daar is niks “normaals” aan die “oortellery” wat môre in 23 kiesafdelings 
gaan plaasvind nie, want die uitslae van die aanvanklike tellery is nog nie 
eens bekend gemaak nie! Glo enige regdenkende mens dat die “oortellery” 
nie gebruik gaan word om stembusse in die name van die geraamde 3 
miljoen “skimkiesers” in die kieserslyste vol stemme vir Mugabe te prop nie? 
 
(8) 
  
Op Woensdag, tydens ’n vergadering van die VN se Veiligheidsraad, het 
Mbeki die Zimbabwe-aangeleentheid gesystap totdat hy daaroor in ’n hoek 
gedryf is. Toe herhaal hy bloot sy versekering dat die situasie onder beheer 
is. 
  
(9) 
 
In plaas daarvan om die vervoer van Chinese wapentuig deur Suid-Afrika na 
Zimbabwe dadelik te stuit, het Mbeki se kabinet gister niks gedoen nie. In die 
woorde van Themba Maseko, die Kabinetsekretaris, was dit omdat ons ten 
opsigte van betrekkinge met ons buurland “baie versigtig moet trap”. 
 
(10) 
  
Waarom? Omdat ons bang is om Robert Mugabe te ontstel? Terwyl dié 
sonder twyfel reeds besig is met voorbereidings op die volgende fase van die 
intimidasieveldtog wat hy teen ondersteuners van die opposisie uitvoer 
terwyl hy ’n tweede ronde in die Presidentsverkiesing probeer afdwing? 
 
(11) 
  
Die vervoer van wapens oor Suid-Afrikaanse grondgebied na Zimbabwe is in 
bepaalde omstandighede onwettig. Kragtens die Wet op die Nasionale Beheer 
oor Konvensionele Wapentuig moet iemand wat wapens vervoer, vervrag of 
verplaas ’n vervoerpermit verkry wat net deur die Nasionale Komitee op 
Beheer oor Konvensionele Wapens (NKBKW) uitgereik word nadat dié 
oorweging geskenk het aan hoe die wapentuig gebruik gaan word. 
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(12) 
  
Die wet stel dit duidelik dat die NKBKW nie die vervoer van wapens na 
regerings wat menseregte onderdruk, moet toelaat nie. Dit verbied die 
vervoer van wapens na lande waar die wapens waarskynlik konflik sal 
vererger en die vrede in gevaar sal stel. Zimbabwe voldoen aan albei dié 
maatstawwe. 
 
(13) 
  
Dit is bemoedigend dat die South African Transport and Allied Workers Union 
na berig word weier om die wapens af te laai of te vervoer. Die DA het 
vandag ’n beroep op die Voorsitter van die NKBKW, Sydney Mufamadi, 
gedoen om die permit onmiddellik op te skort en te verduidelik hoe dit in die 
eerste plek toegestaan is. 
 
(14) 
  
As nóg Mufamadi nóg Mbeki ingryp, kan hulle aandadig wees aan 
staatsterreur met die omvang van ’n volksmoord. ’n Mens kan gerus onthou 
dat ’n besending Chinese kapmesse die moord op 800 000 mense in Rwanda 
in 1994 vooraf gegaan het21. 
 
(15) 
  
’n Mens staan versteld as jy dink aan die skade wat die besending 
vuurpyllanseerders, granate en half-outomatiese wapens in Durban se hawe 
kan doen. 
 
(16) 
  
Mbeki se ontkenning en niksdoen steek staatsamptenare orals aan. Toe ek 
verlede week in New York was, het ek ons ambassadeur by die Verenigde 
Nasies, Dumisani Kumalo, ontmoet. Ek het hom aangespoor om Suid-Afrika 
se posisie as roterende Voorsitter van die Veiligheidsraad te benut om die 
krisis in Zimbabwe aan te spreek. 
 
(17) 
  
Uit ons gesprek was dit duidelik dat Kumalo, getrou aan die President te 
beleid, geensins voornemens was om Zimbabwe in die sakelys te plaas nie. 
Hy het dit ’n “interne aangeleentheid” genoem – al het die Zimbabwe-krisis 
vernietigende implikasies vir die hele subkontinent. Hy sê toe aan my dat hy 
die agenda van die Veiligheidsraad nie kan beïnvloed nie. Die waarheid skyn 
egter ietwat anders te wees. Suid-Afrika het trouens beroepe deur talle lande 

                                      
21 New York Times, ‘The genocide next door’, 6 April 2004 (oorspronklik van nuusbrief) 
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om die saak te bespreek, teengestaan; net die ingryping van Ban Ki-Moon, 
die VN se Sekretaris-Generaal, het gesorg dat Zimbabwe bespreek word. 
 
(18) 
  
Mbeki se ontkenning is ’n leemte van tragiese omvang, en ’n mens kan die 
koste daarvan vir die streek en Suid-Afrika nouliks bereken. As hy van meet 
af die grimmige werklikheid van die vigs-pandemie in die gesig gestaar het, 
kon dit miljoene lewens gered het. As hy die werklikheid van die ontluikende 
diktatorskap in Zimbabwe vroegtydig erken en gekonfronteer het, kon hy ’n 
rol gespeel het om die stelselmatige menseregtevergrype, wat meegebring 
het dat duisende aangerand en vermoor is, te verhoed. 
 
(19) 
  
Pres. Mbeki het sy sorgvuldig gepoetste erfenis as die grootste voorsanger 
vir die Afrika-renaissance verbeur. Eerder as die staatsman wat goeie 
bestuur en demokratiese praktyke in Afrika bevorder het, sal hy as Mugabe 
se junior vennoot onthou word – Mussolini teenoor Mugabe se Hitler – wat 
die brutale onderdrukking van Zimbabwe se mense betref. 
 
(20) 
  
Dit is ironies dat Mbeki se optrede – of gebrek daaraan – die negatiewe 
stereotipe van Afrika wat hy probeer verjaag het, juis voed. Die skade aan 
Suid-Afrika se internasionale beeld as ’n ontluikende maar lewensvatbare 
demokrasie sal eers jare her reggestel kan word. 
 
(21) 
  
Dit – die laagste punt van Mbeki se ampstermyn – sal nog lank in die geheue 
bly steek. Daardie handevat op daardie teer, en die ontkenning en niksdoen 
wat daarmee gesimboliseer word, sal die blywende beeld van Thabo Mbeki se 
presidensie uitmaak. 
 
Beste wense 
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Teks sestien 
 
Menseregte en die polisie: Is hulle met ons of teen ons?  
  

(1) 
 
Luidens Thomas Hobbes, die 17de-eeuse filosoof, kan mense nie vry wees as 
daar geen staat is wat hul basiese burgerlike vryhede kan waarborg nie. Ons 
noem dié vryhede menseregte. Ons moet dit in gedagte hou terwyl ons 
vandag Menseregtedag vier. 
 
(2) 
  
Luidens Hobbes sal die samelewing sonder ’n staat om burgers te beskerm ’n 
oorlog van almal teen almal wees. Die lewe sal “aaklig, bruut en kort” wees. 
 
(3) 
  
Al bestaan daar in Suid-Afrika ’n staat, en boonop ’n demokratiese een, is die 
lewe vir talle mense “aaklig, bruut en kort”. Dit was beslis waar vir die 300 
000 Suid-Afrikaners wat sedert 1994 vermoor is. 
 
(4) 
  
In Suid-Afrika ervaar ons die staat se versuim om een van sy basiese 
werksaamhede uit te voer, naamlik om sy burgers teen mekaar te beskerm. 
Daar is miskien geen oorlog van almal teen almal soos Hobbes dit bedoel het 
nie, maar oorlog word beslis tussen gewelddadige misdadigers en eerlike, 
wetsgehoorsame Suid-Afrikaners gevoer. 
 
(5) 
  
Waar staan die polisie? ’n Mens moet dadelik sê dat daar talle, talle eerbare 
en goeie polisiebeamptes is wat hul pligte in die moeilikste denkbare 
omstandighede uitvoer. Die misdaadprobleem kan nie voor hul deur gelê 
word nie; dit is die regering se plig om doeltreffende misdaadbestrydende 
beleid in te stel. Leiers se versuim moet die skuld kry. 
 
(6) 
  
Die Nasionale Polisiekommissaris word betrek by ’n korrupte verhouding met 
’n bekende dwelmbaas, en die Minister van Veiligheid en Sekuriteit maak 
gereeld asof daar nie eintlik ’n misdaadprobleem is nie, in plaas daarvan om 
dit tromp-op te loop. 
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(7) 
  
Dié gebrek aan leierskap is nie tot die boonste vlak beperk nie. Dit brei na 
elke polisiestasie uit. Daar is onlangs in die Parlement onthul dat net 10% 
van stasiekommissarisse genoeg opleiding het om aan die hoof van daardie 
stasies te staan, want nogmaals is prestasie aan politieke druk ondergeskik. 
 
(8) 
  
Johan Burger, ’n senior navorser aan die Instituut vir Sekuriteitstudies, het 
verlede week gesê: “Mense wat daardie poste tans beklee, is nie werklik vir 
die taak opgewasse nie. Hulle word sonder enige ervaring of kennis bloot in 
daardie posisies geplaas om ekwiteitsteikens te behaal.” 
 
(9) 
  
Selfs die bes gekwalifiseerde en ervare polisiebeamptes sou deur die omvang 
van Suid-Afrika se stryd teen gewelddadige misdadigers oorweldig word. 
Watter kans staan groentjies om ’n polisiestasie in sulke omstandighede 
doeltreffend te bestuur? 
 
(10) 
  
’n Onthutsende neiging wat regstreeks aan ’n gebrek aan leierskap en ’n 
gebrek aan vaardighede toegeskryf kan word, is die toenemende wrede 
behandeling wat die polisie onskuldige lede van die publiek toedien. 
 
(11) 
  
Wat betref die staat se grondwetlike verpligting om sy burgers se 
menseregte te beskerm, is dit ’n dubbele slag. Mense word nie net deur 
misdadigers bedreig nie, maar ook deur ’n polisiediens wat al hoe meer 
geweld gebruik teen die mense wat hy behoort te beskerm. 
 
(12) 
  
Luidens die Onafhanklike Klagtedirektoraat (OKD), die liggaam met die 
mandaat om toesig oor die polisie se gedrag te hou, was daar in 2006-2007 
698 klagtes oor sterftes van mense in polisie-aanhouding, of as gevolg van 
polisie-optrede. Dit is 11% meer as in die vorige jaar. 
 
  
(13) 
 
Ek glo die toename in polisiewreedheid is ’n regstreekse gevolg van ’n 
gefrustreerde polisiediens wat sonder behoorlike leierskap of toerusting 
burgers – sagte teikens – aanval as ’n misplaaste poging om 
geloofwaardigheid te herwin. 
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(14) 
  
Daar was onlangs verskeie voorbeelde hiervan. Verlede week is informele 
handelaars in Mitchells Plain in Kaapstad deur polisielede in volle onluste-
toerusting aangeval. In Januarie het die polisie ’n klopjag uitgevoer op ’n 
kerk in Johannesburg waar vlugtelinge gehuisves is, en na bewering 
xenofobiese opmerkings gemaak, gewere teen mense se koppe gedruk en 
vroue en kinders agterop ’n vragmotor ingeprop. 
 
(15) 
  
Die manier waarop universiteitstudente onlangs by ’n Stellenbosse kuierplek 
deur swaar gewapende polisielede aangerand is, het die meeste woede 
ontlok. Na bewering is die studente rondgestamp en met pepersproei 
gespuit, en is vroue onsedelik gemolesteer. Toe die eienaar van een van die 
kuierplekke beswaar maak, is hy in die gesig geslaan en is sy hande met 
kabel agter sy rug vasgemaak. 
 
(16) 
  
Ek is heeltemal ten gunste daarvan dat die polisie sterker standpunt teen 
dwelmmisbruik en -smousery inneem. Sowat 80% van die misdade in ons 
land kan met die misbruik van stowwe verbind word. Enige bewys dat die 
polisie hul eie “narkolepsie” afgeskud het, is welkom. 
 
(17) 
  
In dié geval is die teiken egter die probleem. Waarom word studente in die 
visier gestel terwyl dwelmhandelaars in armer gemeenskappe straffeloos in 
bedryf is? Waarom slaan die sterk vuis van die gereg nie vir húlle nie? 
 
(18) 
  
Die antwoord is klinkklaar. In plaas daarvan om die probleem tromp-op te 
loop – in die dwelmhole en die smokkelhuise – is dit makliker om ’n sagte 
teiken aan te val en só die indruk te wek dat iets gedoen word. 
 
(19) 
  
Mense wat buite die samesweringsweb tussen die polisie en 
dwelmhandelaars in elke dwelmdeurdrenkte gemeenskap in die land val, is 
ook ’n makliker teiken. Anders as in die studentekuierplekke op Stellenbosch, 
kan dwelmsmouse in daardie gebiede steeds hul onwettige handel bly bedryf 
omdat hulle in ruil vir omkoopgeld deur die polisie beskerm word. 
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(20) 
  
Hierdie onlangse gebeure bring ’n vraag na vore: wie is die ware teikens in 
die oorlog teen misdaad? Wie word deur die polisie beskerm? Die 
misdadigers, of die onskuldige mense wat in vrees vir hulle leef? 
 
(21) 
  
Dit is bemoedigend dat die onlangse gevalle van polisiewreedheid breë 
verontwaardiging ontlok het, en dat die Menseregtekommissie en die OKD 
die kollig daarop laat val. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens moet nou stappe 
doen om iets aan die saak te doen. 
 
(22) 
  
Polisiewreedheid het geen plek in ’n demokratiese Suid-Afrika waarin die 
menseregte van alle burgers deur die Grondwet beskerm word nie. Wat hul 
eie veiligheid en sekuriteit betref, het Suid-Afrika genoeg om hulle oor te 
bekommer, sonder dat hulle boonop in vrees en bewing vir die polisie moet 
leef. 
 
Beste wense 
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Teks sewentien 

Johnny come-lately 

(1) 

In this, the week that the DA launched its plan to overhaul the criminal 
justice system, Deputy Justice Minister Johnny de Lange admitted that the 
system is dysfunctional. He said: “The situation is sometimes so 
overwhelming that we don’t know what to do about crime. We have not 
necessarily taken the right decisions over the past 15 years or used 
resources efficiently. We have to brace ourselves now.” 

(2)  

This frankness is a welcome departure from the knee-jerk denialism we have 
come to expect, but it leaves one wondering why it has taken so long to 
reach this conclusion. Two years ago, Safety and Security Minister Charles 
Nqakula said that South Africa was safer than it had ever been and that the 
future was “rosy.” Just a year ago, President Mbeki claimed that crime was 
under control. 

(3) 

De Lange now admits that a “large percentage” of the 2 million crimes 
reported each year are never solved due to a severe lack of detectives, 
forensic experts and resources. Because 50% of all crime scenes are not 
being combed for forensic clues, there is often not enough evidence to 
prosecute. 655,000 cases were last year thrown out of court chiefly due to 
lack of evidence. 

(4) 

On average, only 6 cases are finalised every month in court. Some cases 
have been postponed 50 times because there are not enough state 
prosecutors (17% of state prosecutor posts are currently vacant) and 
because regional courts sit for only three and a half hours per day. 

(5) 

De Lange also confirms what various victim surveys have said for years - 
that a large number of cases go unreported because people have lost faith in 
the criminal justice system. This, coupled with unreliable police statistics, 
mean that we have no clear picture of the crime situation. As de Lange says: 
“Our whole area of keeping statistics is a completely and utterly fragmented 
and dysfunctional system.” 
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(6) 

De Lange’s admissions are the first time that a Cabinet Minister has 
acknowledged the extent of the problem. This is encouraging. So too, is his 
stated urgency to complete the review of the criminal justice system. As he 
said to the National Assembly, “the time-frame is yesterday.” 

(7) 

The DA already has a plan that would, if implemented, radically overhaul the 
criminal justice system. Our plan deals with every weakness identified by de 
Lange and more. In fact, it is more far-reaching and wide-ranging than the 
set of proposals released by de Lange last week. 

(8) 

To prevent crime before it occurs, we would increase the total number of 
police officers to 250,000 - 60,000 more than government’s stated aim. To 
improve detection rates, the DA would employ 30,000 more detectives, 
bringing the number to 52,500. To ensure that there is sufficient evidence to 
prosecute cases effectively, we will increase the number of forensic experts 
by eliminating all vacancies within six months. 

(9) 

We recognise that quality is equally as important as quantity which is why, 
under the DA’s plan, all police officers will undergo rigorous and specialised 
training. Those who demonstrate leadership potential will be recruited into an 
elite training academy to hone their policing and management skills. Police 
officers that do well will be rewarded, those who do not deliver will not be 
kept on the force. 

(10) 

To solve the resource crisis, the DA would establish a national register of 
police resources to identify those areas where shortages are most acute. 
Every police officer would be issued with their own full set of equipment. 

 (11) 

Court backlogs would be rectified by employing 500 more prosecutors, 
establishing 24 hour courts, extending the working week to six days and 
encouraging legal practitioners in the private sector to do occasional work as 
public prosecutors or legal aid lawyers. 
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(12) 

We would also completely overhaul the way that information about crime is 
managed and communicated. For example, we would introduce a Crime 
Information Management System - a central database that would give the 
police and the public access to real time information about crime trends. 
Under this system, cases can be tracked, people on bail and parole can be 
monitored and police station performance can be scrutinised. 

(13) 

The DA’s plan recognises that there are deficiencies in the system far beyond 
those identified by de Lange. We understand, for example, that the illegal 
narcotics trade and organised crime are increasingly responsible for criminal 
activity. This is why we would reinstate the South African Narcotics Bureau 
and it is why we would retain the Scorpions. It is curious that, at the same 
time that a Cabinet Minister admits that the criminal justice system is failing, 
his party is doing its best to get rid of the best crime-fighting unit in the 
country. 

(14) 

The DA would also introduce measures that put victims of crime first. We will 
create a Directorate for Victims of Crime that will monitor the response of 
officials to victims, administer a toll-free helpline for victims and manage a 
Victims of Crime Fund to ensure that victims have access to services and 
assistance. Any person suffering physical, emotional or financial damage as a 
result of a crime would be able to claim against it. 

(15) 

We believe that convicted criminals must serve the time they deserve. For 
those serving life sentences, life will mean life, with no parole. There will be 
no bail for repeat offenders for certain serious crimes, including murder, rape 
and drug dealing; those who commit other serious crimes will have to show 
cause as to why they should be granted bail. No prisoner will qualify for 
parole unless he or she is drug-free and has been so for at least six months. 

(16) 

I intend to discuss the DA’s plan directly with Johnny de Lange and I have 
written to him today to request such a meeting. One hopes that his new-
found resolve will make him amenable to a constructive discussion on how 
crime can be eradicated in every corner of our country. 
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(17) 

I also intend to implement the DA’s plan - as far as possible - in the Western 
Cape if we win the province in next year’s election. We will show that, with 
the political will and the right policies, crime can be beaten. 

(18) 

Some commentators have suggested that national policy will prevent the DA 
from implementing our own crime policies in the Western Cape. However, 
constitutional experts I have consulted confirm that policing is a concurrent 
responsibility of national and provincial government and that, in principle, 
there is no reason why the DA could not formulate policy and pass legislation 
in individual provinces. We are prepared to go all the way to the 
Constitutional Court to claim our right to do so. 

(19) 

Government’s willingness to admit its failures is an encouraging sign. The 
tragedy is that, while government has dithered and denied, so many lives 
have been lost. We must now look to the future with hope and resolve. This 
is not a time to be overwhelmed, it is an opportunity to change things for the 
better. If we move forward on that basis, I am convinced we can win the war 
on crime. 

Best wishes 
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Teks agtien. 

From Belhar to Bryanston: How the drug epidemic affects us all 

(1) 

On Monday, Tim Cohen, writing in Business Day, opined that he was 
“amazed” to see posters of me in Johannesburg exhorting the public to “win 
the war against drugs”.  These posters are part of the DA’s national anti-
crime campaign.  “It’s hard to think of a more bizarre message in the midst 
of an economic downturn,” Cohen wrote. 

(2) 

Tim Cohen’s opinion is probably shared by suburban dwellers that have not 
experienced first-hand the ravages of substance abuse in South Africa (or at 
least who think they have not). 

(3) 

Many of them may not have been directly affected by HIV/AIDS either.  But 
they know how devastating this disease will be to South Africa’s future if it is 
not faced and curbed.  It is everyone’s problem. 

(4) 

Drug and alcohol abuse, in my view, may prove to be an even more 
fundamental threat to South Africa’s future than HIV/AIDS.  As more and 
more HIV-positive people get access to anti-retroviral treatment they are 
able to live productive lives as contributing members of society.  In contrast, 
the growing (young) legions of substance abusers are destroying themselves, 
their families, and their communities.  They are driving crime up and the 
economy down. 

(5) 

In one of the gruesome recent cases, two tik addicts admitted to murdering a 
young woman by dousing her with petrol and setting her alight in an 
argument over a missing cellphone.  The judge reportedly told them:  “If you 
weren’t on tik you would have acted differently.  You would not have gone 
and performed this insane act”. 

(6) 

According to the South African Police Services (SAPS), 60% of all crimes are 
related to substance abuse (the figure is closer to 80% in the Western Cape). 
The perpetrators of these crimes are either under the influence of 
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substances, or trying to secure money for their next fix.  The Central Drug 
Authority estimates that the socio-economic costs of drug abuse are R20 
billion every year. 

(7) 

When I was MEC for Education in the Western Cape, I learnt that 
unmanageable classrooms are often the outward manifestation of a drug 
problem.  Even one or two addicts could destroy a learning environment for 
40 children.  Addicts soon lose the ability to learn and drop out.  Theft and 
drug dealing at schools has become commonplace.   Drug abuse is denying 
more and more children a good education, and severely constraining their 
opportunities to improve their lives. 

(8) 

When I visited New York Police Commissioner Kelly earlier this year to find 
out how they had brought down crime so significantly, I was not surprised 
when he told me that beating the “crack” cocaine epidemic was a key to their 
success. 

(9) 

Commissioner Kelly confirmed to me that winning the war against drugs is 
integral to reducing crime and improving education, two factors that are vital 
for economic growth. 

(10) 

A study released last month by the Small Business Project found that more 
than half of small businesses had experienced at least one incident of crime 
in the last year. Small businesses lose up to 20% of their turnover to crime. 
According to the government’s crime statistics, robberies from business 
premises have increased by 47.4% since last year. 

(11) 

Crime is also a key driver of the brain drain - over half of South Africans who 
emigrate cite crime and corruption as their main reason for leaving. When 
they leave, they take their skills and capital with them and drastically reduce 
the prospects for growth and job creation for the unemployed. 

(12) 

So, in a nutshell, drug abuse is everyone’s problem. 
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(13) 

Last night I attended an anti-drug vigil in Belhar in Cape Town. I was invited 
there by concerned residents who have begun staging night vigils outside a 
drug dealer’s house in an attempt to stop him selling tik to their children. 

(14) 

Suburban drug dealers are commonplace in many communities.  Everyone 
knows where they are.  Residents everywhere tell stories of how teenagers 
visit these dealers at all hours to buy drugs, including young mothers with 
babies in their arms, in the rain and cold, queuing to buy tik (in Cape Town) 
or sugars (in Durban) or the local variants elsewhere. Taxis arrive at these 
houses throughout the night, full of people looking for their next fix.  Parents 
tell how their homes are stripped bare by their own increasingly violent 
children, who steal anything they can sell for drugs. 

(15) 

What makes the Belhar community different is that they took concerted 
action to stop the illegal drug trade in their midst.  Within a few weeks of the 
vigils starting, the drug dealer bowed to pressure from the community and 
agreed to stop selling drugs. This is a small, but significant victory. The 
community have now begun a series of vigils outside the houses of other 
drug dealers in the area in an attempt to replicate this success. 

(16) 

The situation in Belhar is not unique. This year I have led anti-drug marches 
in Brixton, Johannesburg; in Phoenix, Durban; in Heidedal in the Free State; 
in Gelvandale in Port Elizabeth; and in Mitchells Plein, Ravensmead and 
Macassar in Cape Town. 

(17) 

The story is the same wherever we go. People live in fear of the gangsters 
who sell their drugs; they worry themselves sick about their children falling 
prey to them. This fear and anxiety is not a product of media hype, as 
Minister Nqakula so often likes to claim. It is the reality on the ground, a 
place where our government seldom looks. 

(18) 

Even government should be aware of the studies that show that the average 
age of drug dependency in South Africa is now 12 years old and dropping. 
One in two schoolchildren admits to having experimented with drugs. 
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(19) 

So why does government remain in denial about our drug problem?  If 
government took active steps to eradicate drugs, it would drastically reduce 
crime. Instead, it has done the opposite. 

(20) 

In 2004, government disbanded the South African Narcotics Bureau 
(SANAB), a dedicated drug-fighting unit within the SAPS that had achieved 
some notable successes. Since SANAB’s closure, drug-related crimes have 
increased exponentially — in fact by 30%.  Now, government is disbanding 
the Scorpions who were highly successful in shutting down the crime 
syndicates at the heart of drug production and distribution in South Africa. 

(21) 

The fact of the matter is this: If we beat drug abuse, we can go a long way to 
beating crime. To beat drugs, we have to take serious action. As a start, the 
DA would reinstate SANAB and expand it so that specialised anti-drug squads 
are based in all high drug-activity areas across South Africa.  The use of 
sniffer-dogs in such squads has also proved particularly effective in locating 
drugs stashes. 

(22) 

We would then take steps to increase border security to make shipping drugs 
in and out of the country more difficult. 

(23) 

According to the Auditor-General’s assessment of our borderline security, our 
land borders are under-capacitated by 71%, our sea borders by 96%, and 
our air borders have no permanent staff at all. It is not surprising that the 
recently released UN World Drug Report named South Africa as one of the 
drug capitals of the world. 

(24) 

The DA supports random drug testing in schools, and the establishment of 
state rehabilitation centres to make treatment more affordable for the poor.  
We would require all prisoners to be tested drug-free for a significant period 
before they could qualify for release or parole. 
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(25) 

We would take a zero-tolerance approach to corruption in the police. For 
every brave and hardworking police officer, there is one who abuses his 
position for personal gain. It is well known that drug lords are able to operate 
with impunity because of the kickbacks they give to corrupt police officers in 
return for acquiescence and information. 

(26) 

The DA would not have allowed National Police Commissioner, Jackie Selebi, 
to draw a salary of a million rand a year after being charged with colluding 
with drug kingpin Glen Agliotti. We believe that any SAPS official found guilty 
of corruption - no matter how big or small - should never be allowed to work 
in the force again. 

(27) 

For too long government has been apathetic about the drug and crime 
epidemic devastating our communities and our economy. But we can win the 
war on drugs and we can win the war on crime. Society depends on its 
stronger members protecting the weak and the vulnerable. With the will and 
the right attitude, like the law abiding citizens of Belhar, we can take back 
our communities and protect the futures of our children. 

Best wishes. 
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