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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Agtergrond 

17 Junie 1985, Windhoek. 

'n Kleurryke geleentheid. Altesame 25 000 mense uit al elf 

bevolkingsgroepe in die land is saarngetrek in die Windhoek

stadion om die instelling van Suidwes-Afrika/Namibie se Oorgangs

regering van Nasionale Eenheid (ORNE) te vier. 

Wye mediadekking word gegee deur buitelandse instellings, Suid-

Afrikaanse koerante en uitsaaidienste 

plaaslike media. 

en, natuurlik, die 

Ses Windhoekse koerante publiseer verslae en foto's van di~ 

mylpaal in Suidwes se soeke na onafhanklikheid. 

Dit is 'n natuurlike verskynsel dat emosioneel en geskiedkundig 

betrokkenes diepe politieke meelewing sal toon, met 'n geesdrif 

wat onbetrokkenes nie het nie. Van die mediadekking is dit iets 

wat by di~ geleentheid in Windhoek soos 'n paal bo water gestaan 

het: die kantlyn-beriggewing deur buitestaanders soos die 

buitelandse en die Suid-Afrikaanse media was iets heeltemal an

ders as die weergawes van belewing wat die plaaslike koerante 

aangebied het. Emosie - in wisselende grade - oor iets wat na aan die 

hart le, was die onderskeidende kenmerk. 

Word met meer as oppervlakkige aandag na die straatkoerantopset 

in Windhoek gekyk, val nog iets op: die konsentrasie van koerante 

wat mekaar oenskynlik feitlik verdring in 'n land met 'n 

bevolking van nog nie eens 1,2 miljoen nie. En verreweg die 

meeste van di~ getal inwoners kry selde of nooit 'n koerant onder 

.oe nie. 
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Di~ saamtrek, en die reenboog van politieke drifte wat weerspieel 

word, is waarskynlik etiketteerbaar as 'n simptoom: van 'n land 

in 'n oorgangsfase, met politieke sekerheid en 'n eie grondwet 

nog in die weegskaal. 

Boonop is geeneen van die koerante wat in die studie behandel 

word, op die lees van 'n 'plaaslike' of streekkoerant geskoei 

nie. Die koors het gestyg en die spanning op persgebied het 

verder opgelaai sedert die instelling van die oorgangsregering, 

want daarna het nog drie koerante hul verskyning gemaak wat die 

totaal nou, einde 1988, tegnies op nege bring. Een van hulle is 

egter 'n Sondag-uitgawe van 'n bestaande koerant en word verder 

in die studie saam met die dagblad as een koerant behandel. 

Hoewel daar streng tegnies nege koerante is, is dit in die 

praktyk net agt, en word dit verder so behandel. 

1.2 Die plaaslike koerante 

Die ses koerante wat op 17 Junie 1985 reeds in bedryf was, is: 

- Die Republikein, 'n Afrikaanstalige dagblad; 

- The Windhoek Advertiser, 'n Engelstalige dagblad; 

- Allgemeine Zeitung, 'n Duitstalige dagblad; 

-Windhoek Observer, 1 n Engelstalige naweekblad; 

- Die Suidwester, 1 n Afrikaanstalige weekblad; en 

- Namibia Nachrichten, 1n Duitstalige weekblad. 

Met 

druk 

hoofopskrifte 1 Duisende ruk op! 1 en 1 Eie Regering! 1 in vet 

op onderskeidelik 17 en 18 Junie 1985, was Die Republikein, 

ondersteuner van die Republikeinse Party onder leiding van mnr 

Dirk Mudge, verreweg die geesdriftigste oor die samestelling van 
1 n oorgangsregering. 

! l (_ . \..._ 
;._ ' . 

\ 
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Die ander koerante se houdings het gewissel van die versigtige 

optimisme van die Allgemeine Zeitung met 'Ein Schritt zur 

Unabhangigkeit' as hoofopskrif, tot die gelate, amper skeptiese 

sal-maar-wag-en-kyk-houding van die Windhoek Observer en Die 

Suidwester se doemprofeetagtige beklemtoning van 'Skerp verskille 

in siening en uitgangspunte tussen die ses partye wat die nuwe 

Oorgangsregering uitmaak ••• '. 

Die Advertiser het op die oog af gelyk of hy neutraal, hoewel 

betrokke, is, maar het tog op 17 en 18 Junie op die voorblad 

aandag gegee aan voorvalle en uitsprake van 'n linkse, negatiewe 

aard uit die geledere van opponente van die oorgangsregering

konsep. 

Net enkele maande na die geskiedkundige gebeurde maak The 

Namibian sy verskyning, 'n weekblad wat voor sy eerste uitgawe 

aangekondig is as die heel eerste totaal objektiewe, neutrale 

koerant in die land. Sy verskyning op 30 Augustus 1985, so knap 

na die instelling van die oorgangsregering, was insiggewend. Dit 

was die eerste Vrydag n~ 26 Augustus, die sogenaamde Namibia Day, 

waarop die South West African People's Organisation of Namibia 

(Swapo) die aanvang van sy gewapende stryd vir die "bevryding" 

van die landstreek herdenk. Verskeie berigte en boodskappe van 

gelukwensing in die eerste uitgawe van die koerant suggereer 'n 

Swapo-gesindheid en dra daartoe by dat gematigdes die blad as 'n 

verskuilde Swapo-mondstuk beskou. 

Op 6 April 1986 maak Suidwes se eerste Sondagkoerant, Sondag

Republikein, sy buiging. Al word hy vir die doel van die studie 

as 'h Sondag-voortsetting van Die Republikein beskou, het hy gou 

'n eiesoortige karakter gevestig met die klem op sport en berigte 

in tipiese Sondag-styl. Groot dele van die redaksionele ruimte 

word aan berigte en artikels in Engels en Duits afgestaan. 

Feitlik twee jaar later verskyn The Times of Namibia. Dit is 

veral op bruin en swart lesers gemik. Opvallend is dat van die 

berigte in 'n OWambo-dialek geplaas word. 
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Hoewel die koerant nie aan 'n politieke party gekoppel kan word 

nie, lyk dit of die Times meer aan die linkse kant van die 

politieke spektrum staan. 

Hy was nie die eerste koerant in Suidwes wat 'n swart taal in sy 

beriggewing gebruik het nie. The Namibian het hom voorgespring 

deur 'n week of twee voor die Times se verskyning met 'n bylaag, 

The Namibian ·Focus, vir sy Afrikaanse en Owambo-lesers vorendag 

te kom. 

In die inleidende gedeelte van hierdie studie sal nog nie in 

diepte na die nege koerante gekyk word nie. Die bedoeling is om 

enersyds 'n oorsig te gee van die situasie waarin die koerante 

hulle bevind, en andersyds om enkele faktore uit te lig wat hulle 

omring en hul bestaan regstreeks of onregstreeks beinvloed. 

1.3 Doel van die studie 

Die doel van die studie in sy geheel is om die agt koerante met 

betrekking tot hul sin en hul kanse op oorlewing te evalueer. 

Enkele stellings is tog nodig om die studie binne die korrekte 

raamwerk te plaas: 

Politiek is 'n oorheersende faktor in die bestaan van al die 

koerante. Daarom is·almal betrokke by die politiek van die dag, 

of in 'n antagonistiese/skeptiese gees of vurig positief. 

- Tweedens maak ekonomiese 

.ontwikkelende ekonomie, 'n 

faktore, soos 'n klein, 

lae bevolkingsdigtheid, 'n 

n~ 

swak 

ontwikkelde infrastruktuur wat 'n Wye gebied moet bedien, die 

afhanklikheid van invoer in die drukkersbedryf en 'n klein 

advertensiemark, dit hoogs onwaarskynlik dat so baie koerante 

op eie bene kan bly bestaan. 
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- Oerdens is Suidwes deel van die Derde Wereld, terwyl die 

koerante nog grotendeels op Westerse patroon geskoei is. Die 

eiesoortige behoeftes en eise van 'n bevolking wat nog aan 

die ontwikkel is, word in groat mate veronagsaam. 

1.4 Bevolkingstal 

Suidwes-Afrika/Namibie se bevolkingsgetalle is een van die 

opvallendste faktore wat in ag geneem word in 'n beskouing van 

die land se koerantwese. 

'n Opname wat einde 1986 deur die statistiekdiens van die 

Sentrale Regering van Suidwes gedoen is, toon aan dat die land se 

bevolking toe op 1,184 miljoen gestaan het.(l) 

'n Benaderde raming van die getalle van die onderskeie 

bevolkingsgroepe het in die opname soos volg gelyk: 

- Wambo's 587 000 

- Kavango's llO 000 

- Damaras 89 000 

- Herero's 89 000 

- Blankes 78 000 

- Namas 57 000 

- Kleurlinge 48 000 

- Capriviane 44 000 

- Boesmans 34 000 

- Easters 29 000 

- Tswanas 7 000 

- Ander 12 000 

Uit dieselfde opname het geblyk dat die grootste 

bevolkingsaamtrek in die noorde van die land is, met OWambo as 

die digs bevolkte gebied. 

(1) "Bevolking tel nou 1,184 miljoen," Kontak, April 1987, 

p 4, kol 1. 
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1.5 Koerante in verhouding tot bevolkingsgetalle 

Die eerste belangrike feit wat regstreeks betrekking het op die 

agt koerante, is dat die geografiese kolletjie 

waar hulle gekonsentreer is, naamlik Windhoek, die bruin dorp 

Khomasdal en die swart dorp Katutura, altesame net 'n geraamde 

110 000 mense bevat. 

Neem 'n mens in ag dat die vasteland van Afrika, volgens die 

Amerikaanse akademikus L. John Martin, die kleinste getal 

dagblaaie in die w~reld het in terme van sy totale bevolking -

net 0,387 per miljoen mense, oftewel gemiddeld een dagblad per 

2,5 miljoen mense,(2) dan is Windhoek se drie dagblaaie of sy 

altesame agt koerante buite verhouding. 

In die 

tot die 

betrokke hoofstuk oor Afrika s~ Martin dit is maklik 

slotsom te raak dat Afrika nog 'n lang pad het om 

om 

te 

loop, veral wanneer die syfers vergelyk word met die sowat 160 

000 inwoners per dagblad in die VSA en Kanada. 

Tog, neem 'n mens in ag dat meer as die helfte van SWA/Namibi~ se 

bevolking waarskynlik nooit eens die drie dagblaaie onder o~ kry 
' 

nie, onder meer vanwe~ geografiese verwydering, en sou hulle in 

so 'n berekening buite rekening gelaat word, sal Suidwes se 

verhouding van inwoners per koerant di~ van die VSA en Kanada 

oorskry. 

Sowel Suidwes se drie dagblaaie as die meeste van sy ander 

koerante is as 't ware blanke, Westerse publikasies in 'n land 

met oorheersende Derde Wereld-eienskappe. 'n Vraag wat ontstaan, 

is hoeveel (en watter) van hulle bestaansreg het. 

(2) L. John Martin, "Africa," derde hoofstuk van "The 

World's Regions and Journalism," in Global Journalism, A survey 

of the World's Mass Media, red. John C. Merrill (New York, Longman 

Inc, 1983), bl. 191. 
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1.6 Beperkte advertensiemark 

In dieselfde asem moet genoem word dat SWA/Namibie se beperkte 

advertensiemark nie net deur die agt koerante onderling gedeel 

moet word nie, maar dat die elektroniese media boonop die 

grootste enkele deel daarvan kry. Sonder hierdie elektroniese 

mededinging sou die koerante dit ekonomies makliker gehad het. 

Daar is rede vir die waarnemer om te vermoed dat sommige of die 

meeste van die koerante subsidies van buitelandse instellings 

en/of politieke groepe kry, wat hulle in mindere of meerdere mate 

aan die lewe help hou. Die aspek sal verder aan behandel word. 

1.7 Aanduiding van ontwikkeling 

Martin se voorts dat dagblaaie 'n goeie aanduiding van 

ontwikkeling is. In sogenaamd ontwikkelde lande geniet die lees 

van dagblaaie groot voorrang, gemeet aan sirkulasiesyfers per 

duisend inwoners. Hy wys daarop dat 'n ho~ korrelasie bestaan 

tussen per capita-inkomste en die aantal dagblaaie wat in 'n land 

gelees word. 

In Afrika hou die vasteland se lae en onbetroubare 

sirkulasiesyfers waarskynlik JU1S verband met die feit dat die 

inwoners van Afrika hul inligting en vermaak in die algemeen uit 

ander bronne as dagblaaie put, meen Martin. Selfs al sou Afrika 

ekonomies sy huidige standaarde ver oortref, skryf hy, sou 

koerante steeds nie dieselfde rol vervul as in die Westerse 

wereld nie. Hy voorspel dat massakommunikasie in Afrika anders 

sal ontwikkel as in die Weste. 

Sowel die gedrukte as die elektroniese media in die Westerse 

wereld is as 't ware "gevorm en gegiet" volgens die publiek se 

eise en verwagtinge. Handel, wetenskap, tegnologie, politieke 

stelsels en sosiale interaksies het almal 'n rol gespeel. Die 

pers se daaglikse weergawe van verwante individuele en 

groepsbedrywighede het algemene praktyk geword. 
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Een van die faktore wat Afrika steeds anders maak as die Weste is 

die feit dat stamverband nog 'n groot rol speel en dat die meeste 

Afrika-volkere sowel kultureel as taalkundig uiteenlopend is •. 

1.8 Afrika se mediabehoeftes 

Die faktor moet uiteraard prominensie geniet in 'n beskouing van 

SWA/Namibi~ se koerante, omdat die swart groepe in die land ver 

in die meerderheid is. Martin beskou dit ook as 'n faktor van 

groot belang in die prentjie wat hy skilder van Afrika en sy 

mediabehoeftes. 

Hy no em dat daar volgens skatting tussen 800 en 2000 

uiteenlopende tale en dialekte in Afrika is, tussen 80 en 95 

per sent hiervan sander geskrewe vorm of eie letterkunde. In 

SWA/Namibie is daar ook groot verskeidenheid binne taal- en 

kultuurverband, maar heelwat van die tale beskik nou reeds oor 'n 

geskrewe vorm, danksy groot werk wat deur Bybelvertalers gedoen 

is. 

Martin se die produksie van gedrukte media - veral dagblaaie 

vir bevolkingsgroepe van dikwels tot so klein as 'n halfmiljoen 

SWA/Namibie se is nie 'n lewensvatbare proposisie nie. 

grootste bevolkingsgroep , die Wambo's, 

halfmiljoen. 

Dog 

tel skaars meer as 'n 

Al die koerante wat in die studiestuk bespreek word, word prim~r 

in die drie sogenaamd amptelike tale, naamlik Afrikaans, Engels 

en Duits (3) uitgegee. Saam het hulle op die uiterste nie eens 

400 000 moontlike lesers nie. 

(3) Duits word net deur die Blanke Verteenwoordigende 

Owerheid as 'n amptelike taal erken. 
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Martin noem voorts dat, hoewel geletterdheid in Afrika toeneem, 

Afrikane 

inheemse 

hulle al hoe meer beywer vir 

nie-Westerse tale. Daar 

meer 

is 

prominensie aan 

boonop onder ling 

omstredenheid en twis tussen die verskillende bevolkingsgroepe 

van 'n land oor watter tale nasionale status behoort te verkry. 

Dikwels, soos ook in SWA/Namibi~ ten tyde van die studie, is die 

regeerders verteenwoordigend van 'n groep of groepe wat in die 

betrokke land nie dominant is nie. Die geval word in SWA/Namibie 

geillustreer deur die feit dat die Wambo's, van wie daar meer as 

vyf keer meer as die naasgrootste groep in die land is, net op 

beperkte skaal in die Oorgangsregering verteenwoordig word. Slegs 

een van die agt Kabinetslede, mnr Andreas Shipanga, is 'n Wambo. 

Soos reeds vroeer gemeld, is nou eers begin om erkenning aan die 

Wambo-taal in sommige van SWA/Namibi~ se koerante te gee. Tog het 

kerkblaaie in di~ opsig reeds joernalistieke baanbrekerswerk 

verrig. Die Evangelic Lutheran Church in Namibia (ELCIN), 

voorheen ELOK, gee al baie jare sy spreekbuis, Omakwetu, in Wambo 

uit, terwyl die Anglikaanse Kerk 'n soortgelyke blad, Omakuni, 

het. 

Die SWA/Namibie Inligtingsdiens het ook geruime tyd sy maandblad, 

New Nation, in verskeie van die swart tale in Suidwes uitgegee, 

maar weens stygende koste is dit vroeg 1988 gestaak en verskyn 

die blad nou net in Afrikaanse en Engels. 

Wat die gedrukte media in Suidwes betref, kan aanvaar word dat 

minstens twee derdes van die bevolking daar min of geen behoefte 

aan het in die 'verhewe' Westerse vorm nie. 'n Waarnemer wat 

self in Afrika woon, sal waarskynlik vermoed dat Derde Wereldse 

Afrika se behoefte aan harde nuus hoofsaaklik deur 'n medium 

soos die radio bevredig word. In sy hoofstuk oor Afrika maak 

Martin presies di~ stelling. 
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'Sagte nuus' word vermoedelik goed genoeg versprei deur middel 

van sogenaamde 'volksmedia' soos die riemtelegram, 

skinderstories en gesprekke. Kortom, nuus word van mens tot mens 

oorgedra. 

Martin wys daarop dat Afrika nog nooit 'n inligtingspers gehad 

het nie. Hy se die swart perswese het nog altyd uit 

meningsblaaie bestaan. Di~ was gewoonlik ingestel op revolusie, 

met 'n onafhanklike Afrika as mikpunt. 

Trouens, verskeie Afrika-leiers het hul politieke loopbaan as 

joernaliste of koeranteienaars begin. Onder hulle tel die 

voormalige Tanzaniese staatshoof, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta 

van Kenia, Malawi se Hastings Banda, Ghana se Kwame Nkrumah en 

Mobutu Sese Seko van Zaire. 

Hoewel The Namibian 'n wit redakteur, Gwen Lister, het -- iets 

wat die situasie amper ironies maak -- kan 'n mens dit heel goed 

in di~ kategorie van koerante plaas. Jy hoef nie verder as die 

blad self te soek na die bewyse dat dit 'n meningspublikasie is 

nie. Die rooi en swart mashoof kan nie misgekyk word nie en die 

slagspreuk 'Bringing Africa South', wat deel daarvan is, het 'n 

eie boodskap. 

Martin se die behoefte aan gedrukte media in Afrika, na die 

voorbeeld van di~ in die Weste, sou waarskynlik grater gewees het 

as Afrika se sosiale, ekonomiese en politieke instellings 

gelyktydig met sy tegnologie ontwikkel het. Maar, se hy, dit is 

teruggehou deur wat hy 'koloniale verdrukking' noem, terwyl 

moderne tegnologie telkens, met 'n land se onafhanklikwording, 'n 

outomatiese en onmiddellike deel van die pakket van 

onafhanklikheid was. 
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1.9 Die toekorns van die koerantwese in Afrika 

Oor die toekorns van die perswese in Afrika stern Sharnlal Puri met 

Martin saarn. In 'n gepubliseerde referaat onder die titel "The 

Influence of the Press in the Rural Areas of Africa", se hy daar 

is oor die algerneen geen teken dat dit as inligtingsrnediurn sal 
' 

ontwikkel soos in die Eerste W~reld nie.(4) 

Vir die doeleindes van hierdie studie word SWA/Narnibi~ as deel 

van die Derde W~reld beskou, terwyl Suid-Afrika op hierdie 

vasteland as 'n entiteit op sy eie gesien word. Terwyl Suid

Afrika die sterkste Westers-rnetropolitaanse geaardheid in Afrika 

het, is Suidwes oorheersend plattelands en Afrika-landelik. 

Aangesien Windhoek met sy sowat 110 000 inwoners SWA/Narnibi~ se 

enigste stad is, beteken dit dat die rneer as 1 rniljoen inwoners 

wat die res van die bevolking uitrnaak, op die platteland of in 

landelike ornstandighede woon. 

Puri twyfel nie dat 'n groqt gaping bestaan tussen die 

leserspubliek en die nie-lesende Afrikane nie. 
' 

"I think this is bad news for Africa. Whatever the role of the 

press in Africa, whether as propaganda vehicle or for the 

spreading of religion or national development, our figures show 

that the message is not getting across to the rural masses." 

(4) Sharnlal Puri, "The Influence of the Press in the Rural 

Areas of Africa," referaat gelewer op die 22ste jaarlikse 

vergadering van die African Studies Association, Los Angeles, 31 

Okt. tot 3 Nov. 1979, bl. 9. 
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Die probleem, se Puri, is nie soseer dat die meeste Afrikane 

ongeletterd is nie, maar die feit dat hulle na skoolverlating 

selde indien ooit weer in aanraking met die gedrukte media kom. 

Vol gens hom le die oplossing nie daarin om Afrika-koerante 

gekunsteld en hoogs ontwikkeld te maak nie. Dit is 'n 

vermorsing van geld wanneer uitgewers Afrika-koerante met die 

hedendaagse tegnologie oorweldig. Sulke bestedings beskou hy as 

irrelevant. Die geld moet eerder gebruik word vir ondersoeke om . 
die behoeftes van die landelike Afrika-bevolking te bepaal en 

daarvolgens die koerante te probeer skep en verskaf. 

Puri s~ gevorderde koerante ("sophistication in the 

newspapers ••• ") sal sonder twyfel 'n al hoe groter 

tussen hulle en die massas ervaar en bewerkstellig. 

verwydering 

Ontwikkeling, se hy, is in feitlik elke Afrika-staat die 

oorheersende tema. Die onderwerp behoort 

publikasie die aanstelling van 

ontwikkelingsverslaggewers te regverdig. 

by elke koerant of 

minstens 'n paar 

Ook in SWA/Namibi~, 'n 

ontwikkelende land waarvan die inwoners voordeel kan trek uit 

gereelde inligting oor vooruitgang, is dit in die 

koerantjoernalistiek grootliks nog 'n braakland. 

Die meeste joernaliste spits hulle by 'n koerant toe op gebiede 

soos misdaad, politiek en sensasie, maar in Afrika behoort 'n 

joernalis te besef dat die klem allereers op ontwikkeling 

val, meen Puri. 

moet 

Hy se om ekonomiese begrippe en neigings te vertolk en op 'n 

verstaanbare manier oor te dra, sodat die nie-stedelike mass as 

kan verstaan en die erns van die probleem en die stryd vir 

ontwikkeling kan begryp, is waarskynlik een van die heel 

belangrikste take van 'n Afrika-joernalis. Dit gaan oor die 

noodsaaklikheid van die opheffing van die landelike massas. 
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Dit is nie 'n ekonomie van syfers , teorie en lang woorde nie, se 

Puri, maar in Afrika dikwels een van oorlewing. Hy meen dit is 

iets waarby stedelike koerante betrokke moet raak. 

Hierdie idealistiese siening gaan bogemiddelde vermoens van 

Derde Wereld-joernalis vereis. So 'n man sal betreklik 

die 

goed 

gekwalifiseer wees en waarskynlik nie bekostig kan word deur 'n 

koerant wat sukkel om kop bo water te hou nie. Sulke joernaliste 

sal 'n mens eerder by 'n Westerse as by 'n Afrika-koerant verwag. 

Boonop lyk dit na 'n paternalistiese benadering en een wat 

waarskynlik eerder in die Weste as in Afrika aanvaar sal word 

dat 'n koerant vir sy lesers moet gee wat vir hulle gesond is (of 

wat hy dink gesond is), terwyl hy nalaat om vas te stel wat hulle 

wil he. 

1.10 Staatshulp vir Afrika-koerante bepleit 

'n Punt van belang vir hierdie studie wat Puri wel noem, is dat 

die probleem nie daaroor gaan hoe om koerante na die landelike 

bevolking te versprei nie, maar hoe om di~ mense saver te kry om 

koerant te lees. 

Hy erken dat dit te betwyfel is of private koeranteienaars en 

uitgewers sal onderneem om koerante te verskaf aan landelike 

gemeenskappe (en daaronder verstaan 'n mens di~ wat regtig 

ongemaklik afgelee is). Hy meen dat regerings en bestaande 

koerante so 'n pr~jek gesamentlik moet aanpak. 

In di~ opsig moet genoem word dat Suidwes 'n regeringspublikasie 

het wat aan inwoners oor die hele land versprei word. Di~ 

maandblad met 'n oplaag van 80 000 heet The New Nation (5) en 

word gratis deur die SWA Inligtingsdiens versprei. Die 

verskaffing van inligting is die vernaamste mikpunt. 

(5) Vir die doel van die studie word The New 

behandel nie, omdat dit nie in die private sektor aan 

markomstandighede as die ander onderworpe is nie. 

Nation nie 

dieselfde 
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Puri meen dit is 'n fout om koerante gratis te versprei, 

omdat geen waarde dan aan hulle geheg word nie. 

Buitendien 

propaganda 

word gratis leesstof gewoonlik 

wat daarop gemik is om oordele en 

onafhanklike denkers te beinvloed, se Puri. 

alom aanvaar 

opvattinge 

as 

van 

Sy voorstel is dat Afrika-regerings die prys van 'n koerant moet 

subsidieer om die sak van die landelike bevolking te pas. 

Hulp kan ook verleen word met die verspreiding van die koerant na 

die platteland, mits die koerante natuurlik aan die vereistes en 

behoeftes van die beoogde lesers voldoen. 

Uit Martin en Puri se waarnemings is dit duidelik dat Afrika 

insluitende SWA/Namibi~ -- sy eie stel norme en vereistes het vir 

die koerantwese. Tog moet 'n mens nog steeds bestaande 

publikasies kan meet aan universele standaarde. 

1.11 Universele standaarde 

Die basiese vereistes vir 'n koerant is deur Groth in 1928 soos 

volg geidentifiseer: periodieke publisering (minstens een keer 

per week), meganiese reproduksie, toeganklikheid vir almal 

(vrylik beskikbaar), algemene inhoud en verskyning op vasgestelde 

tye.(6) Die eienskappe kry later in die studie meer toeligting, 

met toepassing op die Suidwes-situasie. 

(6) J.J. Roelofse, "Ondersoek na The Namibian: Strukturele 

inhoudsontleding van die eerste 41 nommers", (Pretoria, 

ongepubliseer, 1987), bl. 1. 
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Duane Bradley se in sy boek The Newspaper - Its Place in a 

Democracy dat hoewel sornrnige koerante deur private instellings 

uitgegee word wat om die een of ander rede nie van 'n wins 

afhanklik is nie, die meeste koerante 'n wins moet toon om te 

kan oorleef.(7) 

En Jon G. Udell se in The Economics of the American Newspaper 

die koerant is geheel en al afhanklik van die teenwoordigheid 

van mense, geld en kleinhandelbedrywighede.(8) 

Bradley gaan voort om vyf basiese verantwoordelikhede van 'n 

koerant uit te wys, naamlik: 

- om te oorleef: 

- om inligting te verskaf: 

- om nuus te vertolk of riglyne te gee: 

- om te vermaak: en 

- om die publiek te dien. 

John Hulteng skryf in The News Media dat 

handboekskrywers en media-ontleders saamstem 

leserspubliek by die massamedia drie dinge soek: 

- inligting en idee: 

- vermaak in verskeie vorme: en 

- advertensieboodskappe.(9) 

die 

dat 

meeste 

die 

(7) Duane Bradley, The Newspaper - Its Place in a Demo

cracy, (Princeton, D. van Nostrand Company Inc, 1965), bl. 

13. 

(8) Jon G. Udell en andere, The Economics of the American 

Newspaper, (New York, American Newspaper Publishers Association 

Foundation, 1978), bl 81. 

(9) John L. Hulteng, The News Media, (Eaglewood Cliffs, 

Prentice-Hall Inc, 1979), bl. 81. 
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Volgens Bradley moet 'n koerant, om te kan oorleef, 'n voldoende 

aantal intekenare (kopers) h~ en 'n advertensie-inkomste wat nie 

net al sy onkoste d~k nie, maar ook vir sy eienaars iets in die 

sak bring. Hy wys daarop dat waarskynlik minder as een derde van 

'n koerant se inkomste uit intekengeld en straatverkope kom. Die 

res moet uit advertensies kom. 

David Bollier se oor die algemeen kan koerante met 'n 

sirkulasiesyfer laer as 10 000 nie eens bekostig om selfs 'n 

enkele heeltydse verslaggewer in diens te h~ nie.(lO) Van die 

nege Windhoek-koerante het net Die Republikein 'n sirkulasie van 

meer as 10 000, hoewel al die koerante elk 'n redaksie van 

minstens twee het. 

In sy boek The Press se Henry Wickham Steed advertensies of die 

verkoop van reklame neig om die perswese toenemend te beinvloed. 

Dit laat koerante voortbestaan. Die prys vir die 

advertensieruimte wat 'n koerant verkoop, 

van sy aantal lesers, hoewel deels ook 

koopkrag. ( 11) 

is grootliks afhanklik 

van hul gehalte en 

Benjamin M. Compaine wat oor die Amerikaanse samelewing skryf, se 

onomwonde dat 'n koerant se bestaanbaarheid afhank1ik is van 

verkope. 'n 

Aansluitend by 

Lae sirkulasiesyfer ontmoedig 

Martin se opgawe van Afrika se 

advertensies. 

oorwegend lae 

sirkulasiesyfers, wys Compaine daarop dat swart etniese groepe in 

Amerika 'n groeiende getal van baie stedelike bevolkings 

uitmaak, en dat navorsing bewys het dat sirkulasie negatief 

beinvloed word in stede waar die wit bevolkingstal krimp. Dit kan 

waarskynlik toegeskryf word aan die wit Amerikaners se groter 

koopkrag en ingewortelde leesgewoontes •. 

(10) David Bollier, How to appraise and improve your daily 

newspaper: A manual for readers, (Ralph Nader, 1980), bl. 16. 

(11) Henry Wickham Steed, The Press, (Harmondsworth, Penquin 

Books Limited, 1938) b1. 15. 
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Compaine identifiseer die rol en verantwoordelikheid van 'n 

koerant min of meer soos Bradley, hoewel miskien met ander 

prioriteite, naamlik: 

- inligting; 

opvoeding; 

- vermaak; 

- verkope (sirkulasie); en 

- wins op belegging. (12) 

1.12 Openbare Mening 

Steed se in die inleiding tot The Press koerante kan 'optree en 

doen' in oorleg met die openbare mening. Maar, se hy, die 

openbare mening werk weer op sy beurt net so kragtig in op 

koerante. Daarom is die pers altyd in die versoeking om die 

publiek te gee wat hy wil h~, en is joernaliste wat kan raai wat 

die publiek regtig soek, goud werd. 

Hy wys daarop dat daar ook di~ is wat, tesame met die eienaars 

van hul koerante, meen die gemiddelde smaak en voorkeure van die 

publiek is so 'laag' dat, hoe laer die vlak van hul aanbieding, 

des te groter sal die welslae in verkope en aanhang wees. Sulke 

koerante behaal ook gewoonlik sukses. 

Dit kan deels die gewildheid van 'n koerant soos die Windhoek 

Observer verklaar. Die koerant bied a an sy lesers heelwat 

sensasie, dikwels geillustreer met gru-foto's en prikkelende 

foto's van halfnaakte meisies. Vol gens die redakteur is die 

koerant een van die min in Suidwes wat 'n wins maak~ Die koerant 

se verkoopprys is die hoogste in die land (tans R2); tog verkoop 

hy goed, en daarby het hy 'n aansienlike hoeveelheid advertensies 

getrek. 

(12) Benjamin M. Compaine, The Newspaper Industry in 1980's: 

An Assessment of Economics and Technology, (White Plains, 

Knowledge Industry Publications Inc, 1980), bl. 23 en 35. 
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In die soeke na wat die publiek wil he, se Steed, sal 'n mens 

vind vervelige, saai, oninteressante koerante verkoop nie. 

Verveligheid is die grootste sonde wat 'n koerant kan pleeg, s~ 

hy. 

Dit is iets waarvoor sommige van Suidwes se koerante lig moet 

loop. Die Suidwester~byvoorbeeld,is geneig om hom skuldig te maak 

aan beheptheid met partypolitieke sake. Die leser met 'n oop 

gemoed kan dalk verveeld raak. 

Om heel ander redes kan selfs die Windhoek Observer saai en 

vervelig raak: die resep van skandale, sensasie, ongesensureerde 

polisiefoto's en 'n onkonvensionele, soms platvloerse skryfstyl, 

werk nie altyd nie. 

Van die ander kant gesien as wat die publiek uit die koerante wil 

he, sal die politieke en politiek-ideologiese faktore in 'n 

samelewing volgens Schramm tot groot hoogte bepaal waarvoor die 

massamedia gebruik sal word. So se Arrie de Beer in Nuuswaardes 

en Nuuswaardigheid. 

Hy wys daarop dat Fischer en Merrill (1970) in 'n "deskriptiewe 

oorsig" aantoon dat dagblaaie (oftewel koerante, in di~ studie) 

"nie net in terme van 'n bree staats- of politieke stelsel verskil 

nie, maar ook onderling binne betrokke sosiale sisteme ten opsigte 

van hul politieke beleid". 

De Beer se Lever (1972) het met betrekking tot Suid-Afrika bevind 

(en dit geld ook vir Suidwes) dat die "klem (kleur) wat aan 

nuusgebeurtenisse volgens bepaalde vertolkings van nuuswaardes 

gegee word, deur politieke verskille beinvloed word". 

(13) A.S. de Beer,Nuuswaardes en Nuuswaardigheid, 

(Johannesburg, Boekhandel DeJongh, 1977), bl. 16. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



19 

In Suidwes is di~ beginsels weer van toepassing, veral as dit kom 

by onderlinge verskille. Wanneer 'n saak soos etniese verkiesings 

byvoorbeeld ter sprake kom, staan Die Suidwester alleen en ver

skil hy met al die ander koerante. 

Op 'n ander gebied staan koerante soos die Windhoek Observer en 

selfs die Namibian weer sterk teenoor Die Republikein, omdat 

hulle hulself (afsonderlik, want hulle het verder bitter min 

ooreenkoms) as die publiek se waghonde beskou, terwyl Die 

Republikein 'n "getroue vriend" van die Oorgangsregering en dus 

die "owerheid" is. 

Hachten se die Engelse pers verskil met die Afrikaanse pers oor 

wat "verantwoordelikheid" behels. "The English journalistic 

viewpoint that its responsibility is to the people of South Africa 

to report fully and without bias the news they have a right to 

know collides with the Afrikaner concept that responsibility is to 

the ruling government, to the leaders of the nation." (14) 

In die bre~ politieke stelsel beskou Die Suidwester en Die 

Republikein mekaar weer as regstreekse teestanders en maak daar 

geen geheim van nie. 

Bradley se dat dit belangrik is vir 'n koerant om altyd albei 

kante van 'n saak te stel -- hoe moeilik dit ook mag wees. De 

Beer se dat hoewel 'n berig in die styl van objektiewe, harde 

nuus geskryf mag wees, dit tog in "editorializing" kan ontaard 

deurdat of 'n redakteur of 'n verslaggewer of selfs 'n 

subredakteur sy eie of die koerant se standpunt in die berig kan 

inbou ("slant"). 

'n Redakteur, hoewel hy spesifieke vooroordele mag he, skuld dit 

aan sy lesers om die opposisie se menings en feite in 'n sekere 

saak vas te stel en ook in sy koerant aan te bied, se Bradley. 

(14) '·7illiam A. Hachten en C. Anthony Giffard, The Press and 

Apartheid -- Repression and Propaganda in South Africa, (Landen, 

The MacMillan Press, 1984), bl. 93.~ 
! 
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In SWA/Namibie maak veral Die Suidwester, Die Republikein en The 

Namibian hulle, wat die politiek betref, skuldig aan versuim om 

die stelling na te kom. 

Bradley se 'n goeie redakteur sal sorg dat sy menings beperk is 

tot die koerant se hoofartikel, en dat hulle nog deel is van nog 

invloed uitoefen op die nuusgedeelte. Hy sou waarskynlik nie die 

situasie in SWA/Namibie goedkeur nie, omdat die koerante hulle, 

veral wat politiek betref, betreklik min aan sulke riglyne steur. 

Hy se in elk geval in dieselfde hoofstuk dat koerante die 

publiek onder meer ook kan dien deur as 'n openbare gewete op te 

tree. En in die eerste gedeelte van Global Journalism skryf die 

redakteur, John C. Merrill (15), dat waar ook alter wereld 'n 

dapper koerant bestaan wat sy leser dien as bewaarder van sy 

belange en die beskermer van sy regte deur die blootlegging van 

die misbruik van mag of deur kritiek op mislukkings en verkeerde 

besluite, dit 'n doring in die vlees van 'n regering kan wees. 

Dit is 'n mag wat onder beheer gehou moet word as 'n regering 

sensitief is vir kritiek of 'negatiewe' nuusaanbieding. 

Sulke koerante, se Bradley, snuffel stories uit wat die belang 

van die publiek raak, en stel onreg en onreelmatighede aan die 

kaak. 

In SWA/Namibie se opset is dit een van die Observer se voorkeure, 

hoewel sy metodes en benadering, soos reeds genoem, soms taamlik 

omstrede is. 

(15) John C. Merrill, "The Global Perspective", eerste 

gedeelte van Global Journalism, A survey of the World's Mass 

Media, red. John c. Merrill, (New York, Longman Inc, 1983), bl. 

29. 
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Nietemin, 

binne 'n 

om terug 

bepaalde 

te keer tot die konsentrasie 

geografiese ruimte in die 

van koerante 

hartjie van 

SWA/Namibie: Bradley stel 'n moontlike verklaring voor deur aan 

te voer dat elkeen as bestaansrede die huldiging en uitdra van 'n 

spesifieke standpunt mag he, eerder as 'n winsmotief. Sulke 

koerante, wat daarop ingestel is om te beinvloed, is dan nie so 

gesteld op algehele nuusdekking as op die eie standpunte nie. 

Met inagneming van graad- en benaderingsverskille, kan elk van 

die agt koerante aan die maatstaf gemeet word. Politiek, en 

spesifiek die onsekerheid oor 'n politieke oplossing vir die 

land, is een van die grootste faktore. 

De Beer se redaksionele nuusbeleid sal in terme van die koerant 

se "eiesoortige signatuur" waarskynlik "een van die belangrikste 

veranderlikes wees wat direk 'n invloed op nuuswaardes uitoefen. 

Hierdie beleid sal tot uiting kom in die bree algemene houding 

van die koerant oor die hantering van sy basiese produk, nuus". 

Die verskynsel kan in SWA/Namibie toegelig word met die 

Engelstalige dagblad, The Windhoek Advertiser, aangesien hy in 

drie jaar nie minder as sewe redakteurs gehad het nie, en sy 

politieke kleur omtrent ewe veel kere verander het. 

{j Merrill se min oplettende perskritici sal kan ontken dat 

nuusmedia ook hoofsaaklik propaganda-instrurnente is wat hulle 

grootliks met die opbou en afbreek van beeld bemoei. Hy noem dit 

'n soort sielkundige oorlogvoering. Hy se elke land se 

persstelsel en -filosofie is gewoonlik in pas met sy basiese 

politieke en sosiale stelsel en ideologie. 

Die bestaan van meer koerante as wat 'n mens in 'n gemeenskap van 

Suidwes se omvang sou verwag, asook hul uiteenlopende politieke 

standpunte, steun die opvatting. Dit wys weer op die politieke 

onsekerheid en die feit dat 'n verskeidenheid van oplossings 

voorgestaan en gepropageer word. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



22 

Maar soos Robert D. Murphy in die hoofstuk oor "Daily News

papers" in Journalism Tomorrow s~: Koerante is so 'n basiese 

element in die gemeenskap dat ons nie hul toekoms kan bedink 

sonder om die sosiale en politieke veranderinge wat voorle, in ag 

te neem nie. Oor die toekoms van koerante kan ons net spekuleer 

in die hoop dat die beskawing sowel as die demokratiese prosesse 

sal oorleef, se hy. (16) 

Met di~ agtergrond as raamwerk sal die studie voorts gewy word 

aan feitelike en vergelykende inligting oor onder meer die 

ontstaan en geskiedenis van die perswese in SWA/Namibi~, en die 

agt koerante wat binne die raamwerk geplaas word. 

(16) Robert D. Murphy, "Daily Newspapers", tweede hoofstuk in 

Journalism Tomorrow, red. Wesley C. Clark, (Syracuse, Syracuse 

University Press, g.j.), bl. 17. 
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HOOFSTUK 2 

GESKIEDKUNDIGE OORSIG VAN DIE KOERANTWESE IN SWA/NAMIBie 

2.1 Die eerste koerant 

Dit is nodig vir die legkaart van die studie om die verlede van 

die koerantwese in Suidwes-Afrika/Namibie na te gaan. 

Vanjaar, in 1988, tuur 'n mens terug oor 'n pad van negentig jaar 

om die mylpale in die verhaal op te spoor. Die eerste nuusblad 

wat in die gebied gepubliseer is, was die Windhuker Anzeiger. Dit 

het die eerste keer op 12 Oktober 1898 verskyn. Die koerant is 

eers in Windhoek uitgegee, maar naderhand op Swakopmund, waar die 

naam ook verander is in die Deutsch-Suedwestafrikanische Zeitung. 

Die feit dat SWA/Namibie se heel eerste koerant in Duits was, is 

te verstane: die gebied was 'n kolonie van Duitsland en daar 

was van vroeg reeds by die nuwe setlaars en die amptenary die 

behoefte aan 'n koerant. Die kon eers teen die draai van die 

vorige eeu gestalte kry. 

Sekere struikelblokke moes uit die weg geruim word. Dit was 

byvoorbeeld duur en omslagtig om die nodige toerusting na die 

kolonie te laat kom, en boonop was geskikte vakmanne en 

joernaliste vir so 'n onderneming in 'n verre gebied moeilik te 

vind. 

Dit was op die ou end 'n prokureur, Georg Wasserfall, wat die 

tweeweeklikse Anzeiger aan die gang gekry het. Dit is deur die 

destydse koloniale owerheid as amptelike mondstuk benut. 

In die SWA Jaarboek van 1948 word in 'n artikel genoem dat die 

publiek van Windhoek die gemis aan 'n koerant in 1901 ervaar het 

toe prokureur Wasserfall sak en pak, met koerant en al, na 

Swakopmund verhuis het. 
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Om die koerant te vervang, is 'n omsendbrief wat aan die inwoners 

van Windhoek plaaslike nuus verskaf het, omgeskep tot 'n 

maandblad met die naam Windhuker Nachrichten. In 1904 was dit 'n 

weeklikse nuusblad, in 1908 is dit halfweekliks uitgegee, en van 

1911 tot 1915 het dit verskyn onder die naam Der Suedwest~bote. 

2.2 Faktore wat 'n rol gespeel het in die bestaan en ontstaan van 

SWA/Namibie se koerante 

Die verhaal van die koerantwese in SWA/Namibie speel hom af in 

drie tale - Duits, Afrikaans en Engels - tot laat in die jare 

tagtig (van die twintigste eeu) toe twee van die jong 

Engelstalige koerante, The Namibian en The Times of Namibia, elk 

ook 'n swart taal uit die noorde van die land in hul redaksionele 

ruimte begin gebruik het. 

'n Bewustheid van politiek, kultuur en taal was deurgaans faktore 

wat 'n rol gespeel het in die ontstaan en bestaan van koerante in 

die drie Westerse tale. 

Twee w~reldoorloe het elk op sy manier 'n invloed uitgeoefen op 

die koerantwese, en van 1966 af het 'n uitgerekte grensoorlog, 

wat nou in 1988 nog nie tot 'n einde gekom het nie en talle 

militere en politieke implikasies gehad het, 'n onuitwisbare merk 

op die bedryf gemaak. 

Die grootste faktor van·almal, wat vroeer minder sigbaar maar 

altyd teenwoordig was, is die strewe na en die stryd om 

onafhanklikheid vir SWA/Namibie. 

Di~ stryd is tewens die hoofbestandqeel van die onkonvensionele 

milit~re stryd aan die noordgrens van die land tussen die 

milit~re vleuel van die South West Africa People's Organisation 

(SWAPO) en die (Suid-Afrikaans geleide) veiligheidsmagte, wat al 

lank nie meer net uit Suid-Afrikaanse polisiemanne of soldate 

bestaan nie, maar oorwegend uit inwoners van SWA/Namibie 

saamgestel is. 
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Eers moes en kon die Suid-Afrikaanse Polisie met steun van 

elemente van die Suid-Afrikaanse Weermag die insurgensie die hoof 

bied. 

Later, met die val van die Portugese koloniale bewind in Angola 

in 1974, het die wese van die stryd verander, onder meer deurdat 

Swapo sy basisse binne Angola kon vestig en vrylik uit die land 

kon optree. In di~ stadium het die Suid-Afrikaanse Weermag die 

volle verantwoordelikheid in die grensoorlog oorgeneem, terwyl 

'n polisieteenwoordigheid ook deurgaans gehandhaaf word en 'n 

groot rol speel. 

Dat daar teen middel 1988 nie minder nie as agt koerante in 

Windhoek gesetel is, wat elkeen klaarblyklik tot elke prys wil 

voortbestaan, staan waarskynlik nie los van die feit nie dat die 

gang na onafhanklikheid van Julie 1988 af nuwe momentum gekry het 

met sarnesprekinge oor vrede in suidwestelike Afrika tussen Suid

Afrika, Angola en Kuba. 

2.3 Die groei van die koerantwese in SWA/Namibie 

Vroeg in die eeu het die koerantwese in SWA/Namibie stadig 

gegroei. 

Terwyl Windhoekers eers die Windhuker Nachrichten en daarna Der 

Suedwest-bote gehad het om te lees, het die koerant wat na 

Swakopmund verskuif is, in 1910 'n mededinger gekry. In 1912 het 

die twee saamgesmelt om die Swakopmunder Zeitung te vorm. 

Volgens die 1948-Jaarboek het die koerant " ••• die unieke voorreg 

geniet dat sy verteenwoordigers die enigste koerantmanne was aan 

wie verlof gegee is om verslag te doen van die verrigtinge van 

die Duitse Wetgewende Vergadering". (17) 

(17) "Suidwes-Afrikaners lees baie gretig", SWA Jaarboek, 

1948, bl. 59. 
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Na die besetting van Duits-Suidwes-Afrika deur Suid-Afrikaanse 

magte in 1915 is vir die duur van die Eerste Wereldoorlog strenge 

sensuur op Duitse publikasies toegepas. Hulle is net toegelaat 

om Reuter-berigte en vertaalde berigte uit Unie-nuusblaaie te 

publiseer. 

Kort na die besetting van Windhoek (1915) is 'n Engelstalige 

amptelike koerant, die Official Gazette of South-West Africa, 

gevestig. 

Om nie heeltemal van die Engelse koerante se politiek afhanklik 

te wees nie, het Erich van Bremen in Januarie 1916 begin om 'n 

klein blaadjie met die titel Der Blitz uit te gee waarin Duitse 

standpunte oor die situasie in Suidwes gestel kon word. Dit is 

gou stopgesit, asook 'n tweede poging deur Hans Berthold om die 

Kriegs-Korrespondenz te vestig, waarmee hy blykbaar die 'Engelse 

propaganda' wou teewerk. 

'n Hoe polisie-offisier wat Berthold in die Tweede Vryheidsoorlog 

leer ken het, het eindelik vir hom toestemming bewerkstellig om 

die koerant, wat baie gewild was, openlik uit te gee. In Julie 

1916 het die Kriegs-Korrespondenz met 'n nuwe baadjie as Der 

Kriegsbote sy herverskyning gemaak. 

Ook in 1916 kom daar 'n verdere Duitse koerant - Der Weltkrieg 

- wat in 1919 die Landeszeitung fur Sudwestafrika geword het. 

Dit het blykbaar tot in 1924 bestaan. 

Intussen het die maatskappy van John Meinert, wat in 1906 uit 

Duitsland na Suidwes gekom het, in 1916 met die 

Allgemeine Zeitung begin. Die koerant bestaan nog in 1988 en is 

die oudste Duitse koerant in Suidwes. 
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2.4 The Windhoek Advertiser 

Op 4 Julie 1919 het 'n Engelse koerant, The Windhoek Advertiser, 

sy verskyning gernaak. Die is in 1988 ook reeds byna 70 jaar oud. 

The Windhoek Advertiser is oorspronklik gestig as klubnuusbrief 

vir die United Services Club, wat ten doel gehad het om in die 

Uniernagte se behoefte aan ontspanningsgeriewe, sosiale verkeer en 

Engelse leesstof te help voorsien. 

Die eerste redakteur, op 'n deeltydse grondslag, was Herbert 

Edward Williams. Hy is in 1920 opgevolg deur John Dermot Lardner

Burke, nadat die blad 'n paar rnaande na sy ontstaan deur die 

Meinert-rnaatskappy oorgeneern is. Lardner-Burke was dertig jaar 

redakteur van die koerant. 

Terwyl dit aanvanklik 'n egte klub-rnondstuk was, het dit skielik 

onder Lardner-Burke 'n nuwe beeld begin vertoon: volgens 

ooreenkorns met John Meinert, die uitgewer, het hy algehele 

redaksionele vryheid geniet en het die koerant 'n groot rol begin 

speel in die konstitusionele en politieke ontwikkeling van 

Suidwes. 

Die ooreenkorns tussen Meinert en Lardner-Burke het stand gehou: 

eersgenoernde sou horn noo~t met redaksionele sake inrneng nie en 

horn net by die sake-aspekte van die koerantuitgewery bepaal. In 

die Tweede W~reldoorlog was dit 'n betreklik ironiese situasie 

deurdat The Windhoek Advertiser, hoewel deur 'n Duitse 

rnaatskappy gedruk en uitgegee, skerp krities gestaan het teenoor 

die Hitler-bewind en die Duitse aspirasies. 

John Dermot Lardner-Burke was 'n gesiene man. In 1923/24 was hy 

die eerste Engelssprekende burgerneester van Windhoek. Hy was ook 

lid van die Wetgewende Vergadering van Suidwes tot sy uittrede in 

1950. Boonop was hy lid van die Uitvoerende Kornitee en die 

Adviesraad. In SWA/Narnibie se joernalistieke geskiedenis is sy 

naarn een van die gerespekteerdes. 
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Ewe gesien, en altyd bekend as gernatig in die sarnelewing, was 

John Meinert, sy twee seuns, Heiner en Jurgen, wat ook by John 

Meinert Beperk betrokke was en later die leisels by hul vader 

oorgeneern het, en sy kleinseun Peter, wat horn in 1974 by die 

rnaatskappy gevoeg het. 

2.5 Die eerste Afrikaanse koerant 

Ter wille van die chronologie word weer teruggekeer na die 

tydperk net nA die Eerste W~reldoorlog. Dit was nie net Duits- en 

Engelssprekendes wat die behoefte aan 'n koerant gehad en 

verwesenlik het nie. 

Op 14 Oktober 1919, sonder veel ophef, het die eerste Afrikaanse 

koerant in Windhoek verskyn. Die Voortrekker, soos dit geheet 

het, het uit net vier blad.sye bestaan. 

In di~ stadium, reeds sowat vier jaar nadat die Duitse mag horn 

oorgegee het aan die Unie-Verdedigingsrnag onder generaals Louis 

Botha en Jan Smuts en die Schutztruppen in die Alte Feste in 

Windhoek plek rnoes rnaak vir die Suid-Afrikaanse besettingsrnag, 

het Afrikaans in Suidwes nog 'n kleiner rol as Duits en Engels 

gespeel. 

Die gebied het reeds Suidwes-Afrika geheet en nie rneer Deutsch 

SUdwest Afrika nie, ingevolge 'n bepaling in die Verdrag van 

Versailles dat di~ Duitse kolonie voortaan 'n rnandaatgebied van 

die Unie van Suid-Afrika sou wees. Windhuk is intussen verander 

in Windhoek deur die Afrikaanssprekendes wat saarn met of kort n~ 

die besettingsrnag aangekorn het. 

In die staatsdiens het Engels nog die botoon gevoer en daar het 

reeds 'n Engelstalige koerant bestaan, terwyl Duits die 

vernaarnste taal in die sakew~reld was en die Duitssprekendes al 

verskeie koerante in hul taal gehad het. 
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Teen di~ agtergrond het Die Voortrekker sy verskyning gemaak en 

'n medium aan die Afrikaanssprekendes gegee om hulle buite die 

militere en die administratiewe sfeer te laat geld. 

Die Afrikaans was wel nie die koerant-Afrikaans van die jare 

tagtig nie, maar dit was beslis Afrikaans. 

Op die voorblad van die eerste uitgawe het 'n onbekende bydraer 

die verskyning van die koerant met die geboorte van 'n kind 

vergelyk, maar dit 'n "arme weeskindjie, sonder 'n 

verantwoordelike editeur ••• " genoem. Om geskikte redakteurs te 

lok en aan te stel, was klaarblyklik 'n probleem waarmee koerante 

in al drie tale deur die jare gesukkel het. 

2.6 Die rol van die Zuid-West Vereeniging 

In 'n artikel in die SWA Jaarboek van 1985 skryf Ewert Benade, 

self redakteur van Die Suidwester tussen 1981 en 1983: dit is te 

danke aan onder meer die voortbestaan van die Afrikaanse pers dat 

Afrikaanssprekendes in die jare tagtig, in afwagting van groot 

veranderinge, steeds 'n faktor is om mee rekening te hou. (18) 

Die Afrikaanse koerant in Suidwes was nog nooit net 'n verskaffer 

van inligting nie, skryf Benade. Hy was "ook voorvegter vir sy 

mense se politieke strewes. Hy sou meehelp om die 

Afrikaanssprekende sy stempel te laat afdruk op landspolitiek". 

Dit het wel daartoe gelei dat Afrikaanse koerante nooit tot ware 

onafhanklikheid ontwikkel het nie, maar altyd bande met die 

partypolitiek gehad het. Tog sou die koerante waarskynlik nooit 

so 'n stewige staanplek gehad het sonder die steun van en 

gebondenheid met politieke partye nie, meen Benade. 

(18) Ewert Benade, "Tot nut van't algemeen: die verhaal van 

die Afrikaanse koerantwese in Suidwes-Afrika", SWA Jaarboek 1985, 

bl. 121 tot 133. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



30 

Dit klop met wat William A. Hachten in The Press and Apartheid 

skryf: "Historically, the Afrikaans newspapers came into being as 

tools of politics -- instrumentalities to bring the Afrikaners to 

political domination... throughout the twentieth century 
1 

the 

links between Afrikaner politicians and Afrikaner newspapers have 

been close." (19) 

In sy oorspronklike vorm het Die Voortrekker minder as twee 

maande bestaan. Op 21 Oktober 1919 berig hy oor die stigting van 

die Zuid-West Vereeniging, 'n gesamentlike poging deur Afrikaans

en Duitssprekendes. 

Een van die organisasie se doelstellings was om "'n nuusblad in 

die Hollandse taal" uit te gee. Tegelykertyd sou hy strewe na 

versoening tussen Afrikaners en Duitsers en hom beywer vir nouer 

bande met die Unie van Suid-Afrika. 

Hoewel in di~ stadium nog nie georganiseerde politieke partye in 

Suidwes was nie, was die potensiaal vir die stigting van 

politieke partye reeds sterk. Die nuwe vereniging het verklaar 

dat hy neutraal sou bly. 

Maar die onderskeie lojaliteite sou daartoe lei dat drie groepe 

weldra feitlik natuurlik sou ontstaan: die Duitse Bond, die Unie

party, wat uit ondersteuners van Botha en Smuts se Suid

Afrikaanse Party bestaan het, en die Nasionale Party van Suidwes

Afrika, wat deur aanhangers van Hertzog se Nasionale Party gestig 

is. 

Intussen het die nuutgestigte Zuid-West Vereeniging Die 

Voortrekker as sy amptelike mondstuk oorgeneem en op 2 Desember 

1919 verskyn 'n nuwe tweetalige koerant:Slidwest/Suid West. 

(19) William A. Hachten en C. Anthony Giffard, The Press 

and Apartheid -- Repression and Propaganda in South Africa, 

(London, The Macmillan Press Ltd, 1984), bl. 93. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



31 

Berigte 1s in Duits en Hollands/Afrikaans geskryf en die 

koerantjie 1s in Windhoek deur die Swakopmund Buchhandlung 

ge?ruk. Adam Boshoff was redakteur. 

In die minder as ses jaar van sy bestaan het die koerant vier 

keer van naam verander: SUdwest/Suid West word in 1921 Die Suid

West, toe die Duitse gedeelte van die koerant opdroog; nege 

maande daarna is hy herdoop tot Die Suidwes-Nuus, en vroeg in 

Desember 1923 het hy die Suid-Wes Nuusblad geword, nadat sy 

drukkersmaatskappy, Suidwest Druckpers, skaars 'n jaar na sy 

stigting in vrywillige likwidasie gegaan het. 

Die koerant het teen 'n verlies bly voortbestaan. In Julie 1925 

het dit die laaste keer verskyn nadat John Meinert Beperk dit 'n 

jaar tevore oorgeneem het, maar ook nie meer kans gesien het vir 

die verliese nie. Di~ maatskappy is juis in 1924 amptelik gestig. 

Dit is 64 jaar later nog steeds 'n florerende onderneming. 

Dit het in September 1925 opnuut 'n paging begin om 'n Afrikaanse 

koerant te vestig. Ons Vriend maak sy verskyning met adv Roche 

Pohl as redakteur. Die publikasie is laat in 1926 gestaak. 

2.7 Partypolitiek kry lyf 

Intussen het partypolitiek ook lyf gekry: in Julie 1924 is die 

Nasionale Party van SWA op Mariental gestig, later dieselfde jaar 

is met die Unieparty begin, en in Duitse geledere is die Duitse 

Bond gestig. 

Laasgenoemde was klaarblyklik goed toebedeel met mondstukke. 

Volgens mnr Jlirgen Meinert in 'n persoonlike gesprek was daar op 

daardie tydstip buiten die Allgemeine Zeitung in Windhoek Duitse 

koerante op onder meer Swakopmund, LUderitzbucht, Tsumeb en 

Keetmanshoop. 
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Ons Vriend, hoewel van politieke voorkeure beskuldig, het 

onpartydig gebly - ook in die verkiesing vir Suidwes se eerste 

Wetgewende Vergadering in 1926. 

Nadat die Duitse Bond 'n meerderheid in di~ verkiesing behaal 

het, het die twee Afrikaanse partye besluit om 'n verenigde front 

te vorm en is die Verenigde Nasionale Suidwes-Party in April 1927 

in Windhoek gestig. 

Aan 'n eie koerant was daar dadelik 'n behoefte, en so het Die 

Suidwes-Afrikaner die era van Afrikaanstalige politieke 

mondstukke ingelui. Dit was agttien jaar lank die enigste 

Afrikaanse koerant en ~t vyftig jaar lank bestaan. Ernst 

Schlengemann was die eerste redakteur. 

Hoewel Schlengemann altyd sterk standpunt ingeneem het vir 

Afrikaans, wat intussen ook amptelike status verkry het, het hy 

in 1930 gepleit dat Duits amptelike status kry. Dit het eers in 

1984 gebeur, toe Duits in SWA/Namibie 'n ampstaal van die Blanke 

Verteenwoordigende OWerheid geword het. 

Na 'n kort maar vrugbare tydperk as redakteur, is Schlengemann in 

April 1930 op 26 jaar aan maagkoors dood. Hy is opgevolg deur 

Louis Taljaard, sekretaris van die Verenigde Nasionale Suidwes

Party, wat tot in 1946 redakteur was. 

Tot in daardie stadium het Die Suidwes-Afrikaner 'n vaal koerant 

gebly met net advertensies op die voorblad en swak uitleg. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



33 

2.8 Ontwikkelinge in die Duitse koerantbedryf 

Voor die uitbreek van die Tweede W~reldoorlog het Duitse 

nuusblaaie in Suidwes-Afrika groat invloed onder die 

Duitssprekendes gehad. 'n Artikel wat in 1948 in SWA Jaarboek 

verskyn het, wys egter daarop dat , wat redaksionele beleid 

betref, di~ invloed in groat mate verdwyn het na die oorlog. Tog 

het advertensies nog wye trefkrag gehad. 

Tussen 1936 en 1938 het die Duitse Bond druk op Meinert 

uitgeoefen om in 'n sekere trant, na di~ liggaam se smaak, te 

skryf. Deur die jare het dit nogtans die maatskappy se beleid 

gebly dat sy koerante objektief en neutraal bly, en in 1938 het 

'n nuwe maatskappy, waarskynlik onder die vleuels van die 

drukgroep, die Deutsche Druckerei und Verlagsanstalt Ltd., sowel 

die Allgemeine Zeitung as die Swakopmunder Zeitung oorgeneem. 

Die gevolg was dat 'n amalgamasie van alle Duitse blaaie in 1939 

verskyn het met die titel Deutsche Beobachter. John Meinert 

Beperk het nog steeds die grootste aandeel gehad. Na die uitbreek 

van die oorlog verander die Duitse koerant se naam terug na die 

Allgemeine Zeitung. 

John Meinert self het nooit iets met die redaksionele aspekte van 

die koerant te doen gehad nie, behalwe dat dit vir hom belangrik 

was dat die Duitssprekendes se belange verteenwoordig moes word. 

Buiten sy betrokkenheid by die koerantwese, was Meinert ook die 

langs dienende burgemeester van Windhoek deurdat hy die amp van 

1928 tot 1938 beklee het. 

Dit was vir hom belangrik dat sy maatskappy se koerant 'n 

gematigde toon aanslaan, en om di~ rede het hy altyd gesukkel om 

geskikte redakteurs by die Allgemeine Zeitung aan te stel. 
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Juis vanwee die gematigde aard en trant van The Windhoek 

Advertiser -- steeds met Lardner-Burke aan die stuur - en sy 

politieke ingeligtheid, het die Duitssprekendes di~ koerant 

destyds graag gelees. Hy het wel oorwegend die Verenigde Party 

gesteun (hoofsaaklik omdat dit die neiging onder sy 

Engelssprekende lesers was), terwyl die Allgemeine Zeitung meer 

pro-Nasionaal was - nadat die Nasionale Party in Julie 1939 

herstig is en weer in opposisie teen die Verenigde Party gestaan 

het. 

Tog wou die Meinerts he die steun moes in toom gehou word, omdat 

dit hul ideaal was dat die Allgemeine Zeitung 'n verenigende rol 

in Duitssprekende geledere moes speel, veral nadat die Tweede 

W~reldoorlog in September 1939 uitgebreek het. 

Meinert het gemeen sornrnige Duitsers gaan te ver in 'n gevoel van 

dankbaarheid en erkentlikheid teenoor die Nasionale Party toe 

dit vir hulle moontlik gemaak is om uit inteneringskarnpe na 

Suidwes terug te keer. Die Zeitung moes help om sy lesers te 

oortuig dat hulle nie tot by 'n punt van selfverloening moes voel 

dat hulle iets aan die Nasionale Party verskuldig was nie. 

2.9 Die Suidwester kom op die toneel 

Die Nasionale Party het .intussen in 1945 'n eie mondstuk gekry in 

die gedaante van Die Suidwester, terwyl die Suidwes-Afrikaner 

steeds die mondstuk van die Verenigde Nasionale Suidwes-party 

(VNSWP) gebly het. 

Die Nasionale Party het die gemis. aan 'n eie mondstuk in die 

verkiesing van 1940 vir Suidwes se Wetgewende Vergadering 

gevoel. Hy is deur die VNSWP verslaan. Eers in 1950 is die vrugte 

van 'n eie blad gepluk toe die Nasionale Party 'n meerderheid 

setels in di~ jaar se verkiesing gewen het. 
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Intussen het dr D.F. Malan, wat in 1948 die bewind in Suid-Afrika 

oorgeneem het toe die NP daar die verkiesing wen, verklaar dat 

die reg op inlywing van SWA by die Unie berus en nie by die vvo 

nie. Hy het vervolgens in 1949 aan SWA verteenwoordiging in die 

Unie-Parlement gegee: ses se~els in die Vo1ksraad en vier in die 

Senaat. Dit het die Nasiona1e Party se posisie in die Parlement 

aansien1ik versterk. 

2.10 Unie-Vo1kspers tree toe 

In 1947 het Unie-Vo1kspers, uitgewer van 'n paar Verenigde Party

gesinde koerante in die Unie van Suid-Afrika, 'n drukkery in 

Windhoek gevestig om Die Suidwes-Afrikaner uit te gee. Tot in 

daardie stadium is dit deur John Meinert Beperk gedruk, maar die 

se be1ange is terse1fdertyd uitgekoop. 

Frans Venter is uit Suid-Afrika gestuur om nuwe 1ewe in die 

koerant te kom blaas - 'n groot taak, maar een wat hy met wels1ae 

uitgevoer het, want dit het goed gegaan met Die Suidwes-Afrikaner, 

a1 moes hy we1dra met die Die Suidwester wedywer. 

Na 1950 wou die VNSWP sy neer1aag wreek, terwy1 die NP graag sy 

nuwe posisie van krag wou uitbou. Aan die voorpunt van die 

verbete po1itieke stryd, was die twee koerante. 

Oor sy ondervinding as koerantredakteur in Suidwes, het Venter 

eenkeer geskryf: "Ek het gou ge1eer dat Suidwes we1 'anders' is. 

Die eerste skok was toe ek moes uitvind dat onpartydige feite

beriggewing feitlik 'n ha1smisdryf is." 

In sy artike1 Tot nut van't a1gemeen (SWA Jaarboek 1985) s@ Ewert 

Benade daarop: "Baie het sedert di!! tyd in Suidwes verander. Maar 

nie die sty1 van po1itieke beriggewing nie. Tot vandag toe vind 

die leser dit dikwe1s moei1ik om te bepaa1 waar feite ophou en 

die vers1aggewer se kommentaar begin." 
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Vir Suidwes was die jare vyftig en sestig goeie tye. Die 

Afrikaanse koerante het in die voorspoed gedeel - Die Suidwes

Afrikaner ondanks die feit dat die VNSWP aan die kwyn was. 

N~ Venter het nog twee Suid-Afrikaners, Danie Roux (1954) en 

Cappie Viljoen, redakteur van Die Suidwes-Afrikaner geword, 

voordat die plaaslike veteraan-koerantman Andries Engelbrecht, 

wat in 1988 as redaksielid van Die Republikein steeds diep spore 

in die joernalistiek trap, in 1959 die leisels oorgeneem het. 

Onder hom het die koerant in 1967 sy veertigste bestaansjaar 

gevier met 'n bylae van 60 bladsye by die koerant van 20 bladsye. 

Vir Die Suidwes-Afrikaner was dit die kruin. Daarna het hy op die 

afdraande pad beland. In 1976 is sy naam verander in Die Pionier. 

Engelbrecht het bedank as redakteur en Dan Minnaar, 'n voormalige 

redakteur van The Windhoek Advertiser, het hom opgevolg. 'n Jaar 

later het die laaste uitgawe verskyn. 

2.11 Die Suidwester word 'n dagblad 

Intussen het Die Suidwester van 'n klein weekblaadjie, wat in 

1945 met 'n groot gesukkel op die been gekom het, gegroei tot 'n 

lewenskragtige dagblad in 1970. 

Dit was toe dr D.F. Malan destyds in 1944 vir Henning Klepper, 

later Speaker van die Suid-Afrikaanse Volksraad, Suidwes toe 

gestuur het om lewe in die wankelrige Nasionale Party te blaas, 

dat besluit is die party het 'n eie mondstuk nodig. 

Geld was skaars en die drukpers wat met groot moeite in die hande 

gekry is, was stokoud, maar die koerant het verskyn en is ingewag 

deur ondersteuners van die NP. 

Die eerste drie redakteurs was ook Suid-Afrikaners: dr 

Groenewald, dr J. van Tromp en dr Luther van As. 
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Die eerste Suidwester wat redakteur geword het, was Paul van der 

Merwe (1950 tot 1958). Daarna het Calvyn Snyman en C.J. 

Steenekamp aan die beurt gekom en in 1964 het Frans van Zyl die 

leisels oorgeneem. In 1966 het hy ook bestuurder van die Suidwes

drukkery, uitgewers van die koerant, geword en later, tot in 

1978, was hy besturende direkteur. 

2.12 Ontwikkelinge in die Meinert-groep 

The Windhoek Advertiser en die Allgemeine Zeitung het intussen 

welvarend en bestendig onder die wakende oe van die broers Jlirgen 

en Heiner Meinert voortbestaan. 

Eersgenoemde het hom in 1946 uit die Kaap by sy broer aangesluit 

toe hul vader, John, ernstig siek geword en later die jaar 

gesterf het. Van 1968 was Jlirgen alleen aan die stuur, toe sy 

broer uitgetree het. 

In die laat jare veertig het John Meinert Beperk vir Lardner-

Burke, wat in daardie stadium nog 'n sterk aandeel 

Advertiser gehad het, uitgekoop. Hy het in 1950 as 

uitgetree, en daarna was dit altyd moeilik om 'n 

redakteur vir di~ koerant te kry. 

in die 

redakteur 

geskikte 

Tot in die laat jare sewentig, toe televisie op die toneel 

verskyn het, was die koerantwese in Suidwes 'n florerende bedryf. 

Di~ wat oorleef het, was vir hul eienaars winsgewend. Voorheen 

het koerante die steun van groot adverteerders geniet, selfs uit 

die Republiek, maar televisie het hulle 'n knou toegedien. 

Tog was dit nie net televisie wat 'n wending gebring het nie. Die 

politieke toneel het ook vinnig verander. 

Die verdwyning van Die Suidwes-Afrikaner is voorafgegaan deur die 

kwyning van die Verenigde Nasionale Suidwes-party, wat in 1975, 

op die vooraand van sy vyftigste jaar, opgehou het om te bestaan. 
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Begin 1977 het wit, swa~t en bruin politieke leiers in die 

Turnhalle-beraad konsensus bereik oor 'n nuwe bedeling en 'n 

tussentydse regering en onafhanklikheid vir die land gevra. Suid

Afrika het die versoek nie toegestaan nie omdat die politieke 

status van Suidwes-Afrika ook ernstige internasionale implikasies 

sou he. 

2.13 Die Republikein se stigting 

Toe Dirk Mudge later dieselfde jaar wegbreek van die Nasionale 

Party om die nuwe Republikeinse Party te stig, het talle gewese 

Nasionaliste en eertydse ondersteuners van die VNSWP hom gevolg. 

Die nuwe party moes 'n mondstuk kry. Einde 1977 is 

Die Republikein geloods. 

'n Suidwester, dr Jan Spies, was die eerste redakteur. Hy moes 

bedank uit 'n lektorspos aan die Randse Afrikaanse Universiteit 

om by die nuwe partykoerant die leiding te kom neem. In 1986 het 

Des Erasmus die leisels by hom oorgeneem toe Spies na 'n 

direkteurspos bevorder is. 

Die Republikein was net drie maande lank 'n weekblad. Daarna het 

dit twee keer per week verskyn en in Julie 1978 'n dagblad 

geword. Die koerant het van krag tot krag gegaan, en tien jaar 

later is hy een van hoogstens drie uit die agt koerante in 

Windhoek wat 'n wins toon. 

2.14 'n Sukkeltyd breek aan 

Die ontstaan van Die Republikein was die tweede gevoelige slag 

wat Die Suidwester binne enkele jare moes verduur - die eerste 

was die koms van televisie. Nadat hy in 1970 op die kruin van sy 

golf 'n dagblad geword het, het hy skaars tien jaar later gevaar 

geloop om gelikwideer te word. Di~ bedreiging is afgeweer, maar 

in Maart 1982 is die koerant se drukkery-afdeling aan Swapers, 'n 

filiaal van John Meinert Beperk, verkoop. Di~ het die koerant 

begin druk, weer as 'n weekblad. 
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In 1988 is Die Suidwester 'n sukkelende partymondstuk met 'n 

klein personeel en geen vaste bate nie. 

'n ·Faktor wat waarskynlik bygedra het tot die koerant se 

verswakking, was die groot wisseling in redakteurs sedert 1978 na 

Van Zyl. Hulle was: Des Erasmus (1978 -1980); Johan van Wyk 

(1980/81); Ewert Benade (1981 -1983); Naas du Preez (1983/84), 

Thys Human (1984 - 1986) en daarna Frans van der Merwe. 

The Windhoek Advertiser het dieselfde probleme ervaar, ook 

hoofsaaklik sedert 1978, waarna 'n groot aantal redakteurs mekaar 

met nog kleiner tussenpose opgevolg het. 

Die koerant het mettertyd as geldmaker sodanig verswak dat dit 

teen middel 1988 byna toegemaak is en vir die Meinert-groep 'n 

verlies is, wat deur onder meer die drukkery gedra word. 

Een van die faktore wat in die oorlewingstryd 'n rol gespeel het, 

is die feit dat die Engelssprekende gemeenskap klein is en die 

Advertiser gevolglik 'n klein sirkulasie het. 

2.15 Die Meinert=groep verwissel van hande 

Hoewel die naam John Meinert in die drukkers- en uitgewersbedryf 

in Windhoek steeds voortleef, het Jlirgen Meinert en sy seun 

Peter, wat hom in 1974 as mede-direkteur by sy vader aangesluit 

het, die maatskappy reeds in 1978 verkoop aan dr D. Lauenstein, 

'n Wes-Duitse burger wat oor 'n aansienlike familiefortuin beskik 

en, na verneem word, twee private universiteite in Duitsland 

finansier. 

Die tyd was ryp om die bedryf te verlaat, het Jlirgen Meinert 

gemeen. 
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In daardie stadium was Kurt Dahlmann redakteur van die Allgemeine· 

Zeitung en Hannes Smith, nou redakteur en 50 persent aandeelhouer 

van die Windhoek Observer (wat in 1978 ontstaan het), redakteur 

van die Advertiser. 

Een van Lauenstein se voorwaardes met die koop was dat drie mense 

die maatskappy moes verlaat: Ji.irgen Meinert en die twee 

redakteurs. Peter Meinert het aangebly as besturende direkteur 

tot in 1986, waarna wrywing binne die maatskappy ontstaan en hy 

bedank het. 

Een van die redes hoekom Ji.irgen Meinert dit die regte tyd geag 

het om bande met die bedryf te verbreek, was dat die politieke 

situasie in die tweede helfte van die jare sewentig so dramaties 

verander het. 

Dit het 'n internasionale kleur gekry en koerante is outomaties 

betrek deur.dat van hulle verwag is om sterk standpunt in te neem. 

In Meinert se eie woorde: "Jy kon nie meer 'n flou koerant h@ 

nie." En soos altyd voorheen, wou hy nie in die politiek 

vasgevang word nie. Politieke groepe was nou ook nog minder taal

en kultuurgebonde. 

Tog, toe Mudge die vorige jaar weggebreek het van die Nasionale 

Party, het Meinert dit gesien as 'n stap in die regte rigting en 

ook 'n manier om veral die Duitssprekendes se politieke denke in 

'n ander rigting te stuur. 

'n Prominente Duitssprekende lid van die blanke afvaardiging in 

die Turnhalle-ber.aad, Werner Neef, het saam met Mudge 

weggebreek. Die veronderstelling (informeel tussen Dahlmann en 

di~ twee) was dat die koerant die beweging sou steun, terwyl Neef 

sou probeer om soveel moontlik Duitse steun van die NP na die 

nuwe RP te verskuif. 
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Hoewel sake toe nie, van die koerantgroep se kant gesien, 

heeltemal na wens verloop het nie, wou Mudge tog op die volle 

steun van albei koerante aanspraak maak. 

Vir die prysgee van sy koerante se onafhanklikheid, waarvoor hy 

en sy voorgangers hulle nog altyd beywer het, het Meinert nie 

kans gesien nie. Ook in di~ lig gesien, het Lauenstein se aanbod 

hom goed gepas. 

Lauenstein, daarenteen, het juis die maatskappy gekoop omdat hy 

daarin die geleentheid gesien het om die politieke ontwikkelinge 

wat uit die Turnhalle-beraad gespruit het, 'n hupstoot te gee. As 

oud-koerantman met baie aandele in die Wes-Duitse koerantgroep 

Springer het hy ook al lank na 'n eie koerant gesoek. Hier was 

die kans om sy ideaal te verweselik. 

Klaarblyklik, volgens 'n persoonlike gesprek met sy vertroueling

redakteur Hans Feddersen, het hy by die oorname van die koerante 

die destydse redakteurs, Dahlmann en Smith, gevra of hulle bereid 

sou wees om die DTA-politiek te steun. Albei het geweier omdat 

die Allgemeine Zeitung en The Windhoek Advertiser volgens hulle 

nie partypolitieke koerante was nie. 

Sowel die Allgemeine Zeitung as The Windhoek Advertiser het tog 

tot op hede (1988) hul onafhanklike status behou, hoewel sommige 

van die Advertiser se redakteurs wel politiek uitgesproke was. 

Volgens een van die koerant se redakteurs van die middel jare 

tagtig, Joe Plitz - nou redakteur van die weekblad Namibia . 
Nachrichten - is dit 'n natuurlike neiging dat Engelstalige 

koerante in mindere of meerder mate neig om 'n koers links van 

die middel in te slaan. 

Feddersen se die rede vir die party-ongebondenheid is dat die 

Meinert-groep se koerante die konsepte demokrasie, pluralisme en 

vrye markekonomie bevorder en nie partypolitiek nie. Dit kom 

daarop neer dat hulle ~yvoorbeeld die Oorgangsregering steun 

teenoor dit waarvoor SWAPO staan. 
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In 1978 was die DTA 'n baie losse alliansie van partye wat, soos 

sy naam aandui, pro-demokrasie en anti-apartheid -- met ander 

woorde anti-SA en pro-onafhanklikheid -- was. Smith en Dahlmann 

wou egter die spektrum nog links van die DTA dek en dit was vir 

Lauenstein onaanvaarbaar. 

Die vertrek van die twee redakteurs het die sirkulasie van die 

Meinert-koerante erg geknou. Die Allgemeine se verkope het van 

sowat 6000 in 1978 tot minder as 2000 in 1980 geval. Sedertdien 

het dit egter weer opgetel. Die Allgemeine se verkope staan in 

1988 op byna 7000. 

Die Advertiser se sirkulasie het eers nie te erg teruggesak nie, 

ten spyte daarvan dat Smith sy opposisiekoerant in 1978 die lig 

laat sien het. Die rede was dat 'n knap plaasvervanger vir Smith, 

naamlik Leon Kok, gevind kon word. Hy was gesaghebbend veral oor 

die ekonomie, wat vir die adverteerders baie getel het. Na sy 

vertrek het die verkope begin daal tot 1600, terwyl dit in 1978 

sowat 4000 en in 1980 nog 3000 was. 

2.16 Nog nuwe koerante 

In die tien jaar 

weekblaaie, hulle 

Allgemei1e Zeitung, 

Windhoek Observer: 

na 1978 het die volgende koerante, almal 

gevoeg by die geledere van Die Suidwester, 

The Windhoek Advertiser, Die Republikein en 

-Namibia Nachrichten (1984), waarin Dahlmann 'n prominente rol 

gespeel het; 

The Namibian ( 1985) ; 

- Sondag-Republikein (1986); en 

- Times of Namibia (1988). 
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HOOFSTUK 3 

REDAKTEURS AAN DIE WOORD 

3.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word 'n oorsig gegee van die redaksionele 

beleid, benadering van nuus, geaardheid en styl, probleme wat 

ondervind word en toekomsverwagtinge van die nege koerante wat in 

Windhoek uitgegee word. 

Vir die vergestalting van die koerante lS met die redakteurs 

gesprekke gevoer. 

aan almal gestel 

Deur die beantwoording van tien vrae - eenders 

- kon elke redakteur die geaardheid en die 

aansprake op bestaansreg van sy of haar eie koerant skets. 

3.2 Vraelys 

Die vrae was: 

- Het u koerant se ontstaan saamgeval met enige politieke · of 

geskiedkundige gebeurtenis of tydstip van belang? Indien nie, 

wat was die rede vir sy totstandkoming? 

SWA/Namibie is nou in 'n tyd van verandering en onsekerheid. 

Het u koerant 'n taak en 'n missie? Wat is dit? 

- Wie is u koerant se teikengroep en/of lesers? Hoe voorsien die 

koerant in hul behoeftes? 

- Oor politieke betrokkenheid: waar staan u koerant? Hoe groat en 

vernaam is sy rol in die politiek? 

- In die lig 

(nasionale) 

die beperkte 

Suidwes-son? 

van die buitengewoon hoe konsentrasie van 

koerante, die relatief min moontlike lesers en 

advertensiemark: het u koerant 'n plekkie in die 
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- Bradley se om te kan oorleef moet 'n koerant 'n advertensie

inkomste he wat nie alleen al sy onkoste dek nie, maar ook nog 

vir die eienaar iets oplewer; dit moet sowat twee derdes van sy 

inkomste uitmaak. Is dit met u koerant so? 

- Kan u koerant op eie houtjie voortbestaan? Doen hy dit nou? 

SWA/Namibie is 'n land met hoofsaaklik Derde W~reld-eienskappe. 

Hoe beskou u u koerant se gebondenheid met die werklikheid? 

Speel dit 'n rol in u koerant se bestaan? 

Hoe kom u die verspreidingsprobleem te bowe in die uitgestrekte, 

ylbevolkte land? 

- Bradley se 'n groot konsentrasie van koerante binne 'n klein 

geografiese gebied (in di~ geval Windhoek/Katutura/Khomasdal) 

kan daarop dui dat die koerante juis bestaan om elk 'n spesi

fieke standpunt te huldig, en meer ingestel is op beinvloeding 

as inligting. Sal dit 'n rede wees waarom dit belangrik is dat 

u koerant ook sal voortbestaan? 

- Merrill se nuusmedia is hoofsaaklik propaganda-instrurnente wat 

aan 'n soort internasionale sielkundige oorlogvoering deelneem. 

Hy meen ook elke land se persstelsel en -filosofie is in pas 

met sy politieke en sosiale stelsel en ideologie. Hoe sien u 

die koerantsituasie in SWA/Namibie. 

Aan elke koerant deur die oe van sy redakteur op die tydstip van 

skrywe (Mei/Junie 1988) word voorts 'n afsonderlike afdeling 

gewy. Die koerante word in volgorde van ouderdom, van die oudste 

na die die jongste, behandel. 
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3.3 Allgemeine Zeitung 

3.3.1 Agtergrond van die koerant 

D~e Allgemeine Zeitung is 'n Duitstalige middagblad wat reeds 1n 

1916 tot stand gekom het. 

Die blad verskyn van Maandag tot Vrydag. Die dikte wissel van 8 

tot 24 bladsye, en wanneer hy een keer per maand 'n spesiale 

bylaag uitbring, kan dit tot 60 bladsye styg. 

Die redaksie bestaan uit 'n redakteur, twee joernaliste - een vir 

sport en een vir kultuur - 'n fotograaf, 'n proefleser, 'n 

redaksiesekretaresse ('n halfdagpos) en 'n setter. Advertensies 

word deur 'n span van vier behartig en die verspreiding word deur 

twee amptenare gedoen. Die tegniese span bestaan uit drie lede. 

Die uitgewer is die John Meinert-groep. 

Die blad staan los van partypolitiek, maar is pro-demokrasie en 

anti-Kommunisties. 

Volgens 'n algemene lesersopname wat in 1986 gedoen is, word die 

blad deur 3 persent van die totale, 10 persent van die blanke 

en minder as 1 persent van die swart en bruin stedelike bevolking 

gelees. 

Die sirkulasie is sowat 7 000 per dag. 

'n Voorbeeld van 'n onlangse voorblad van die koerant verskyn op 

die volgende bladsy. 

3.3.2 Agtergrond van die redakteur 

Die redakteur, Hans Feddersen, het in 1953 as vierjarige saam met 

sy ouers uit Duitsland in Suidwes aangekom. 
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Schiifer-Angriffe auf RSA 
Bangemann 

geht jetzt 
evoRin 

Tutu 
Jobannesburg • Bei seiner 
ROckkehr a us den USA erklar
te Erzbischof Thtu, daJl er kei
ne Kommentare abgeben wUr
de. Die Presse masse einen Tag 
lang warten, bis er zum Kanz
ler der Universitat vom West
Kapland gewahlt wtlrde. In ~ei
ner Antrittsrede werde er auf 
d such eingehen, bei dem 
e <n Universitaten gedroht 
hatte. er werde seine Ehrentitel 
ablegen. falls sie nicht lnvesti
tionen a us Stldafrika abziehen. 
Am Flughafen wurde er auf 
Plakaten von konservativen 
schwarzen Gewerkschaftsmit
gliedern wegen seiner Sanktio
nenpolitik verurtCilt. 

Golfkrieg 
Dubal ~ lranische Kamptboote 
iiaberi - einen ng~&ischen 
'Tanker angegriffeft. nachdcm 
sieam Mittwoch auch einen ja
panischen Tanker bescha
digten. 

Drohne 
Pretoria • Armscor wird die 
Drohne .Seeker• (ein fernge
lenktes Flugzeug ohne Pilot en, 
das Erkundungen tiber Entfer
nungen bis zu 200 km cinzie
hen kann) vom 2S. bis 27. Mai 
erstmals der Offentlichkeit in 
Sodafrika vorstellen. 

Raumfahrt 
Moskau - Auf dem ersten be
mannten Flug der sowjeti
schen Raumfahre worden vor
aussichtlich zwei Kosmonau
ten ins All geschickt. 

Riickkehr 
Rom • Am Ende einer drei
zehntagigen Reise nach Uru
guay, Bolivien, Peru und Para
guay kebrte Papst Johannes 
Paul II. nach Rom zurOck. 

Waffeil 
Rom·· ltaliens AuBenminister 
Andreotti erk.Ulrte. daB cin 
Verbot samtlicher chemischer 
Waffen wichtiger sei als die Re
duzierung anderer Waffen. 

UNITA ein Faktor 
Llssabon (SAPA/Reuter/Fe) 

Acht Slunden lang sprachen die Afrika-Experten der USA 
(Crocker}undder UdSSR (Adamischin)miteinander, dann hieB 
es, daB die betroffenen Staaten selbst das letzte Wort bei einer 
Losung in Angola haben sollen. Crocker: .Es ist nicht unser 
Blut, das dort llieBI." Noch seien jedoch die Standpunkte der 
u~· und Moskaus sehr wait von einander entfernt. .Wir ver
' .1 nicht, daB die UNITA am Friedensabkommen eine 
;.,,~ .... ge Rolle zu spiel en hat." Allerdings erwarte man keine 
weiteren Gespr4che zwischen Angola, den USA, Kuba und 
Sudafrika vor dem Gipleltreffen in Moskau zwischen Reagan 
und Gorbatschow (29. Mai bis 2. Juni). 

In Washington erklarte ein US-Diplomat, daB der Aufbau 
kubanischen Militars bis 70 km an die Nordgrenze von 
SWA/Namibia die M6glichkeit neuer Kampfauseinanderset
zungen zwischen Sudalrika und Kuba geschaffen habe. Da
durch kcnnten die Verhandlungen uber einen Truppenabzug 
der Kubaner aus Angola beeintrachtigt warden. Die Sowjets 
hiitten in letzter Zeitlestgestellt, daB die UN ITA eine Existenz
berechtigung in Angola hat, meinte auch US
Unterstaatssekret4r Michael Armacost. Seiner Meinung nach 
sei Adamischin bei den Gesprachen in Lissabon klar gewor
den, daB die UNITA eine wirkliche politische Macht darstelle. 
Die meisten Fortschritte im Hinblick auf das kommende Giplel
treffen habe es in Angelegenheiten des sud lichen Afrika gege
ben, stellle Armacost fest. Andere Problemkreise wie zum Bei
spiel der Golfkrieg und die Nahost-Krise oder Abrustungsfra
gen wurden nicht so schnell gelilst warden konnen. 

Die USA und die Sowjetunion streben eine .Losung wie 
in Afghanistan" an und glauben, daB auch die Namibia-Fraga 
gelost warden kann, da beida Supermachte .Interesse daran· 
hiitten. Adamischin und Crocker verlassen Lissabon heute 
wieder. Moskau erkliirte sich unterdessen bereit, eine Frie
densiOsung in Angola beaufsichtigen zu wollen. 
• Sudalrikas AuBenminister Pik Botha gab unterdessen zu. 
daB seine Regierung derzeit Einzelheitenfur einen Vorschlag 
uber die Unabh4ngigkeit Namibias erarbeite. In Brazzaville 
r man Angola breite Richtlinien vorgelegt. Einzelheiten 
'· on Luanda und den USA unterbreitet. Erstmals bestatigte 
Both a auch, daB die Verhandlungen uber Namibias Unabhiin
gigkeit (und nicht nur iiber den Kubaner-Abzug) gingen. Beim 
nachsten Treffen werde man uber einen Zeitplan fur den Abzug 
der Kubaner und die Anzahl der abziehenden Truppen disku· 
tieren. 

Staatssekretar fordert scharfere Sanktionen 
Bonn (SAPA/Reater/Fe) 

Bundeswirrschaftsminister 

Der Staamekretilr 1m Au•wiirtigen Amt. Helmut Schiifer, FOP, 
m~inte wiihnnd tlntr tK"tistUndigen Bundestagsdebatte, daP dtr 
Ra.uenJwnflikt In Siidafrika nur gr/Ost werden k6nnt, wenn die 
wei.Ptn BehOrden schwaru .,.Nationalistengruppen ink/usive 
ANC lega/isieren und mil Ihnen verhandtln~ 

eFoto: AZ.Archlv 

Bonn (SAPA/Reuter/h) 
.,Die Bedingung fiir einen sinnvollen Dialog in Siidafrika bleibt 
die Freigabe aller politischen Gerangenen, darunter auch die von 
Nelson Mandela, dem inhaftierttn ANC-t'iihrer•, erkliirte 
Staatssekret3r Helmut Schafer wahrend riner zweiStiindigen 
Bundestagsdebatte. Au6erdem sei es nOtig, das Verbot von Orga .. 
nisationen der schwarzen Mehrheil, darunter aurh des ANC. so .. 
fort aubuheben. 
.. Das Rassistenregime in Siidafrika ist nicht ein Briickrnkopf der 
fn:ien Welt, sondem eher eine Herausforderung an die Freiheit~ 
erkliirte der FDP-Politiker aus dem Auswiirtigen Amt. 

Wah rend der Debatte hatte die 
oppositionelle SPD bekannt
gegeben, daJ3 Parlamentsaus· 
schOsse die Mllglichkeit schar
ferer Sanktionen gegcn SOd· 
afrika untersuchen werden. Zu 
dicsen neuen MaJ3nahmen sol· 
len auch ein Verbot der Lande· 
n:chte fiir die stidafrikanische 
Fluggesellschaft SAA und 
neue Visa-Regelungen fOr slid-

afrikanische Besucher zahlen. 
AuJlerdem wurde vorgeschla
gen. den Bonner Botschafter in 
Si.idafrika zurtickzurufen und 
das Personal an der Botschaft 
in Pretoria einzuschranken. 

Einige Mitglieder der FDP 
deuteten an, daB sie durchaus 
eine neue Visa-Regelung und · 
die Kiirzung des Botschaft
spersonals unterstUtzen wer-

Fu6ball im Fernsehen 
Windhoek (Fe) 

Die Sodwester Brauereien haben es mdglkh gemacht! 
FuOballfanatiker hatten nicht nur am II. Maidie Gele
genheit, das Halbfinale im englischen Pokal mitzuerle
ben. Sie werden auch am 25. Mai auf dem Fernseh
schirm das Endspiel urn den britischen Pokal miterle
bcn. Als Lcckerbissen winkt Ende Juni die 
Obertragung der Halbfinalcspiele urn die Europamei
sterschaft der Nationalmannschaften (21. Juni in Ham
burg, am Tag darauf in Stuttgart) und die Obertragung 
des Endspiels am 25. Juni von MOnchen a us. Die Spiele 
werdcn abends ab 11.00 Uhr Ubertragen. Es konnte je
doch scin. daO das Ends pie! vom Samstagabend erst am 
Montag gesendet wird. 

Dcm Rundfunk ist es untcrdessen auch gelungen, 
Obcrtragungen der Europameisrerschaft (auch Vor· 
rundenspiele) zu bringen. nachdem sich einzelne Fir
men, darunte~ auch John Meinen, bereiterkl3rren, sol
che Obertragungen zu finanzieren. 

den. Schafer warnte Pretoria 
davor, finanzielle Hilfe for hu
manitare und . Anti
Apartheidsgruppen · in SOd
afrika zu verbieten ... Wir rich
ten eine emste Wamung an 
Siidafriklu Regierung, diesen 
Weg eintilschlagen. In Preto
ria und Kapstadt sollte man be
denken, daJl solch ein Verbot 
die positiven Schritte, die von 
der EG bisher genommen wur
den, selbst beeintrachtigen~ 

Die Bundesregierung hat 
wiederholt Wirtschaftssank
tionen abgelehnt, da diese der 
schwarzen Bevl!lkerung in 
Siidafrika mehr schaden wOr
den als der weiJJen Minder
heitsregierung. Allerdings hat 
Bundesau.Benminister Hans ... 
Dietrich Genscher (FDP) in 
den letzten Monaten scharfere 
Kritik als gewOhnlich an Preto
ria geObt. 

und FDP-Vorsitzender ' 
Martin Bangemann erklar
te ausdrtlcklich, daJl er 
Nachfolger des Franzosen 
Jacques Delors als Vorsit
zender der Europakommis
sion werden mOchte. Zwar 
musse er zuerst cines von 17 
Mitgliedern dieser Kom- · 
mission werden, aber das 
stl!rt den S3j4hrigen FDP
Politiker ~benso wenig wie 
die Folgen innerhalb seiner 
Partei, wenn er den Mini
sterposten und den Vorsitz 
ablegt. Karl-Heinz Narjes, 
bisheriger Vertreter der 
Bundesrepublik in der EG
Kommission meinte zu den 
Absicbten Bangemanns: 
.Zunachst miiOten gewahl
te Vertreter des Europa par
laments erwogen werden:" 
Delors hat angedeutet, daJl 
er am liebsten noch vier 
Jahre im _ Amt bleiben 
worde. 

. MERCEDES-BENZ 
1213 NUTZlAST 8 TONNEN 

Fur schmillen und wirtschaftlichen 
Transport ideal geeignet. Die . 
Kabinenanordnung ermoglicht eine lange 
ladeflache bei kurzem Radstand, 
womit groBte Wendigkeit erzielt wird. 

Der 1213 ist ein weiteres Beispiel 
aus dem umfangreichen Mercedes-Benz
Angebot. 

M+ZMOTORS 
& ENGINEERING LTD 

60 TAL STRASSE, POSTFACH 192, 
TEL. 061-225401, WINDHOEK 
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Hy het op Swakopmund gematrikuleer ert daarna ses jaar lank 

gestudeer aan die Randse Afrikaanse Universiteit, waar hy die 

graad BA met wiskunde, wysbegeerte en Duits as hoofvakke, twee 

honneursgrade onderskeidelik in Duits en wysbegeerte (toegespits 

op ideologie en kultuurkritiek) en 'n onderwysdiploma verwerf 

het. 

Daarna het hy in SWA/Namibie skoolgehou. Weens sy betrokkenheid 

by die DTA en die Republikeinse Party het hy Thea Halbich, sy 

oud-onderwyseres (en Lauenstein se huidige vrou) geimponeer. Sy 

was in die laat jare sewentig redakteur van 'n Duitse weekblad 

vir die Suid-Afrikaanse mark, Wochenspiegel. 

Sy het hom in 1980 by die Allgemeine Zeitung betrek, waar hy in 

April 1981 hoofredakteur geword het. In 1983 is hy vir verdere 

joernalistieke opleiding na Duitsland gestuur. By sy terugkeer 

het sy blad drasties verander, veral op tegniese gebied. 

In 1987 het die KWV aan hom 'n joernalistiekprys toegeken vir sy 

berigte oor die uitsluiting van SWA/Namibie by ekonomiese 

sanksies teen Suid-Afrika, wat w§reldwyd 'n eerste was. 

3.3.3 Redakteur aan die woord 

Daar was geen politieke of geskiedkundige rede vir die stigting 

van die Allgemeine Zeitung op 22 Julie 1916, midde-in die Eerste 

W§reldoorlog nie. 
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Die koerant was bedoel om 'n soort bindingselement tussen die 

talle ander Duitse koerante van destyds te wees. Die meeste was 

buite Windhoek en van hulle het eerder op gebiede soos die 

landbou en die ekonomie gekonsentreer as om algemene nuusblaaie 

te wees. 

Aangesien John Meinert destyds reeds 'n drukkery besit het, was 

dit maklik en logies om 'n koerant te loods. Soos sy naam aandui, 

het die Allgemeine Zeitung sy inhoud algemeen probeer hou. 

Ander koerante het mettertyd begin verdwyn, veral 

Duitse aard van die plekke waar hulle bestaan het, 

het. 

namate die 

begin kwyn 

Soos destyds, toe die koerant 'n rol van samebinding gehad het om 

te vervul, het hy nou ook in die tyd. van verandering waarin 

SWA/Namibie staan, 'n taak om die Duitse gemeenskap in te lig oor 

politieke ontwikkelinge. 

'n Koerant kan nie oorleef as hy nie toekomsgerig is nie. Al het 

hy die taak om 'n dokument van verwysing in sy eie tyd te wees, 

is dit alles vergeefs as hy nie 'n toekomsvisie het nie. In tye 

van onsekerheid moet die koerant 'n soort pilaar van steun wees. 

Tien jaar gelede het die Allgemeine Zeitung byvoorbeeld die 

verantwoordelikheid op homself geneem om sy lesers voor te berei 

op en gewoond te maak aan die toetrede van swart politici tot die 

stryd om onafhanklikheid vir SWA/Namibie. 

Die koerant beskou dit as sy verantwoordelikheid om SWA/Namibie 

se Duitse gemeenskap op die hoogte te hou van politieke ont- en 

verwikkelinge - nie net plaaslik nie, maar ook in die buiteland. 

Derhalwe bevat elke uitgawe van die Zeitung 'n groot hoeveelheid 

buitelandse nuus. 
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Nie net bly plaaslike lesers dan bewus daarvan dat politieke 

krisisse ook elders in die w~reld voorkom nie, maar ook is hulle 

vertroud met verskillende politieke stelsels wat in die w~reld in 

werking is en gebeurtenisse wat daarmee verband hou. 

Terselfdertyd bevredig dit ook die behoefte van veral 

uit Duitsland om in voeling te bly met nuusgebeurde 

tuisfront. 

toeriste 

aan die 

Nuus oor SWA/Namibie se buurlande woord ook so gereeld en 

breedvoerig as moontlik aangebied. 

Dit is 'n fout om, veral wat politieke nuus betref, te plaaslik 

te bly. 

Nie net besoekers uit die buiteland nie, maar ook mense wat daar 

woon en in SWA/Namibie belang stel, is byvoorbeeld deel van die 

Zeitung se teikengroep. Sowat 14 persent van sy lesers is in die 

buiteland. Van Suidwes se swart politici het die Zeitung gelees 

terwyl hulle in die jare voor die oorgangstydperk in die 

buiteland gewoon het. 

Nogtans is die blad eerstens gemik op Duitssprekende Suidwesters 

en word hy inderdaad in elke Duitse huishouding gelees - ook op 

die platteland. 

As die oudste koerant in die land is die Zeitung trots daarop dat 

hy nie aan enige politieke party verbonde was of is nie. Tog volg 

hy bepaalde politieke riglyne of strategiee, byvoorbeeld: 

- hy ondersteun 'n plurale opset en is gekant teen 

eenpartystaat; 

- hy staan 'n vryemarkstelsel voor sover dit prakties moontlik 

sou wees; en 

- hy steun die demokratiese gedagte van herhaalde politieke 

verkiesings. 
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Met die instelling van die Oorgangsregering van Nasionale Eenheid 

(ORNE) in 1985 het die Zeitung die stap gesteun omdat hy eintlik 

geen ander keuse gehad het nie. 

Maar die beleid is om nie te veel gewag te maak van die 

konstitusionele proses nie, aangesien belangrike praktiese 

probleme, soos byvoorbeeld ontwikkeling en opheffing in die 

platteland, dan afgeskeep sou word. Sosiale programme is nodig 

hiervoor, agterstande in plattelandse skoolopvoeding moet 

uitgewis word en in di~ lig gesien, beteken konstitusionele 

worstelinge -- alles teoreties bitter min vir die 

plattelandse/landelike bevolking. 

Die verskyning van minstens nog ses ander koerante in die sowat 

tien jaar sedert 1977, so saam met hernieude pogings tot 

onafhanklikheid en konstitusionele ontwikkeling, was ook veral 

uit 'n ekonomiese oogpunt ontstellend. Tog is die Zeitung se 

redding grootliks die feit dat sy adverteerders deur die jare 

relatief konstant en lojaal gebly het. Die Duitse koopkrag speel 

'n rol in die soort advertensie wat die koerant trek en dinge 

soos toerisme en landbou het 'n funksie. 

Aan die ander kant stel die adverteerders op hulle beurt ook soms 

bepaalde vereistes oor die koerant se inhoud. 

In een so 'n geval was daar weerstand teen die gebruik van die 

naam Namibie. Die betrokke koerant is voor 'n keuse gestel, en om 

advertensies te behou, was 'n belangrike faktor. Buitendien is 

die swart koopkrag nie so groot as wat algemeen aanvaar word nie, 

en dit is tog juis in swart geledere waar merendeels op die naam 

Namibie, met weglating van 'Suidwes-Afrika', aangedring word. 

Op die ou end bly dit egter die Duitse mark wat aan 

Allgemeine Zeitung 'n volwaardige plek in die son verseker. 

\/ 
Die koerant kan op eie krag voortbestaan~ (\ 

X 
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Tog is vanjaar (1988) begin met bylaes as bykomende bron van 

inkomste. Hulle verskyn gereeld volgens 'n voorafbepaalde 

skedule, en die omvang van elkeen word deur die advertensies 

bepaal, waarvan die lading nooit minder as 60 persent is nie. 

Aangesien versending 'n faktor is waarmee rekening gehou moet 

word, onder meer omdat 'n duisend van die Zeitung se sirkulasie 

van 7 000 oorsee gestuur word, kan die uitgawes nie te lywig wees 

n~. 

Plaaslik is dit ook hoofsaaklik die Duitse lesers wat in ag 

geneem word. Want hoewel die Zeitung hom gebonde voel met die 

probleme en die werklikhede van die Derde W~reld, speel die mense 

van di~ milieu nie 'n rol in die koerant se bestaan nie. 'n Ware 

Derde W~reld-mens is nie sommer Duits magtig nie. Maar di~ wat 

is, het waarskynlik reeds die rug gekeer op die 

onderontwikkeldheid van die Derde W~reld. 

Weer speel die advertensiemark en koopkrag 'n bepalende rol: die 

landelike Afrikaan stel nie in die toekomsvisie van 'n koerant 

belang nie en is daarom irrelevant in die Zeitung se 

bestaanstryd. 

Die verspreidingsprobleem vir koerante in SWA/Namibie vanwee die 

gebied se uitgestrektheid en yl bevolking en 'n beperkte 

infrastruktuur, word in sekere mate vir die Zeitung verlig 

deurdat dit 'n middagkoerant is. Stiptelikheid is dan die 

wagwoord, want as dit eenuur op straat is, is daar tyd om 

eksemplare wat gepos moet word, op te rol en om nog die treine na 

die noorde en suide te haal. 

Die Allgemeine Zeitung word nie heeltemal landwyd versprei nie, 

maar op plekke soos Swakopmund en Llideritz word dit deur minstens 

50 persent van alle koerantlesers gelees en in Windhoek is die 

aandeel sowat 35 persent van alle lesers. 

Saam met landbounuus, wat die Zeitung as baie belangrik beskou, 

bring hy ook politiek na Suidwes se boere. 
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Omdat die koerant deur die jare 'n vertrouensverhouding met sy 

lojale lesers opgebou het, is hulle geduldig: soms word 'n week \~ 
se koerante op een dag ontvang. Dan word hulle net in volgorde~ 
gerangskik en van voor tot agter deurgelees, asof die nuus ewe 

vars is. 

I JJ.)9-}vt'v1JA- rt-,, ~ 
Vir die Allgemeine Zeitung is dit sy infigtingsfunksie waaromx 

alles gaan. Sy lesers se belangrikste behoefte is om ingelig te 

bly, en dit is op sy beurt weer vir die koerant 'n riglyn. 

Ter aanvulling van nuusaanbieding, word plek ruimskoots afgestaan 

aan lesersbriewe met dikwels uiteenlopende temas en gedagtegange. 
~ 

Hoewel tyd en plek 

die redaksionele 

beinvloedingsrol. 
~ 

vir die beinvloeding van lesers ontbreek, 

kommentaar tog subjektief en speel dit 

Hier word byvoorbeeld standpunte teen 

kommunisme en die sosialisme gehuldig, en die koerant woro 

is 

die 

die 

in 

SWA/Namibie as redelik konserwatief beskou. In Duitsland word dit 
- ---------------------------~ as uiters konserwatief beskou. 

~ 
Di~ Allgemeine Zeitung is eiesoortig deurdat dit die enigste 

Du1tse dagblad buite Europa is. Oor meer as sewentig jaar het 

dit gehelp om die Duitse taal. en kultuur vir die Duitse 

gemeenskap te behou. Die taal en die koerant handhaaf mekaar en 

vul mekaar aan. 

3.4 The Windhoek Advertiser 

3.4.1 Agtergrond van die koerant 

The Windhoek Advertiser is 'n Engelstalige middagblad wat van 

Maandag tot Vrydag uitgegee word. Die blad het 'n ponieformaat en 

die dikte wissel van 8 tot sowat 24 bladsye. Die _ koerant word 

deur die John Meinert-groep uitgegee. 

Die huidige sirkulasie is sowat 1600 eksemplare per dag. Die 

drukoplaag is 3000. 
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Volgens 'n 1986-lesersopname word dit gelees deur 3 persent van 

die totale stedelike bevolking: 7 persent van die stedelike 

blankes, 3 persent van die stedelike bruinmense en 1 persent van 

die stedelike swartmense. 

'n Voorbeeld van 'n onlangse voorblad van die koerant word op die 

volgende bladsy vertoon. 

3.4.2 Agtergrond van die redakteur 

Die huidige redakteur - die sewende sedert die instelling van die 

Oorgangsregering van Nasionale Eenheid in Junie 1985 - is 

Blignaut de Villiers. 

Hy het meer as 26 jaar koerantondervinding in SWA/Namibie sowel 

as in die Republiek. Hy was van 1966 tot 1967 verslaggewer in 

Windhoek by Die Suidwester, nadat hy in 1963 sy skoolloopbaan 

afgesluit en die joernalistiek betree het. 

Die grootste deel van sy loopbaan het hy in die 

deurgebring, waar hy onder meer van 1968 tot middel 

Kaapse redakteur was van die Perskorburo, wat gesorg 

nuusdekking vir Perskor se vyf koerante. 

Oos-Kaap 

1979 Oos

het vir 

In Desember 1979 het hy 'n diploma in teologie aan die Teologiese 

Kollege van Suid-Afrika verwerf, waarna hy tot einde 1982 in die 

sending direkteur van publikasies vir die instelling "Christ for 

All Nations" was. Van einde 1982 tot April 1987 het De Villiers 

sy eie onderneming bedryf. Na 'n afwesigheid van twintig jaar was 

hy weer in Suidwes om nuusredakteur by Die Suidwester te word. 

Op 1 Junie 1988 het hy redakteur van The Windhoek Advertiser 

geword. 
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THE WINDHOEK ---

ADVERTISER 
!DmiR: B M, WINDHOEK - 1!!t 22·5484 
>lsrRIBU'IORS, ADVERTISEMENT, B M, WINDHOEK - l!!t 22·5411 

Editors Ink 
from the _desk and heart of the editoT$ 

lie eternal ongoln& formation of mon! potitl<al parties (43) and 
~e establishment of mon! newspapers (8) In SWA/Namibia bas 
«ome a_ vicious drde, being detrimental to tbe futu"' or the 
ountry and Its peoples. 

The advertising cake in 
iWA/Namibia is only so big, 
md it is common knowledge 
hat newspapers cannot do 
vithout advertising. The ad· 
1ertising cake is thus cut into 
neaningless ribbons, with the 
>usiness sector being the main 
iufferer. 

It is also fact thai the busi· 
1ess world cannot do without 
1ewspapers. But when a small 
.,- likeSWAhastoomany 
1e-. _1Japers. it becomes a 
1arassment to the business sec· 
.or, something that the 
'usinessman can ill afford. 

The public sector also 
;uffers because political par· 
ties are in constant need of do· 
nations, and newspapers need 
to be bought by someone. 

This can, in a small country 
like SWA, no longer be tolerat· 
ed under the banner of 
democracy, for the mushroom· 
ing of political parties and 
newspapers . brings about an 
ever-increasing division. A 
house divided against itself is 
sure to fall. 

Yet, the crux of the matter is 
that it is the business sector 
that holds the key to a bright 
and peaceful future! 

When the Minister of 
Finance, Mr Dirk Mudge, ta· 
bled his budget this week, he 
remarked that it was the stand· 
point of the SWA/Namibia 
government to ensure that the 
private sector the 
w ·,-generating sector -gets 
f·- ,rtionately bigger and the 
public sector becomes propor· 
tionately smaller. 

He added that in the final 
analysis it was only the private 
sector which could generate 
welfare and employment. He 
emphasized that the govern· 
ment would not place stum· 
bling blocks in the path of the. 
businessman and en
trepreneur. 

The onus is on the business 
sector to see to consolidation. 
The time has come for the 
businessman in SWA to sup
port those· newspapers that 
have stood the test of time; 
those newspapers that have aJ. 
ways remained loyal to the 
country, the businessman and 
the system. 

SWA/Namibiadoes not owe 
any of us anything other than 
an opportunity. AU the inhabi
tants of this country have the 
opportunity to advance per· 
sonally and collectively. 

~ather than- curse the sys. 
why not thank God 

_,,gbty foriJand utilise it for 
our own betterment? 

We have in SWA/Namibia 
the freedom for any amount of 
education. We have unlimited 
economic freedom. But, if we 

.resort to complaining about 
the system for all our ills, we 
will lose rather than gain 
ground. 

Let us not ask what the 
country can do for us; instead, 
let's ask what we can do for the 
country! 

SWA/Namibia needs lead· 
ers, not complainers, citizens 
who are proud of their back
ground and proud of their na· 
tionalheritage. Wecertainlydo 
not need all these political par· _ 
ties and newspapers! We need 
a spirit of unity today, not divi
sion, realising that unity does 
not mean uniformity. 

We don't need Black Power 
talk, or White Power talk for 
that matter. We need South 
West Africanist talk. This is a 
time to grab the opportunities 
at hand and to march forward 
unitedly, regardless of ethnic 
background or economic 
differences. We need builders, 
not complainers; we need 
patriotism, not traitors. 

Together we have come this far 
- surely we can complete the 
race! 

It is ridiculous to contend 
that all people are equal in all 
things. There are Blacks with 
greater talents than some 
Whites, just as there are w::ites 
with greater talents than some 
Blacks. When are we go!~g to 
get to grips with reality? 

Let us quit demanding rights 
we are not entitled to, such as 
guaranteed incomes, and make 
use of the (SWA/Namibian) 
system to get ahead and im
prove our lot. 

·SWA/Namibia h;.. been 
good to all of us. Jesus Christ -
showed His willingness to save 
all of us, Black and White. and 
to use all of us, Black and -
White. 

We must not allpw narrow· 
minded radicals or socialist ex
ploiters to divide us for their : 
own political advancement or 
personal aggrandisement. 

Instead, let us defend this 
ciruntry and its people, all its 
people. Let us reach out to the 

_ unlimited opportunities of our 
country that-stand between us 
and total communist slavery. 
Communists are absolute 
failures at building a free and 
progressive society, but they 
are past masters at destroying 
it. 
. SWA/Namibia has been 
good to all its people. I know 
that Black Power militants will 
disagree with this statement, 
but you and I both know it 10 
be true. 

The people of 
SWA/Namibia are far better 
off in this country than in any 
other African country. We 
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SWA/Namibia will _co-operate with Super Powers 

Matjila calls fo 
total unity 

Tbe announcement by tbe international media of 
September 30, 1988, as tbe date agreed upon by tbe 
Super Powers to reach an agreement on a final solu
tion to the Angolan and SWA/Namibian issues, 
comes at a time when the Transitional Government of 
National Unity has just extended another serious in
vitation to the leader of SWAPO, Mr Sam Nujoma, 
to come to terms with the internal parties in 
SWA/Namibia. 

This was said. in a special 
press release yesterday after
noon by the Chairman of the 
Cabinet. Minister Andrew 
Matjila. He emphasized that 
the parties in theTGNU had al· 
ways been in favour of peaceful 
independence for 
SWA/Namibia at the earliest 
possible date. 

*'The attainment of in
dependence for 
SWA/Namibia has long been 
frustrated by reglonatand geoe· · 
political questions beyond the 
control of any SWA/Namibi· 
an, and any sign that these ob· 
stacles to peaceful indepen
dence are capable of being re· 
moved, is obviously to be 
welcomed by all of us. 

"We hope this agreement be· 
tween the Super Powers will 

Bull in a 
China 
shop 

WELLINGTON:Grant Bur· 
neH bas always wondered wbat 
a bull would do In bis Cbina 
shop. He'll find out on June 16 
witb a borrowed ben!fonl 
weighing just over a tonne. 

have the effect of removing 
these obstacles and lead to con
structive negotiation between 
the parties who will be most 
directly affected. 

"These are, of course, the 
parties of SWA/Namibia and 
Angola. 

"We remain convinced that 
no constructive solution can be 
found unless SWA/Namibians 

Magnus Malan 

:ue reconciled to one another 
and can establish a basis of 
true national unity. 

"The Cabinet and the par
ties represented in the govern
ment look forward to playing a 
full role in achieving t!tese 
goals. 

"We hope SWAPO will un· 
derstand the need to fulfill its 
patriotic duty to do likewise!' 
Minister Matjila said. 

It was earlier reported from 

Andrew Matjlla 
Moscow that the United States 
and the Soviet Union favoured 
a target date of September 29 
this year for settling the 
problem of Angola and 
Namibia, a senior US official 
said. The ·official said this 
emerged from lengthy talks be· 
tween US Assistant S<cretary 
of State, Chester Crocker, and 
Soviet Deputy Foreign 
Minister, Anatoly Adamishin, 
during the Moscow Super 
Power summit. 

Yesterday afternoon the 
Minister of Foreign Affairs, 
Mr Pik Botha. said he hoped 
the Angolan government and 
other parties to the Ango· 
Ia/Namibia settlement talks 
honoured their undertaking to 
meet again in BrazzaVille. 

There were reports that a Eu· 
ropean venue was being 
preferred to Brazzaville for the 
next round of talks, Mr Botha 
said. 

On May 13, during the last 
round of talks in Brazzaville, 
there had been a categorical 
agreement between South 
Africa and Angola that the 
Republic of Congo's capital 
would again be the venue for 
talks. 

"'The American government 
also indicated that it would 
support Brazzaville as a 
venue;• Mr Botha said. 

South Africa was neither 
prepared to be blackmailed 
nor to stake its future at the 
negotiating table, the Minister 
of Defence, General Magnus 
Malan, said. 

He was reacting to state
ments attributed to the Cuban 
President, Dr Fidel Castro, 
who said that S<dth Africa 
had been forced into negotiat· 
ing over an Angola/Nan1ibia 
settlement because of losses 
suffered at the hands of Cuban 
forces. 

General Malan said in a 
statement issued last night that 
South Africa would have to 
reconsider its peace initiative. 
Russia and __ the Angolan 
government should take note 
of Dr Castro's bravado which 
clearly showed he was dismis· 
sing the current peace moves. 

Freak tornado 
HAVANA: A freak tornado 
destroyed Ow Soviet-buill 
MiG-21 fighter·bombers at the 
city airport of Camaguey, 
600km east of tbe capital, 
Ha-woa. 

Tbe twister ..,.. part of se
ven! rain llorms that killed 9 
people and forced 46 000 
others to aballdon their bomes 
In six provlaceo of central 
Cuba, tbe n!ports said. 

CivU defence authorities 
declared a state of alert In the 
provinca of Saacd Spiritus, 
Villa Oan, Ciego de AvUa, 
Cienfuegos, Camaguey and 
Last Thou. - Sapa-Reuter 

Burnett said customers 
constandy told bim he 
wouldn't ""nt a bull In his 
shop in tbe New Zealand City 
of Palmerston North. 

"I tbougbt: One day I'm go· 
ing to do just that. I'd like to 
haw a photo I could pull out 
and show them," Burnett said. 

If the bllil bolts, .Burnett 
risks losing thousands of dol· 
Iars worth of stock. 

Soil recovery 
project for. SWAf-:,. 

The bull will not be drugged 
or penned. Only a nose ring 
and Its oer will stand between 
it and disaster. 

"Hopefully some idiot in the 
crowd won't try and stir things 
up," 8W'Ilett said. "\\'e can't 
really do much about that but 
try and polke tbe thing as best 
we can." 

He said an Insurance com· 
pany bad agn!ed to cover the 
cost of broken china for a 
"fairly hefty" premium he 
would not disclose. - Sapa· 
Reuter 

In many cases and on many farms in SWA/Namlbla, It b too Jat• 
for soil conservation. Long-term soil recovery projects will haw 
to be Implemented. 

This was the message Dr Piet 
le Raux, Director of Agricul
ture of the Administration for 
Whites, gave in Kcetmanshoop 
this week during the ·ninth 
.Karakul Producers' Congress. 

Experts in Dr le Roux's 
directorate will visit farms on 
request of farmers. They will 
study the condition of the soil 
and then work out a long-term 
soil recovery project for that 

specific farm, to which the 
RW Ling were elected to the 
Karakul Board-

Some of tlie decisions taken 
by Congress were as folloWs: 

• not to payS & T to Congress 
dt:legates; 
• to review theWS/GAL clas· 
sification: 
• to support and promote 
quality control of Swakara 
pelts; 

· • to investigate alternative 
saleS possibilities of grey pelts 
to obtain better prices. 
farmer must strictly adhere. 

According to Agra's public 
relations department, interest· 
ed farmers can contact Dr le 
Roux and/or his soil experts at 
telephone (061) 3·2170. 

At the same congress, "'hich 
was attended by more than 100 
delegates (there are about 
1 600 karakul farrncn) Mr 
Jack Albertyn was re..:lected 
chairman of the Karakul 
Producers' Association. 

Messrs HG von Hase and 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



55 

3.4.3 Redakteur aan die woord 

The Windhoek Advertiser se naam verduidelik eintlik die rede vir 

sy destydse ontstaan: om 'n mondstuk vir die sakewereld te wees. 

(20) 

Die koerant het in die politieke onsekerheid van die jare tagtig 

al hoe meer 'n politieke kleur gekry, volgens die eienaars. 

Na nie minder nie as ses redakteurs sedert die totstandkoming van 

die die Oorgangsregering van Nasionale Eenheid in Junie 1985, was 

die opdrag drie jaar daarna - met die koerant op 'n ongekende 

laagtepunt - om die Advertiser weer terug te draai na sy 

oorspronklike missie. 

Te midde van die stryd om onafhanklikheid vir SWA/Namibie, moet 

die Advertiser weer die herkenbare karakter van 'n 

georienteerde dagblad verkry. ( 'n Soort Business Day 

klein.) 

sake

in die 

Die koerant se teikengroep is allereers SWA/Namibie se sakelui. 

Die antwoord op die land se probleme 1~ nie in die eerste plek by 

die politici nie, maar by die sake-sektor, want as die stabiel en 

voorspoedig is, sal 'n politieke toekoms ook rooskleuriger lyk. 

Die Advertiser beskou dit nie net as sy taak om sakemanne aan te 

moedig om in die land te bly nie, maar ook om hul belange uit te 

brei - al beteken dit soms dat kundigheid van buite ingevoer moet 

word. 

( 20) Die opvatting van die re.dakteur strook nie met die 

opgetekende geskiedenis nie -- vergelyk eerste paragraaf op bl. 

27. Dit kan egter wees dat hy eintlik na die tydperk van Leon Kok 

se redakteurskap in die beginjare tagtig verwys (para 4, bl.41) 

toe die se ekonomie-benadering die blad deur moeilike tye gedra 

het. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



56 

'n Meer florerende sake-sektor sou beslis 'n positiewe uitwerking 

h~ op maatskapllke probleme soos werkloosheid, hongersnood en 

huisvesting, terwyl 'n belangrike bedryf soos toerisme ook 'n 

hupstoot sou kry. 

Buiten dat die Advertiser met sy tersaaklike leesstof in die 

behoeftes van sy vernaamste teikengroep wil voorsien, is dit ook 

noodsaaklik dat die koerant daagliks stiptelik om eenuur op 

straat is sodat dit nog in die etensuur gelees kan word. 

Die Advertiser het geen politieke rol nie. 

is om die regering van die dag te steun, 

Oorgangsregering van Nasionale Eenheid 

Die koerant se beleid 

wat op die oomblik die 

is. 

kommentaar word 

verslag gedoen. 

menings uitgespreek en oor 

Deur redaksionele 

die politiek word 

Omdat die koerant oorspronklik bestem was vir 'n spesifieke 

verantwoordelikheid teenoor die sakegemeenskap en die taak weer 

in alle erns wil opneem, is daar plek vir hom naas al die ander 

koerante. 

In die laaste twee jaar het die advertensie-inkomste so afgeneem 

dat dit in Mei 1988 'n laagtepunt bereik het van waar dit moeilik 

sou wees om te herstel. Die koerant is 'n algehele verlies vir sy 

eienaars, en die plan was dat hy gesluit sou word. 

Nou word hy weer 'n kans gegun, en daar is 'n effense opswaai in 

die advertensie-inkomste. Die advertensielading is egter nog nie 

groter as sowat 40 persent nie, en dit is onmoontlik vir die 

koerant om op sy eie bene te staan. 

Uit sy taak as aanmoediger en ondersteuner in die sakewereld is 

'n ander soort kettingreaksie besig om pos te vat wat grootliks 

mense van die Derde Wereld, maar ook uiteindelik die koerant 

self, kan bevoordeel: borgskappe word al hoe meer geredelik gegee 

aan byvoorbeeld swart sportspanne en vir geleenthede wat gehou 

word. Op sy beurt kan die Advertiser weer verslag doen oor sulke 
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skenkings en moontlik selfs 'n swart en bruin leserskring 

daardeur werf. Sonder die soort kanale is dit moeilik om 'n hand 

na die ontwikkelende deel van die samelewing uit te steek, onder 

meer weer eens omdat ongeletterdheid 'n struikelblok is. 

Aangesien die Advertiser net 'n Engelstalige koerant is, word hy, 

hoewel landwyd, net versprei na die plekke waar 'n Engelstalige 

mark bestaan. 

Daar is talle dorpe in SWA/Namibie waar geen vraag na 'n 

Engelstalige koerant bestaan nie. Tog het die Advertiser saam met 

veral die ander dagblaaie - Die Republikein en die Allgemeine 

Zeitung, 'n belangrike inligtingsfunksie - juis omdat hy 'n 

dagblad is. 

Hoewel dit moeilik is om al Suidwes se koerante met hul 

uiteenlopende karakters en mikpunte onder een sambreel te plaas, 

is een algemene leemte wel herkenbaar: die afwesigheid van 

perssensuur. 'n Eiesoortige, onafhanklike liggaam is nodig om 

Suidwes se koerante binne perke te laat funksioneer.(21) 

3.5 Die Suidwester 

3.5.1 Agtergrond van die koerant 

Die Suidwester is 'n Afrikaanstalige weekblad wat Vrydae verskyn, 

maar gewoonlik reeds teen Donderdagaand by kafees beskikbaar is. 

Die koerant is die Nasionale Party se mondstuk en is, volgens die 

slagspreuk in- sy mashoof, 'kampvegter. vir groepsregte'. 

(21) Die stelling was in die gesprek gemik op die meer 

liberale koerante en die vrye teuels wat hulle geniet. 
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Die dikte van die ponieformaatblad wissel van 24 tot 32 bladsye. 

Al om die ander week is daar 'n spesiale bylaag van minstens 8 

bladsye oor 'n wye verskeidenheid van onderwerpe. 

Die redaksie bestaan uit 'n redakteur, 'n nuusredakteur, drie 

verslaggewers, 'n hoofsub-redakteur en 'n proefleser. Die 

advertensiespan bestaan uit vier lede en die tegniese span uit 

drie. Daar is ook 'n administratiewe span van twee en 'n paar 

arbeiders. 

Volgens 'n lesersopname van 1986 word die blad gelees deur 13 

persent van die totale stedelike bevolking: 25 persent van die 

stedelike blankes, 8 persent van die stedelike swart mense en 12 

persent van die stedelike bruinmense. 

Die koerant het 'n drukoplaag van sowat 4 300. 

'n Voorbeeld van 'n onlangse voorblad verskyn op die volgende 

bladsy. 

3.5.2 Agtergrond van die redakteur 

Die redakteur is 'n vrygesel, Frans van der Merwe, wat al sedert 

die vroee jare sestig in die nuuswereld van Suidwes doenig is: 

eers as verslaggewer by die SAUK en daarna by verskeie koerante. 

Hy het in 1956 aan die Boer Volkskool op Heidelberg in Transvaal 

gematrikuleer. Sy joernalistieke loopbaan het in 1963 begin nadat 

hy die vorige jaar in Suidwes aangekom het. Hy het onder meer 

nege jaar by Die Suidwester en een jaar by The Windhoek 

Advertiser gewerk. 

In die middeljare sewentig het hy 'n weekblad vir die bruin mark 

begin, maar die Tamariskia, soos dit bekend gestaan het, het net 

sowat 'n jaar bestaan. 
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Kampvegter vir Groepsregte 

44STE JAARGANG PRYS 50c A VB INGESLUIT 13 - 19 MEI 1988 
UITGEWER: Suidwes-Drukkery Bpk., Reg. Nr. 00291/06 Hochlendweg 30. Posbus 2196. Windhoek 9000 

DRUKKER: John Meinert IPtvl Ltd., Stiibelstreat 59. Windhoek BY DIE POSWESE AS NUUSBLAD GEREGISTREER 

IEGNEEMDIENS 

VIR U GERIEF! 
···t 

"HMRH 6 &%''tM 

DIE Adminlstrasle 
vir Blankes bet 'n 
vloedhulpskema 
van meer as R2 mll
joen aangekondig 
vir boere aan die 
Benede-Oranje. Die 
L UK bel as met 
Landbou In die 
Admlnlstrasle vir 
BlankAA. mn1"' 

Mn;.ChrisLiebenberg *11$*'9&4 • 

Chris Liebenberg, 
bet bekend gemaak 
dat R2,2 mlljoen be
sklkbaar gestel 
word vir onder 
meer oewerboere 
by Noordoewer, 
wat skade gely bet 
In die onlangse oor
stromlngs. 

fM 

",Skep, ruimte .·vir 
riek3.3.i- Pretorius 
ROEP 'tot her- siewese. 
'reallsme in die Mnr. Pretorius, wat 
rungspoglngs ingevoJge 'n Kongres
dwes-Afrika Is besluJt die NP se 
nmerk· van die ministersamp voort
toespraak van san in die Kabinet van . ·. 
liar van ·.die, die ·oRNE sal beklee, L f 
>le Party,. innr.: bet ln 'n beJangwek-~··• ~ 
Pretorius, in sy · ken de toespraak in · 
.mp as Minister· Windhoek 'die toon 
LterweseenPos aangegee wat sy 
·lekommunika- optrede in die Kabinet 

ssl kenmerk. Hy is 
reeds bekend ss een 
van die weinige leiers 
in die land wat sy 
Christenskap openlik 
bely en sy totale 
poJitieke optrede 

:; vanuit die perspektie! 
• probeer hanteer. 

sy verskeidenheid" en 
gese die naaste wat daar 
aan 'n oplossingsal kom. 
is as Suidwesters bereid 
is om vir mekaar ruimte 
te skep, sonder dat enig-

een sy standpunt op die ~B~~~~~~~~~~~~~~~~~ ander ~en afdwing. 
"Versoening betekeri. 

· nie dat die een sy stand·· 
punt op die ander een af
dwing nie. Dit betekcn Mnr. Preto:rlus het 

verwys na ·Suidwes as 
"bierdie mooi land met Na bl. 9 

·;;t:;~{Sqibli:kelry raak 
·: -'!.,~~-~-:.' ··.-..,:;: ·;'", • ·.:. ":· ·,- ......... ~ •. ... . 

:·,:·,:': .. :swA nadelig 
1r impaut · Suidwester ges~ die skema en 
tVllliers .. ,smokkeiry bet die. • Net sommige 

· volgende nsdelige mense trek voor
f'SKAALSE · uitwerking vir die dee! uit die smok-

.elhandel van SWA vleisbedryf: kelry. 
in Snider- • Dit het 'n nega- .. Die grootskaalse 

~ raak Suid- .. tieweinvloedopdie smokkelry van. 
frikanadelig." wei-king van _die vleis het by die 
r. C b r is to ·vleisskema; jaarkongres van die 
n, Voorsitter • Dit is· baie orige- Rooivleisprodu
e .SWA Vleis- sond vir die boere se sente-organisasie 
bet aan .Die prysstabilisering- . (RPO) in Kaapstad 

aan die lig gekom. 

Die Voorsitter 
van die RSA Vleis
raad, dr. Fanie van 
Rensburg. het ges·/3 
groot hoeveelhede 
bevrore skaap- en 
beesvleis word 
vera! via onafhank
like State ingevoer 
en dan onwettig in 
die RSA vers prei en 

verkoop. 
"Daar is 'n gewel

dige smokkelhan
del aan die gang. 
Ons kan dit nie toe
last nie en daar sal 
beslis opgetree 
word," het dr. Van 
Rensburg ges!l. 

Hy het gesl3 dit is 
belaglik om beheer 

WA kan skyf word 
},van geldrugby 

~. Louis.Luyt, gaan met'sy planne ken dat Suidwes 
ltter van· die om geldrugby in die ook gevaar staan 

, <.- .RSA tot stand te om van sy top 
vaalse . Rug- last _kom, kan dit · spelers te verloor. 
le, noli. voort· ·. noodwen~ig bete- · ... Dr .. Luyt is haas-

Ug oor geldrugby. 
Hy bet openlik sy 
steun gegee dat die· 
SA Rugbyraad 
AWW~ttlfiFMM 

BIS ., .. : Gobabis 
rlk het sedert 28 
•anjaar skielik · 
arne in Malaria: 
•ind. Drie men
ltussen dood • · 

. :" .'· .·· .. 

Malaria ·eis meer 
-maar neem af 

en 29 April ep. 6 
1· 65 klinlese 
'a-gevalle in die 
hospltaal opge-

eselfde 'tydperk 

Is 11 posltiewe geval
le in die Blanke 
bospitaal opgeneem. 
met nog 16 wat In die 
Epako-kliniek behan
del is. · 

Minder erns. .. ' t:io...t 
gevalle van malaria 
wat in die distrik 
voorgekom bet. is by 
klinieke in die distrik 
be handel. 

Vol gens mnr. Andre 
Smith van die Depar
tement Gesondheids
dienste. is daar nou ·n 
afname in die aan· 
meldings. Dit word 

., ... 

toegeskryf daaraan 
dat die musltiPt Ylou 
vinnig uitsterf weens 
die koue en omdat sy 
siklus voltooi is. 

Die jongste dodetal 
vir Windhoek Is 34 en 
82 vir SWA. Manse 
word gewaarsku om 
steeds versigtig te 
wees en voorkomende 
middels te gebruik. 

-~· .... VAN ... · 
. . 

···~~.:..··· 
' :~ . * KOMBERSE, AkrielwoJ; sag . 
en strelend, effe en borit, :. 

.·.aile groottes · · 
:~ ' 

SUIWER WOL DUVETS vir 'n 
notuurlike warmte · 

*- DONSDUVETS, halfdons en · 
'suiwer doris in elke pqjsklas : 
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Voor sy aanstelling as redakteur van Die Suidwester in 1986, was 

hy ses jaar by die radiodiens en byna vier jaar verbonde aan 

Sentrale Personeelinstelling van die Regeringsdiens as 

reklamebeampte. 

3.5.3 Redakteur aan die woord 

In Suidwes. is die Afrikaner se standpunte deur die jare 

agtereenvolgens uitgedra deur die volgende agt koerante: Die 

Voortrekker (1919); Slidwest Zuidwest (1920-1921), Die Suid West 

(1921-1922); Die Suidwes Nuus (1922-1923); Suidwes Nuusblad 

(1923-1925); Ons Vriend (1925-1926); Die Suidwes-Afrikaner (April 

1927-0ktoberl976) en Die Suidwester, wat in 1945 gestig is. 

Die heel eerste uitgawe van Die Suidwester was bedoel om die 

Nasionale Party, wat in 1939 herstig is nadat dit in 1927 met die 

Suidwes-Party verenig is, in die verkiesingstryd van 1945 te 

steun, aangesien die NP reeds die verkiesing van 1940 sonder 

mondstuk moes veg. 

Die eerste uitgawe het op 20 April 1945 verskyn, maar weens 

vertragings, 'n algehele gebrek aan 'n verspreidingstelsel en 

geen intekenare nie, het dit bitter min invloed op die verkiesing 

uitgeoefen. Eers n~ die verkiesing, wat die Nasionale Party 

verloor het, is op intekenare gekonsentreer. 

Die koerant is 

Nasionale Party 

Suidwester is n6g 

nie deel is van 

gedruk en uitgegee onder 

in Windhoek. Die taak 

om die Nasionale Party van 

die Nasionale Party in 

die naam van 

en missie van 

Suidwes-Afrika 

Suid-Afrika nie) 

die 

die 

(wat 

as 

mondstuk te dien, veral nou in die tyd van onsekerheid en 

beplanning, wanneer die Afrikaner in Suidwes die behoefte het om 

sy stem te laat hoor. 
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Terwyl dit in die middeljare sewentig 1 met die Turnhalle-beraad 1 

nog gegaan het om die ondersteuning van die Afrikaner se 

inisiatief om saam met ander te praat oor die toekoms van 

Suidwes1 het die skeuring in die Nasionale Party in 1977 die 

toneel verander. 

Daar het verwarring onder Afrikaners geheers1 selfs 'n 

identiteitskrisis1 en die Suidwester se veranderde rol is nou om 

die balans en die sin van daardie oorspronklike poging om saam te 

praat1 te beskerm en te verdedig. 

Die koerant wil sy boodskap so wyd moontlik uitdra en mik daarom 

op 'n leserskring wat die wyds moontlike spektrum van die 

bevolking verteenwoordig. Nuusdekking word as die belangrikste 

manier beskou om in die behoeftes van ander te voorsien. 

Die Suidwester se missie 1n sy rol a$ mondstuk van die Nasionale 

Party is dringender as ooit omdat polarisasie in blanke geledere 

en selfs onder Afrikaners dreig. 

Maar hoe dringend die taak oak nou mag wees1 die koerant se rol 

was vroeer1 toe die Nasionale Party nog geregeer het1 beslis 

groter. 

Die skeuring 

gevolg het1 

koerant gehad. 

in die party en die nuwe politieke bedeling 

het 'n ingrypende invloed op die status van 

wat 

die 

Ook 

1980 

sowat 

die ontstaan van Die Republikein was 'n knou; 197811979 en 

kan as krisisjare beskou word. Die Suidwester het destyds 

50 persent van sy lesers v.erloor 1 en dit is nou nbg 

voelbaar. 

Dan moet die instelling van 'n televisiediens vir Suidwes in die 

vroee jare tagtig nie vergeet word as 'n verdere slag nie. Die 

Suidwester voer 'n verbete stryd om oorlewing. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



62 

Met die steeds groeiende wedywering om die beskikbare 

advertensiemark word die taak nie makliker nie. Dit is as 't ware 

'n gestoei om 'n plek in die son. Een ding is duidelik: doeltref

fendheid in elke opsig moet die wagwoord wees. En dit is darem 'n 

positiewe faktor: die gehalte verbeter noodwendig as die koerant 

voortdurend op en wakker bly. 

Die Suidwes-drukkery was voorheen 'n belangrike geldelike 

steunpilaar. Nou is die koerant heeltemal op homself aangewese om 

te oorleef. 

Dit is een van die redes waarom die koerant nie 'n gebondenheid 

met die Derde Wereld kan uitleef nie. Die gebrek aan 'n wyer en 

grater infrastruktuur is 'n ander faktor. Die Suidwester kan 

hoogstens ag slaan op die dele van die land en die.bevolking waar 

hy die grootste trefkrag het. 

Van Afrika, die Derde Wereld, word wel kennis geneem deurdat sy 
11 gevoelens 11 in ag geneem word: deur middel van bylaes en diepte

artikels, veral uit kulturele oogpunt, word die verskillende 

bevolkings- en kultuurgroepe aan die Eerste Wereldleser bekend 

gestel. 

Die verspreidingsprobleem -- vanwee die talle afgelee woonstreke 

-- is 'n stremmende faktor, maar die trein voorsien in bevredigende 

mate in die behoefte. 

Saam met die ander Windhoekse koerante strewe Die Suidwester 

daarna om landwyd gelees te word, veral nou, in die tyd van 

verandering en omdat geen finale antwoord op politieke probleme 

in enige publikasie te vinde is nie. Vir elkeen is die veld nog 

oop. 

Derhalwe bestaan in Suidwes nog geen uitgestolde nasionale 

persfilosofie nie. 

Maar dis 'n feit dat Die Suidwester juis nou 'n beinvloedingstaak 

het wat ewe belangrik is, indien nie belangriker nie, as sy 

inligtingstaak. 
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3.6 REPUBLIKEIN EN SONDAG-REPUBLIKEIN 

3.6.1 Agtergrond van die koerante 

Albei koerante word hier aangespreek aangesien dieselfde 

redakteur in die huidige stadium (1988) vir albei verantwoordelik 

is. 

Die Republikein is 'n Afrikaanstalige dagblad in ponieforrnaat. 

Dit verskyn soggens van Maandag tot Vrydag. Die dikte wissel van 

8 bladsye vroeg in die week tot sowat 32 bladsye op Donderdae, 

wanneer 'n bykornende verrnaaklikheidsbylae, 

bladsye ook verskyn, en 'n Vrydae. 

Kollig, van agt ( 

Die blad is die rnondstuk van die Republikeinse Party, wat ook lid 

is van die Dernokratiese Turnhalle-alliansie van politieke partye. 

Volgens 'n 1986-lesersopnarne word dit deur 20 persent van die 

stedelike bevolking gelees: 32 persent van die stedelike blankes, 

10 persent van die stedelike swartrnense en 37 persent van die 

stedelike bruinrnense. 

Sondag-Republikein, wat vir die eerste keer in April 1986 verskyn 

het, is ook in ponieforrnaat en word in drie tale uitgegee: 

Afrikaans, Engels en Duits. 

Volgens 'n 1986-lesersopnarne word dit gelees deur 10 persent van 

die totale stedelike bevolking: 18 persent van die blanke 

stedelike bevolking, 6 persent van die stedelike swartrnense en 15 

persent van die stedelike bruinrnense. 

Die Republikein het 'n drukoplaag van sowat 12 000 en Sondag

Republikein 7 000. 

Voorbeelde van albei koerante se voorblaaie word op die volgende 

twee bladsye vertoon. 

r 
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•. SWA/NAMIBIE SE GAOOTSTE NUUS- EN AOVEATENSIEMEDIUM 
Pin:a7an 

pl•3anAQ 

Tel. 33111/4- Posbus 3436- Windhoek Woensdag 1 Junie 1988 Jaargang 11 Nr. 122 

AUTO 
.lltJ,INti 

EIEMAAR.: .1. ENGUNG 

KOM BESIGTIG ONS NUlJTSTE VOORIIAAIJI 
1983 Mercedes Benz 230 E. Groen. . . . P.34 995 
1985 BMW 323 i Executive, Groen . .H.34 995 
1984 BMW 320 i, 2-deur, Groen._. .ft22 500 
1979 BMW 635 CS I, LllD, import, Blou. . R65 000 
1987 Toyotalli-Lux4x4, 8 000 km. Gaud._ .RJO 500 
1987 Jetta CLX, Steenkool. . .. _ ..... R23 900 
1987 Jetta CSC. WH ................... R20 995 
1987 Toyota Avante GLE.----- ....... - .. R21 500 
1986 Ford Courier 3000 Leisure Van .. - ..... R20 100 
1987 Mikrobus 2.11, 4x4, Syncro.-.- ....... P.OA 
1987JettaCL I, A/C, WK.-- ............. R27 000 
1987 Golf GT I, A/C, Rooi ....... _ ....... R24 500 
1985lsuzu Trooper, Silwer ........ _ ..•... R41 000 
1987 Mikrobus 2.1 I, Blou/Wit. ........... R32 500 
1987 Mikrobus 2.1 I. Rooi/WH .......... · .. R32 500 
1984 Suzuki Jeep SJ 410, Sih""r ........... RIS 900 
1984 Toyota D/C.b, kappie, WH ........... Rll 750 
1984 Toyotalli-Lux 4x4, kappie, WK ....... R21 600 
1986Nissan Tracker2200. Beige .....••.••. 1119 100 

A\18 UITGESWrT 
SKAKEL PETER li!USCH BY TEL 36119/226922 

h/v GRIMM· EN KAISERSTRAAT 

z; First National Bank 

FINANCE BRANCH 

By die Poswese as Nuusblad geregistreer 

'n Sagte hand 
BELASTING atyg nle vanjau nle. Dlt was dle blye booclakap wat dle 
Mlnlater ftD Ftnanalea, mnr. Dlrll Mudge, glster ln sy begro
tlngsrede ln dle Naalonale Vergaderlng gebrlng het. 

M lk k 
Hyhetdaaropgewysdat e OS diebcgrottngvtrl98Bta9. 

soos clke ander, sy unteke 

d d 
problcme gchad heL uur er "Die grootste enkele 
probleem was natuurltk 

DIE klelnhandclsprya van om dtc bcgroung te last 
varsmclk Is van vandag af klop sondcr om ons mcnsc 
met 7, 7 penent hotr, wl· onnodtg te bclas. ~k Is dan 
gens 'n verklartng wat gts- ook bly om Wttr n begro
ter deur die Pryskon· ling te kan lndlen sander 
troleur In Windhoek om enige bclasttngvcrho-
uttgcrctk Is. ~gs aan te kondlg. 

Die rec1c wat aangegce Daarteenoor Is ck na-
word. Is hotr kostes van tuurllk spyt dat daar nle 
dte mclkvt:nprclden~ en • bclasUngtocgcwtngs ge
produsente en die ultfa· maakkanwordnle.Ekhet 
scrtng van die subaldlc op cgter al voorhccn daarop 
inelk. gcwysdatdiebcgrottngnle 

Melkpryaclsvanvandag altyd net gocte nuus kan 

w1ge blnnclandse vraag en 
met lnOasie wat decgUk 
onder bcheer t.s. 
• Ook 1s daar 'n ver· 
blydende mate van slabl· 
lJtcit en vertroue tn die 
ekonomte. soos wecrsplcl!l 
deur die slerk toenarne In 
prtvateverbrutkcn prtvate 
1nvester1ng. 
• Die publlek sc bclang
stclllng In SWA/Namtblt 
sc ele ontwtkkcllngsobll- · 
gaslcs Is ook vt:rblydend. 
Aanvankllk Is 'n lnkomste 
van hoogs lens R20 000 
hlerutt vt:rwag. Op 31 
Maart was die tnkomstc 
reeds Rl.3 mtljoen. 
• Die begroUngsproblemc 

af: .-----------------, 
2 uter: van R2.o1 tot Begroting: nog nuus 

R2,17. 

Rl~l~tcr: van RI.04 tot op bl, 3, 4 en 5 
500 m1: van R0,56 tot 

..,0,60. . 

250 ml: van R0.34 tot brtngntc. • hctmnr. Mudge 
,{0,36. gcsC. 

Dtewrtgcverhogtngwas DieklcmtndlebcgroUng 
op I Fcbruartc vanjaar. val weer op soslale dlenste 

Mangetti 
I ewe 

vir fees 

en vaal die onderwys. Dit 
was egter rue moontlik om 
salartsaanpasslngs· v1r 
staatsamptcnan:: aan tc 
kondtgntc. 

In sy rede bet mnr. 
Mudge onder mcer die vol
gende aangcraak: 
• Daar Is wlgehoue eko
nomicsc groct. met 'n ste· 

raak al moctUkcr. Dlt Is 
hoofsaakllk om tw<c rcdcs 
-die volgchoue a( name In 
die Suld·Afrtkaansc bc
grottngstoekenning aan 
SWA/Namtble en die 
ontsagllkeenvtnntgtocnc
mende else wat deur die 
sogenaamdc gemeen
skapsdlenste aan ons 
bcskikbarc bronne geslel 
word. 

• Vervolg op bl. 3 

·n Gelukkige ouma tussen haarkleinkinders. Mev. Stienle Mudge, vrouvandie Minister van Rnansies. mnr. 
Dirk Mudge, hal gisterve~aar. Haarkleinkinders he I die namiddag saam met haargekuier en partyjie gehou. 
Hulle hal net een probleem gehad: waar rnoes hulle genoeg geld kry om vir haar 58 kersles vir die koek te 
koop. Sy is hier tussen hulle afgeneem 

MangctU-Dutn sc vlaktea 
het glster gelcwe. toe die 
inwoners en plaasllke 
Wce:rmaglcde gcdccl het tri 
die fccsvtcrtnge vtr die 
tlcnde bcstaansjaar van 
203 Balaljon. 

Klem op onderwys 
Die ccnhdd tn Bocs

manland het scdert sy 
ontstaan tn 1987 met net 
twee olllslere, twce na· 
slonalc dlcnspllgUges en 
sewe Omcga-Boesmans 
gcgroc1.en ontwikkcltot ·n 
pronkcenhetd wat vandag 
kan spog met 'n rotc gocd 
toegcrustc hoofkwartJer 
op MangctU-Duin. 

Ccnl-maj. Willie Meyer. 
Oc.:vclvocrcndc Gcncraal 
van die SWA Geblcdsmag. 
hc:t na die ample like pa. 

ldc en vlaghystngsere
. olonie Pro Patrta-mcdaljes 
aan sc.-we lcde van 203 
lla laljon oorhandtg. Die 
!cdc Is llaro Strnau, Jln
dreas Kahtmbc. Josef 
Tsonge. Namshe Nune. 
\Villem Tsamc, Mokosho 
Kahanjo en Dumba Makat. 

'llcr1gcnk>to'sopbl.ll. 

DITis dutdclik uttdle bcgrotlngsrcde dat die Kablnet sc 
prtorttctte wat In vt:rlcde Jaar se bcgroUngsrcde 
uitccngestt Is, nog slecds geld met groat klem op aile 
sosialc dienste en vera I op die ondcrwys, hct dr. Johan 
Jones. Sc:kretarts van Finanstes in die Scntrale Reger
lng. glster gese. 

Ole Republtkefn hetdr.Joncs se mentnggevra oordle 
begrotlng wat gtster deur die Minister van fo~inansies, 
mnr. Dirk Mudgc,lngedten Is. Syreaksle was soos volg: 

·ccgewe hterdtc faktor en die feit dat die Suid-Afri· 
kaansc begrotingstoekenning onveranderd gebly hcl 
op R308 mtljocn, rnoet dit as 'n piestaste bcskou word 
dat die Minister dit nlc ncxllg gc;J.g hct om belasUngs lc 
vcrhoog nie. Sulkc bclastin!,'VCrhogings (maatsknp· 
pybclastlng. algcmene vcrkoopbclasling. cnsovoorts) 
sou vcral die sakescktor emslig benadt.:d heL 

·oic Minister het tn sy toespraak duidclik te kennc 
gcgccdat hy bcwusts van die bclangrtkc rol vandaardle 
scktor vanuit dtc oogpunt van die skcpplng van wei· 
vaan en wcrkp,clcenthede. 

·nitlsdcrha·lwe verstaanb;:;ardat hy nic lets sou wou 
doen wat daardic dt..-cl van d!;! scktor s.c lnisiallcf kan 
Jcmp rue. Vera! nie noudatoM, rui die langrcsessiewat 

totl985gcduurhct, 'n -· .llcfgoctetydlndleckonomtc 
bclccf ntc. • 

~ott jammer dat dtt nte moontllk was om aan die 
sta.atsamptcnare 'n algemcnc salartsaanpasstng tc gee 
nic. Dit Is sckcrvcrslaanbaarcn tcwagtc as gcvolgvan 
die M inlstcr sc moeillkc fin.ansicr1ngsproblccm en 
amdat daar in Sutd-Afrika ook nlc 'n algmcne salaris
aanpasslng gcmaak Is nie. 

~nu bly cgtcr 'n groat opoiTering wat die amptena.re 
tn landsbclanl!; moct maak en ek ts sckcr dat dit vorcn· 
toe in gcdagtC gchou sal word dat hullc hul bydrac 
gck-wcr hct om ... ·anjaar sc bcgrotlng tc Jaat klop sondcr 
dat maalrcds nodig was wat die ekonomie bcnadccl 
hct.• ·Nog 'n bclangrikc faktorwat bygt..'Clra hct om dit 
nlContilk lc maak,lsdicgesonde bc:lcid watdicafgclopc 
twcc jaar gevolg ts, In die sin dat daar gecn opcnbare 
Jcr.fngs aangrgaan Is n\c. 

))aardeur Is daar us't wan: 'n ncscicrtn die vorrn van 
'n grotcr lcningsvcrmoC geskcp. Daar kan vanjaar 
daarvangcbrutk gcmaak word. Oil iscglcrduidclikdat 
dit net 'n tydclikc maatrefl is wat nie op die lang duur 
volgchou sal kan word nie. Streng fi, Janside dissiplinc 
is die cnigstc anlwoord. • 
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Ghanees 
bly . . nog-•n·-

SWA 

Dis glorie in 
•• die reen 

Van Dea Eraamua In Kaapatad 
Dlt waa glorte In dle rdn. Suldwea het dle magtlge WP·rugbyapan glatermlddag op ay ele 
wert en met reenvlae wat oor Tafelherg neergesalt het, met 24 • 21 geklop. 

------~~L---------. Toe die etndOultjle 
geblaaa het, het Suldwes 'n 
agtentand van 15 • 6 met 
rustyd ultgewls en omge
bou in 'n wentellng van 24 
- 21. SuJdwesters hct ult 
aile hoeke om die speelveld 

'"''e ,· 1SUJ.d\ves 6 ophulwenspanafgestonn 
D 1 S I • "" • ... ·"""" ·" '· "· met die WP wat plat teen 

S,_ b k 6 dteaardewastn'nsefsoen . r-:rywer e roan...................... waarbullealdlestaanplek 

7 vtr vanjaar se Currtebcker Angola-gesprekke .................... oorweeg bet. 
Rugby-geesdrtftlges 

Dirk daag Koos ......................... 9 wat in busse. vllegtule en 
motors van Windhoek en 

Swapo geknou ...... .-................... 9 andcr plekke Nuweland 
toe gckom bet, bet in 

Politieke week .......................... 9 groep;es op die lang gras 
gestaan. Ult een hoek het 

.Ut:by van gister ..................... 15 die Sutr:wesUed helder in 
~ die swaar lug deurgekom. 

stadlon verloor bet. 'n 
Onreg van 1957 op Nu· 
weland Is oak gtstenn!d· 
dag reggestel met die 24 • 
21. In die Jaar het 'n skcp
skop deur Len Rodriques 
die Suldwcsters met 6 • 3 
op NuweJand geklop toe 
bulle moes gewen heL 

Ole Sutdwes agttal was 
glstenniddag skitterend. 
Toe dtt net voor rustyd 
hard begin reen het. was 
dlt bulle wat die slutse 
toegetrck en hul ge· 
wigsvoordeel voorlangs 'n 
oorwtnnlng gcmaak hct. 

die vcrhaal nlc. 
Dlt was dtc lcnlge 

losskakcl wat die wedstryd 
In 'n nagmerrtc vir die 
gevlerdc Calla Scholtz op 
heelagter omgeskcp het. 
Was daar 'n kruJa op Lccu · 
kop, het Scholtz gts
teraand daaraan gehang. 
Tweckeerbctbyheeltemal 
ondcrdiedrukgcswlg. Dte 
twec: kcerwas twaalf puntc 
1n die vorm van twec doclc. 

En was McCulley dtc 
gencraai. was Bultendag 
sy gctrouste manskap. 
Keer op kecr bet die buksle 
dlc hal suiwer 1n die rt."tn 
bcheer. Teen die elndc 
dlt hy wat die WP terug
gedryfhct toe hullcalles In 
die stryd gewerp het om die 
twce kosbare Curncbc-

ars,Ste 
nuus: uit 
Suidwes 

ilcein 
Kubaan help 

SA soldaat 
·sKlli'IER Johan Papen· 
fus, die Jong Suld·Afrt· 
kaanse soldaat wat in 
Angola gevange geneem Is 
nadat hy swaar gewond Is, 
Is In Havana deur Kuba se 
bcste ortopediese ehlrurg 
bchandcl om te verhinder 
dat by sy been verloor. 

Daar word gegls dat 
sktr. Papenfua (251 dalk 
binnekort vrygelaar sal 
word. Dlplomatieke waar
nemc:ra mcen die kana ts 
goed datsyvrylaUng reeds 
bcapreek kan word op die 
opvolgbcraad tussenSuld· 
Afrika en Angola cinde 
Junte In Brazzaville. 

Die poglngs om hom 
teruginSuld·Afrtka tekry, 
sal waarskynllk verge
makllk word deur die meer 
ontapanne kllmaat wat 
decadac tuuen dte twee 

regcnngs beers. 
Sktr. Papenfus Is begin 

vandeesmaand In Angola 
gevange geneem nadat hy 
in dte been gcwond Ia. 
Omdat daar nle In Luanda 
voldoendemedtesegerlewe 
was nle, Is hy na Kuba 
afgevocr, waar ene dr. 
Correia daarin geslaag het 
om oy been te red. Hy Is 
bultegevaarcnmaakgoeie 
vordertng. 

Die soldaat "" ouster, 
mej. Martettc Papenfus, ·n 
werknemer by Krygkor, Is 
sy naaste lewendc faml· 
UeUd. Daar word gepoog 
om haar blnnekort met 
haar broer te herenlg. 

Sktr. Papenfus Is op 4 
Mel gewond in 'n skermut• 
scling waartydena on· 

oNabl.2 

U
'. ··.--. 

:ete 
Bank 
Om Sossusvlei rys die wereld se 
hoogste sandduine. 'n Grootse 
landskap eie aan Suidwes. 

Net so is Bank Windhoek eie aan 
Suidwes - in pas met ons mense 
en hul·behoeftes vir puik d.iens ... 
wanneer ons wereld blom maar 
ook as die reen wegbly. 

Bankwys-

Suide-rugby ge\vond ............... l6 dat~:~~C:e:'d~~~e:~ 
S\v . . ') l7 klop nadat 'n span onder A gemcps1g. ..................... die bestuur van dte be-

8 roemde Boy Louw In 1962 
Kollig op stoei ......................... l met 6. 3 in dte Suldwes 

~----------------~ 

Maar dan was daar die 
Suldwes-skakels, Basic 
Bultendag en Shaun 
McCulley. Glstcraand was 
dte Ka.ap aan die praat oor 
dte losskakel wat hulle 
grootgemaak het. maar toe 
aan Suklwes afgestaan 
het. McCulley se twee 
drtre, drte doelskoppe en 
twee strafdoele vertel rJc 

ke:J::.."!as oak dteii{!!!!!!!!!!!!!~~~~=§~~U ander groat enkele faktor 
in die wedatryd • die 

•Nabl.2 
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3.6.2 Agtergrond van die redakteur 

Albei koerante het dieselfde redakteur, Des Erasmus, van 1959 

joernalis in Suidwes. Hy het in 1954 op Cradock matriek geskryf 

en daarna aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer -- met 

Hebreeus en Sielkunde as hoofvakke. 

Eers het hy gewerk by die SAUK se streeknuuskantoor, waar hy in 

1961 op 24 jaar streekredakteur geword het. In 1964 het hy by Die 

Suidwester begin werk, waar hy tot einde 1980 gebly het - onder 

meer as nuusredakteur en uiteindelik redakteur. 

In 1980, toe hy hom by Perskor wou aansluit om tegelykertyd vir 

Die Vaderland, Die Transvaler en Hoofstad te werk, het dr. Jan 

Spies, 

gewig 

eerste redakteur van Die Republikein, hom oorreed om sy 

by di~ koerant in te gooi. Op eie versoek het Erasmus as 

verslaggewer begin werk en in Maart 1986, 

uittree, het hy di~ pos gevul nadat 

nuusredakteur was. 

toe Spies as redakteur 

hy 'n ruk lank ook 

In Oktober 1986 het Des Erasmus ook redakteur van Sondag-

Republikein geword. 

Gedurende sy byna dertig jaar in Windhoek was hy onder meer lank 

die Nasionale Pers se korrespondent in di~ streek. Hy het 

verskeie eertydse Sondagkoerante verteenwoordig. In di~ tyd het 

hy verskeie belangwekkende nuusgebeure gedek, soos die Boeing

ramp in 1968, die troepetrein-9ngeluk by Keetmanshoop in 1971 en 

die Veelparty-Konferensie (VPK) se reis deur Afrika in 1984. 

3.6.2 Redakteur aan die woord . 

In 1977 was daar 'n skeuring in die Nasionale Party toe mnr Dirk 

Mudge uit die kongres gestap het. Dit het omtrent saamgeval met 

die ontstaan van ernstige verskille in die destydse Turnhalle

beraad. Sowat vyf of ses weke later, einde 1977, het die eerste 

Republikein verskyn. 
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Verskeie mense het saam met Mudge uitgestap. Kort daarna is die 

stigting van die Republikeinse Party en die sarnestelling van die 

Demokratiese Turnhalle-alliansie (DTA) aangekondig. 

Die koerant se ontstaan was 'n noodwendige opvolging van die 

uitstappery. Mudge het besef dat hy 'n politieke spreekbuis nodig 

het - 'n propagandamondstuk. Hy moes bewys dat hy oor so 'n 

mondstuk beskik. Die eerste koerant is onder groot druk en 

moeilike omstandighede uitgegee. 

~ 

Dit is in Johannesburg gedruk en per vliegtuig na Windhoek 

gebring. 

Die Republikein se taak en missie moet in samehang met die 

politiek gesien word. Hy probeer om die bree middelstrook tussen 

die uiterste pole van liberalisme en konserwatisme te bewandel. 

Daar is rede om te glo dat die grootste deel van die Suidwes

bevolking tussen di~ twee bakens aangetref word. In 'n spektrum 

van koerante sou die Republikein in die middel geplaas word. 

Sonder om van politieke riglyne af te wyk, stel die koerant sy 

visier op die groots moontlike middelblok van die bevolking. 

Omdat 'n koerant nie net van politiek kan leef nie, kry sensasie 

en sport byvoorbeeld elk 'n goeie maat aandag. 

Berigte 0or sokker het al baie swart en bruin lesers 

orndat daar aanduidings was dat selfs te min hiervan 

gewerf, en 

aangebied 

word, word nog meer ruimte en aandag sonder skroom daaraan 

afgestaan. 

Wanneer dit by politieke betrokkenheid kom, staan die Republikein 

vierkant agter die Republikeinse Party, die DTA en di~ se 

lidpartye. Die politieke rubriek word vir alle moontlike lesers 

geskryf - allermins net vir blankes. 
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Te midde van sewe ander koerante (die Sondag-Republikein buite 

rekening gelaat) en aangewese op 'n beperkte advertensiemark, is 

sy drukkery die Republikein se vernaamste ekonomiese stut. Hoewel 

die totstandkoming daarvan tamaai bedrae geverg het, word dit 

nou, in die laat jare tagtig, 'n bate wat· die maatskappy se 

winsgrens opstoot en sy produksiekoste af. Groot pogings word 

aangewend om van die drukkery 'n florerende onderneming te maak. 

Sy vlerke neem hom al tot in die Republiek. Daar word reeds vir 

groat kontrakte getender. 

In die eerste paar jaar van die koerant se bestaan was daar 

verliese. Die valle eerste tien jaar was 'n moeilike tyd om kop 

bo water te hou. 

Tog het die loodsing van die Sondag-Republikein in April 1986 ook 

vrugte afgewerp: veertien matde daarna het hy 'n wins getoon. 

Daar sou die een of ander tyd 'n Sondagkoerant in SWA/Namibie 

verskyn, en die Republikein wou eenvoudig eerste wees. 

Hoewel dit sedert die dagblad se eerste asemteug in 1977 nog 

nooit maklik gegaan het nie, is daar tog 'n vermoe om op eie krag 

voort te bestaan. Hy is ekonomies lewensvatbaar. 

Advertensies is belangrik. Adverteerders moet in ag geneem word. 

Maar gehalte is ewe belangrik en kan nie ten gunste van inkomste 

afgeskeep word nie. 

'n Fyn balans moet bewaar word, ook in die aanbieding van 

nuus, sodat sirkulasie nie 'n knou kry nie. 

Die koerant 

bevolkings en 

het wel 'n gebondenheid met die 

reik sporadies uit na hulle 

afgelee landelike 

deur middel van 

nuusdekking, gewoonlik in die vorm van fotoblaaie, wat dan so 

vars as moontlik na die betrokkenes versprei word. In so 'n geval 

word bykomende koerante vir die geleentheid gewoonlik gedruk. 

Maar om nie onge~rg te raak oor sirkulasie nie, moet 'n mens die 

oor van dag tot dag teen die grand hou. 
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Met sirkulasie word wel hoofsaaklik op Windhoek gekonsentreer, 

maar die Republikein versprei ook gereeld na Rehoboth en die kus 

(Walvisbaai en Swakopmund). Geskikte en bekostigbare maniere om 

landwyd. te versprei, is skaars. Treine loop net tot op bepaalde 

punte en vliegtuie kan net ongereeld van nut wees. Soms word 

enkelgeleenthede gebruik om koerante na afgelee plekke te bring. 

Sondag-Republikein word dikwels reeds op Sondae van Rundu tot 

Walvisbaai gelees. 

Koerantlesers in SWA/Namibie is geduldig met die probleem van 

groot afstande en aanvaar dit wanneer 'n koerant sy besternrning 

laat bereik. 

Die belangrikste aspek om gedurig aan te werk, is dat die koerant 

minstens altyd in aanvraag moet bly. Hoewel hy 'n politieke taak 

het, moet hy bykomende redes vir die moontlike lesers skep om die 

koerant te koop. Dinge soos sensasie en sport kan die 

voortbestaan van 'n koerant verstewig om in sy hoofmissie te 

slaag. 

Politieke propaganda word egter net in beperkte dosisse verdra. 

Normaalweg werk 'n verhouding van 70 persent nuus tot 30 persent 

propaganda. Selfs 40 persent propaganda raak gevaarlik. 

3.7 Windhoek Observer 

3.7.1 Algemene agtergrond van die koerant 

Die Windhoek Observer is 'n Engelstalige weekblad wat op Saterdae 

uitgegee word, maar reeds Vrydagaande in Windhoek se kafees 

beskikbaar is. 

Die blad is in ponieformaat en wissel van 48 tot 72 bladsye. 
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Dit het 'n onkonvensionele skryfstyl en samestelling. Foto's van 

vroue met kaal bolyf verskyn weekliks op die agterblad. 

Die koerant staan los van die partypolitiek, maar het 'n sterk 

waghond-ingesteldheid, wat bydra tot heelwat kritiek op die 

regering van die dag. Hy weerhou hom nie van politieke kommentaar 

nie. 

Volgens 'n 1986-leserspeiling word die blad gelees deur 12 

persent van die stedelike bevolking: 24 persent van die blanke 

stedelinge, 14 persent van die bruinmense in stedelike gebiede en 

6 persent van die stedelike swartmense. 

Die koerant het 'n drukoplaag van 9400, en volgens die redakteur 

is dit ook die sirkulasiesyfer. 

'n Onlangse voorblad verskyn op die volgende bladsy as voorbeeld. 

3.7.2 Agtergrond van die redakteur 

Die 55-jarige Hannes Smith is gebore op Grootfontein in Suidwes

Afrika, waar hy grootgeword en skoolgegaan het. 

In die vroee jare vyftig het hy Windhoek toe gekom, waar hy by 'n 

motoronderneming gewerk het. Omdat hy graag wou skryf, het hy by 

Die Burger aansoek gedoen om 'n betrekking. Hy is aangeraai om sy 

joernalistieke loopbaan plaaslik aan te pak, en het destyds by 

Die Suidwes-Afrikaner as verslaggewer begin werk, waarnA hy hom 

by The Windhoek Advertiser aangesluit het. Sy verbintenis met di~ 

koerant het hy in 1967 een jaar lank onderbreek om weer by Die 

Suidwes-Afrikaner te gaan werk. 

Hy het by die Advertiser gebly tot in 1978. Deel van di~ tyd was 

hy redakteur. In Mei 1978 het Smith die Windhoek Observer 

geloods, nadat die Meinerts hul drukkery en koerante verkoop het. 
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SATURDAY, MAY 21, 1988 The Paper for the People Registered at the GPO as a newspaper No. 528 Price 92c (Taxaxcl.l 

.- .. POLICE CHIEF DRAGGED INTO DISPUTE 

MINISTIR IN LDVI ROW 
A deeply embarrassed Mr Andreas Shipanga, Minister of Economic Affairs in the ~ 
Cabinet of the SW A Government, admitted on Thursday to a serious estrangement ' 
between him and his wife which had led to the arrival of a police officer at his 
ministerial house where the officer removed a car without permission from the 
premises. Mr Shipanga also admitted that the divisional commissioner of police, .. , 
Lieutenant-General Dolf Gouws, was approached by both him and his wife. 

Millions gone 
into thin air? 

.~~.>ages 18 and 19 
Classified documents were obtained, compiled by 
a commission of inquiry which has to report to the 
Cabinet in due course. These documents reveal 
~ne of .the ~os( shocking cases of malappropria
tJon of pubhc .funds and of course of mismanage
m,ent to a sickening degree. But of course, no one 
will protest. Mr and Mrs Taxpayer will shrug and 
remark, Well, what can I do about it? 

Continued on page J 

A SEAFOOD SPECTACULAR 
EVERY SATURDAY EVENING-

Unusual 
party· 

hosted by 
two female 

: secretaries 
Read laslde today of 
bow two secfttari<S ID· 
vlled their veaerable 
boues to a bouse
warmiD& party, boiSeS 
by the way who are 
publk ngures. Although 
tbey did aot arrive In red 
silk stockings and St 

.. Hubertus' beadgear, 
their apparel was out of 
the ordinary. 

OUR TREATS: * MEDITERRANEAN DELIGHT (Calamari and Mussei.Masinara) 
* NEPTUNES WEDDING (Grilled Kingklip Steakl & 

* EARLY MORNING CATCH (Crayfish variety) 
• GOING ASHORE (Rack of lamb for 2) and much more .... 

TEL: 3-7293 

H .. TYYY CONTINENTAL HOTEL ext 214 
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Hy het altesame, tot op datum in 1988, sowat 32 jaar ondervinding 

in die plaaslike joernalistiek. 

3.7.3 Redakteur aan die woord 

Die Windhoek Observer het in 1978 tot stand gekom, onafhanklik 

van enige politieke gebeurtenis. 

Die koerant moes 'n siening van Suidwes as vaderland uitdra wat 

in geen bestaande koerant weerspieel is nie. 

Die Observer verteenwoordig in die tyd van verandering waarin na 

onafhanklikheid gemik word, 'n strewe na een nasie, een volk, een 

vlag en een taal. Hy werk vir 'n gemeenskaplike doel en 

beklemtoon eerder gemeenskaplikheid as verskille wat klowe tussen 

mense van verskillende bevolkings- en kultuurgroepe kan slaan. 

Die koerant se beleid is gegrond op die beginsels van 'n werklike 

demokrasie, wat onder meer deur 'n verkose regering gekenmerk 

moet word. 

Die Observer se teikengroep is die hele spektrum van die 

bevolking, ook wat die mense se politieke siening betref. Sy 

lesers is dwarsoor die hele land versprei. 

Alles wat interessant geag word, van seks en bloed tot ekonomie 

en ontwikkeling van die land, bied die Observer aan sy lesers. 

Skokkende berigte en foto's word nie om dowe neute geplaas nie: 

dit dien om lesers hard en duidelik aan te spreek oor verval en 

misdadigheid soos seksuele geweld, moord en korrupsie. In 1987 

was daar 981 gevalle van-gewelddadige sterftes, hoofsaaklik in en 

om Rundu, Grootfontein, OwambO, Damaraland en Hereroland. 

Die meisies met kaal bolyf op die agterblad is nie bedoel om 

aanstoot te gee nie, maar om iets vir die oog te bied en lesers 

te vermaak. 
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Wat politiek betref, is die Observer geheel en al onafhanklik. Sy 

politieke beleid kom neer op geografiese nasionalisme, en hoe hy 

ook al sy rol vertolk: die koerant het invloed. 

Die blad het dit teen maatskaplike insinking, onder meer 

vergestalt in allerlei soorte korrupsie, subversie en luiheid, en 

wil geen geheim daarvan maak nie. 

'n Nuwe soort selfrespek sal onder mense van die land gekweek 

moet word. 

Voorts moet 'n politieke regeerder 'n plan he waarvolgens hy 

regeer wat aan elkeen in die land bekend moet wees. 'n Duidelike 

pad vir 'n politieke toekoms moet uitgestippel word. 

Die Observer sou, as hy kon, steeds 'n aanhanger wees van die 

plan wat die ou Nasionale Party, voor die skeuring in 1977, in 

die vooruitsig gestel het: Suidwes as deel van 'n groter federasie 

van Suider-Afrikaanse state. 

Ironies· genoeg is politiek uit die pen van Gwen Lister, later 

redakteur van The Namibian, 

koerant in Julie 1984 gesluit 

juis as rede aangevoer waarom die. 

is. Dit was in opdrag van die Suid-

Afrikaanse Publikasieraad, en die Observer was ook nie in daardie 

tyd lid van die Nuusblad-Persunie nie. Die agterblad het nooit 

eens in die gedrang gekom nie! 

Die koerant was net twee weke van die straat af terwyl die 

appelsaak in Pretoria gedien het. Maar groot geldelike verliese 

is gely: altesame sowat RllO 000 moes in die proses opgedok word 

- waarvan R20 000 herregistrasie~eld was. Gewoonlik word 

registrasiegeld van RlO van 'n koerant vereis. 

Hoewel die Observer ook talle adverteerders in die proses verloor 

het, lyk die prentjie presies vier jaar later weer rooskleurig: 

die Observer se advertensie-aanhang is groter as di~ van enige 

ander koerant, en hy wil dit behou. 
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Dit is 'n euwel dat koerante wat deur buitelandse geld 

gefinansier word, ook vrylik kan aanspraak maak op die 

advertensiemark, terwyl die wedywering reeds so straf is. 

Tog, die Observer toon wins, staan op eie bene en kan beslis op 

eie krag voortbestaan. 

Hy beskou sy gebondenheid aan die Derde Wereld as 'n besliste 

faktor in sy bestaan. 'n Gevoel van bewuswording (van onder meer 

volkseenheid) word in al. die lae van die samelewing gekweek. Die 

koerant het 'n taak as samevoegende faktor. 

Hy het ook 'n ontwikkelingstaak, waarin hy glo dat onderontwikkeldes 

bewus gemaak moet word van geskikte opvoedings-, opleidings- en 

werkmoontlikhede sodat elkeen se strewe na 

lewenskwaliteit binne die perke van beskikbare 

verwesenlik kan word. 

'n hoer 

geleenthede 

Onderwysbegrotings 

goedgekeur word 

van miljoene 

terwyl 'n hoe 

rande kan byvoorbeeld 

werkloosheidsyfer onder 

nie 

gematrikuleerdes 'n werklikheid is nie. Die ontwikkelende 

bevolking moet bewus gemaak word van ander moontlikhede as om 'n 

matrieksertifikaat en selfs 'n naskoolse akademiese kwalifikasie 

na te jaag. 

Uit steekproewe en opnames blyk dat die Observer wel die hele 

spektrum van die bevolking bereik. 

In 'n steekproef in 1988 waarin lesers se menings oor die 

Observer se hantering en aanbieding van misdadigheid en verwante 

sake gevra is, was daar oorweldigend~ reaksie uit alle dele van 

die land. Dit was weliswaar nie altyd positief nie, maar is 

gekenmerk deur geesdrif en betrokkenheid. 
/ 
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Die Observer se verspreidingsprobleem is nie so groot soos die 

van die ander koerante nie. Die plattelandse oplaag word Vrydag 

vroeer as die Windhoek-oplaag gedruk en is betyds om Vrydagaande 

per trein uitgestuur te word na al die uithoeke: die kus, die 

noorde en die suide. In Owambo kan die koerant reeds Saterdag 

gekoop word. 

Die faktor van bestendigheid en stiptelikheid tel waarskynlik ook 

in die Observer se guns en dra by tot sy gewildheid. 

Wanneer dit by die beinvloedings- en inligtingsfunksies van 

koerante kom, beskou die Observer laasgenoemde as van 

uitsluitende belang in sy geval. Hy stem egter saam dat 'n groot 

konsentrasie van koerante soos in Windhoek, daarop kan dui dat 

elke koerant gretig is om sy standpunte ter beinvloeding uit te 

d~. 

Suidwes se koerante geniet oormatige persvryheid met geen 

amptelike instansie wat dit in uiterste gevalle aan bande kan 1@ 

nie. Beriggewing en nuusdekking is derhalwe - veral in die geval 

van sommige koerante - dikwels.onverantwoordelik en bandeloos. 

3.8 Namibia Nachrichten 

3.8.1 Agtergrond van die koerant 

Namibia Nachrichten is 'n Duitstalige weekblad wat Vrydae 

verskyn, maar reeds Donderdagmiddae in boekwinkels en kafees te 

koop is. 

Die blad het 'n ponieformaat en wissel van 16 tot 32 bladsye. Die 

lesers is meestal ver1igte Duitssprekendes wat nie die Allgemeine 

Zeitung lees nie. 

Die blad het geen partypolitieke affiliasies nie, maar het wel 'n~ 

sterk gebondenheid met Duitsland. 
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Volgens 'n 1986-opname word die blad deur 1 persent van die 

totale stedelike bevolking gelees, dit wil s~ 4 persent van die 

stedelike blankes. Die bruin en swart lesers is negeerbaar. 

Dit het 'n drukoplaag van 3 700. 

'n Voorbeeld van 'n onlangse voorblad van die Nachrichten word op 

die volgende bladsy ter illustrasie vertoon. 

3.8.2 Agtergrond van die redakteur 

Die redakteur is Joe Plitz, 'n vrygesel-skrywer van verskeie 

boeke: onder meer die gesaghebbende Political Who's Who of 

Namibia, waarvan hy redakteur was. 

Hy het in 1978 toevallig in die joernalistiek beland toe die 

Meinert-groep hom gewerf het vir die Allgemeine Zeitung se 

redaksie, terwyl hy eintlik 'n betrekking in die advertensiewese 

by die groep in die oog gehad het. 'n Jaar daarna het hy 

redakteur geword. 

In 1981 het hy 'n plaaslike prys, Namib Air se 'Joernalis van die 

Jaar-perstoekenning', verwerf. Voor hy redakteur van die Windhoek 

Advertiser gewor? het, in 1985, het hy onder meer vir Sapa gewerk 

en as korrespondent vir Deutsche Presse Agentur opgetree. In 

September 1986 het Plitz saam met die meeste ander redaksielede by 

die Advertiser bedank weens onsekerheid oor die koerant se 

voortbestaan en botsings met die bestuur. 

In 1987, nadat hy saam met twee med~werkers die Political Who's 

Who geskryf het, het hy redakteur van die Nachrichten geword. 

Plitz is feitlik sy lewe lank al 'n Suidwester. Hoewel sy moeder 

ten tyde van sy geboorte in 1945 in Duitsland was, het hy as 

vierjarige reeds hier kom woon. 
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WeiBe ANC-Mitglieder S. 2 

ScheuBiich 5.3 
r~ ................ ... 

\t lrtschaftswunderland S. 4 

Der Oberflieger S. 6 

Deutsche Zeichnung S. 11 

Mythos Richthofen S. 12 

JP- In dem seit Mille 1985 wiitenden Kampf urn eine Inter
rtSverfassung fiir Namibia hat die Iinke und mehrheitliche 
raktion des KabinetTs der IR diese Woche ihren 
~ndgiiltigen" Entwurf auf den Tisch gelegt. Das Papier, das als 
rsatz fiir die zur Zeit giiltige Proklamation AG-8 dienen soli, 
urde mit der ,Forderung" an die Siidafrikanische Regierung 
~gleitet, der Willensbildung der namibischen Bevolkerung auf 
~rfassungsebene keine weiteren Hiirden entgegenzustellen. 
• oge,obmansichinzwischen einer demokratischen und friedfeni· 
11 • .:m Staatspr.!sidenten P. W. gen Paneiverf assung abhlingig. Ken· 
>tha iiber die Ausflihrung verfas· ner betrachten es als unwahrschein-
ngs- und wahltechnischer Fragen lich, daB die SW APO vom Prinzip 
einigt habe, blieb jedoch un- der Gewaltanwendung im Frei· 
antwonet. · · ·heitskampf Abstand nirrunt und sich 
Ebenso wanet die Ulsung des somit einer An illegalen Status im 

lnflikts mit dem rech-ten Inland aussetzen wird. Solch ein 
ibinettsfiUgel auf . den er- Schriu von Seiten einer Windhoeker 
lgreichen . Ablaut gerneinsamer Regierung wilrde allerdings im 
tzungen der belden Fraktionen in Ausland und in internruionalen Ver-
!ser Woche. handlungen auf hanen Widerstand 
Kenner der politischen Szenerie stoBen. . 
trachten aile Verfassungs-vor- Weitere kontroverse Kom~n-
~e a1s WunSchdenJ<en. so lange · · ten des V erfassungsentwurf smd: 
ine feste sUdiifrilWiische Zustim- --~ .... _.. · · · ·· · ·· ·- · · · · 
mg vorliegL • Die Grtlndung einer K!!rper· 
Und traditlonell UIJ!t sich schaft, die die Nutzung oder 
dafrika seit 1m nicht von Wind· Verteilung korrununalen Besitzes in 
eker Politikem dazwischen· schwarzen Gebieten regeln soli. 
lken, wahrend internationale Ver- Obwohl die Zentrale Regierung der 
ndlungen, wiezurZeitmitAngola, offizielle Besitzer allcr Korrununa_l· 
v ordergrund stehen. lllndereien werden soli, ware dte 

Oberraschendneuim Vergleichzu geplante K!!rperschaft (Land· 
rigen Verfassungsvorlagen der winschaftliche . Genossenschaft) 
fA, SWANU und SWAPO-D ,total unabhllngtg von der Regte· 
986) ist dabei die radikale rung". . 
tderung des Swus der Zweiten Ziel dieses Programms ware_ dte 
>ene. Bislang plante man eine Eingliederung des unprodukuven 
:schrllnkung, die ihr nahezu nur komm~en Landwtnschaftsselc· 
aubte.· HUDde- und, Spirituosen· tors in die moderne Landwtnschaft. 
ertzen zu vergeben. Das deutsche laut Eben. van_ Zijl von _ANS und 

·esetz bat offiziell bei diesern Siseho Simasiku. Prllstdent der 
. :Modell gestanden. CANU. 
In Anlehnung an den 1987er Ent· 
trf der V erfassungsgegebenden 
:rsammlung. unter dem Vorsitz 
n Richter V. Hiemstra. ist die geo
lphisch • nicht ethnisch • basiene 
'eite (Regional· )Ebene jetzt Agent 
er Funktionen und Besch!Usse 
ter zukiinftigen Zentralen Ebene. 
Zugleich sagte Fmanzminister 
ric Mudge im Namen der linken 
lktion und der ANS (Aicsie Na· 
nale Skiklcing) sowie von CANU 
aprivi Afribcan Na1ional Union) 
verbliimt. da.l! die von der Na!io
len Panei ertrllwnte weiBe Wahl 
:ht mehr stattfmden werde. 
Was immer auch die Form eines 
ldlnftigen Vollcsentscheids ware 
eferundum, Wahl), es k!!rme auf 
inen Fall zu einer Neubesetzung 
r bestehenden Zweiten Ebene 
lministrationen fiihren, hieB es. 
waige WahlenmUBten ein Test der 
:rfassungsaltemativen • nicbt eine 
:ubesetzung der ethnischen Regi· 
mgen -sein. 
Zugleich zeichnet sicb in den 
lderungsvorschlagen zu den 
und-rechten ein Verbnt oder eine 
C!Schrankung der SW APO im In-
.... · ''1. 

.1eue Artilcel 16. der Anikel 8 
._~- Proklamation R 101 ersetzen 

11. macht die Regisaierung und 
mit Zulassung einer Panel von 

• Die Anerlcermung von ,Grup
pen" und ,.Gruppenrechten"', die als 
zentrale Kontroverse tiber Minder· 
heitsrechte die Spaltung des Ka· 
binetts der lR verursacht hat. wird 
fiber Anderungen der Grundrechte 
neu defmien. 
. Des Recht ~~ndeiner ,Gruppe" 
auf die Ausiibung und Pflege ihrer 
Kultur sowie auf ein fmanzielle 
Unterstiitzung aus Regie-rungshand 
wird veranken. Zugleich soli die 
Schaffung eines Nationalen Kultur
rates mit gleichwertiger 
Repr.!sentation aller Gruppen den 
Minderheiten eine Stimme auf Zen· 
tralebene garantieren. 

• Der jahre lang schwelende Kampf 
. zwischen der Nationalen Panei und 

,,schwarzen" Paneien urn di~ lnte· 
gration aller Schulen soli m1t dem 
Recht auf die Griindung von Prt· 
vatschulen beigelegt werden. 

• Die volle Integration der Dritten 
Ebene Stadtverwaltungen und die 
Anlcilndigung von Stadtratswahlen. 
Die Wahlberechtigung sowie die 
Wahlbezirke und das relative Ge
wicht der einzelnen Stirrunen wird 
hierbei nach dern Wen des betreffen· 
den Grundbesitzes ausgerechnet. 

amb18 
NACHRICHTEN 

5. Jahrgang 

Jp - Laut siidafrikanischen Quellen sollen angolanische, 
kubanische und SW APO Truppen in betriichtlicher Stiirke bis 
auf 70 km an die namibische Grenze vorgeriickt sein. Ein 
Bericht der Cape Times am Mittwocli behauptet, daB der Vor
marsch, in Form von fiinf AngrifTsspitzen auf die Orte Ngiva, 
Techipoa, Xangongo, Catequero und Mupa im zentralen und 
siidwestlichen Teil der Front stattfindet. 

Der Bericht gibt keine Truppenstiirken an. 

• 

Weder das sildafrikanische groBzllgigen Interpretalion des . 
Milillrhauptquanier noch sildafrikanischen RUckzugs 
AuBenminister Pik Bolha gaben abhahen. 
auf Nachfragen der NN zu diesen Malan halte in der vergangenen 
Berichlen einen Kommentar. Woche wiederholl Warnungen 

Im Zusammenhang mil den nach Norden gerichlet; die 
wiederliolten offiziellen Kubanerund SWAPOsolllenden 
Wamungen des silfdafrikani- laktischen Rllckzug der Slldafri- . 
schen Veneidi-gungsministers, kaner aus Angola nichl zu einem 
Magnus Malan. an Angola und Vorrnarsch ausniitzen. 
Cuba und dem laklischen Malan warnte auch im 
Riickzug der sildafrikani-schen sUdafrikanischen Parlament, daB 
Streillcrate_ aus An_gola, erscheinl die Erfolgschancen derzeitiger 
es, als ob dte dcrzemgen d!ploma- diplomalischer Verhandlungen 
tischen Verhandlungen m Lon- zwischen SiJdafrika und Angola 
don Brazzavtlle und Ltssabon mit Beteiligung der USA und 
einen Abtausch der Kontrolle •m UDSSRnichlzuoptimistischber-
siJdlichen Angola als (gehetme?) wenet werden sol lien. 
Vorraussctzung hauen. 

Eine klare Verschiebung vom 
Schlachlfcld auf die diplomalis
che Ebcne hal slangefunden, und 
die Wamungcn Malans so lien die 
K uhancr wahl von eincr zu 

Zugleich bcrichten Leser der 
NN von imensivcm Milit:lr· 
verkehr von Norden nach Sfiden. 
Militarcinheiten aufRUckzug aus 
Angola wurdcn auf dcr SlraBe 
siidlich von Otjiwarongo gesehen 

(siehe Photo) . 
Militllrsprecher in Windhoek 

und Preloria ve~Wiesen die NN an 
das slldafrikanische AuBenmi
nislerium mil dem Hinweis, daB 
der sogenanme V ormarsch nicbl 
als eine auf Namibia gerichlete 
Drohung geseben werden sollle 
und daB auBerdem die Sacbe im 
Veranlwonungsbereicb der 
AuBenpolitik Iage. · 

Zugleich ziliene die Cape 
Times den· Pressereferenten und 
Kronprinz der SW APO, Hidipo 
Hamutenya, der in Lusaka gesagt 
haben soli. daB ... die 
Unabhllngigkeil Namibias zen • 
trales Thema der angolanisch
sUdafrikanischen Verhandlungen 
sci. 

,Wir hauen auf hoher Ebene 
mil angolanischen, kubanischen 
und amerikanischen Inslanzen 
gesprochcn, und sie haben uns 
aile versichen. daB um die UN 
Resolution keine Neuvcrhand
lungcn in Frage kamen und daB es 
keine Abmachungen geben 
wurde, die nichl die sofortige 
ImplemenJation von 435 bcin
hahe." 
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Hy het op Swakopmund matriek geskryf en daarna sowat agt jaar 

aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer vir die graad BA 

en 'n saamgestelde honneursgraad met die vakke Duitse letterkunde 

en Filosofie. 

As voorstander van die 'Realpolitik' was hy in Julie 1988 lid van 

'n groep van 20 Namibiers wat deur Swapo genooi is na 

samesprekinge in Stockholm. 

3.8.3 Redakteur aan die woord 

Toe die Namibia Nachrichten einde 1984 ontstaan het, was dit 

onder die beskerming van die Interessengemeinschaft 

Deutschsprachige~ Slidwester (IG), 'n kultureel-politieke 

organisasie wat die belange van 'n wye spektrum van Duitssprekende 

Suidwesters verteenwoordig. 

'n Behoefte is gevoel aan 'n Duitstalige opposisiekoerant teenoor 

die Allgemeine Zeitung, omdat di~ 'n meningsverskil met die IG 

gehad het. Die IG het gemeen sy belange word nie deur die Zeitung 

op die hart gedra nie. 

Intussen het die Nachrichten en die IG heeltemal onafhanklik van 

mekaar geraak. 

Die Namibia Nachrichten se vernaamste taak is om die land se 

Duitssprekendes voor te berei vir 'n heeltemal geintegreerde 

samelewing met 'n swart regering. Die doel is dat die Suidwes

Duitser hom sal toerus om die soort politieke situasie te 

aanvaar, sodat hy nA onafhanklikheid ongestoord hier sal aanbly 

eerder as om dit as rede te sien om die land te verlaat. 

Terselfdertyd moet hy ook in die proses van voorbereiding as 

Duitssprekende burger volkome aanvaarbaar vir sy swart mede

burgers word. 
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Aangesien redelike spanning tussen die Nachrichten en die Zeitung 

heers, is die teikengroep van lesers hoofsaaklik die groep 

Duitssprekendes wat nie die Zeitung lees nie. Hulle is geneig om 

tot die meer intellektuele groep te behoort, soos akademici, en 

hul politieke sieninge is oor die algemeen ook meer liberaal as 

die van die Zeitung en sy lesers. 

Die Namibia Nachrichten het 'n oorheersend internasionale kleur 

deurdat meer buitelandse as plaaslike nuus aangebied word. Veral 

nuus uit Duitsland -- politiek en se sportnuus geniet sterk 
/"'-

aandag. Die koerant ontvang twee keer per week nuus uit Duitsland 

en het ook twee korrespondente daar. 

In Duitsland word selfs die Nachrichten as redelik regs beskou, 

terwyl hy plaaslik een van die mees "verligtes" is. Dit is ook 

waar sy grootste verskil met die Zeitung le. Hy doen byvoorbeeld 

verslag oor die doen en late van Swapo en oor die organisasie se 

menings en standpunte. 

Teenoor die oorgangsregering verkies die Nachrichten om die rol 

van waarnemer te speel met kommentaar en kritiek. 

Hoewel die blad gedeeltelik met buitelandse geld aan die lewe 

gehou word, is dit sy strewe om die subsidie af te skud en die 

verlies geleidelik in wins om te skep. Die koerant het 'n baie 

klein redaksie en sy produksiekoste is laag. Die advertensie

inkomste dek reeds meer as die helfte van sy uitgawes. Moontlik 

sal die Nachrichten oor drie jaar selfstandig kan wees. 

Die blad het geen Derde WSreld-kenmerke nie en probeer ook nie in 

die mark se behoeftes voorsien nie •. Sy personeel is heeltemal te 

klein om dit besonder winsgewend te maak en sy leserstal sal 

waarskynlik net binne die grense van die Duitse taal kan groei. 

Verspreiding is vir die Nachrichten gee~besondere probleem nie, 

aangesien die meeste van die 3 700 koerante wat gedruk word, in 

Windhoek en Swakopmu~d verkoop word. 

y 
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Van die leemtes wat nog aangevul moet word en wel aandag geniet, 

is die te klein redaksie en te min plaaslike nuus - waarvan die 

· een waarskynlik die ander regstreeks veroorsaak. 

Die Nachrichten se inligtingsfunksie word nou as belangriker 

beskou as sy beinvloedingstaak. Die kry wel gestalte in die feit 

dat dit 'n opposisiekoerant. Dit, tesame met die veronderstelling 

dat die Duitssprekende mark nie goed genoeg deur die Allgemeine 

Zeitung bedien word nie, is van die redes waarom die koerant aan 

die lewe gehou moet word.(21) 

Terwyl in SWA/Namibie verskeie koerante as propaganda-instrumente 

aangewend word, 

die politiek 

koerant. 

probeer die Nachrichten 'n nuusmedium wees en in 

hoogstens 'n vraagstuk-gerigte (issue-related) 

3.9 The Namibian 

3.9.1 Agtergrond van die koerant 

The Namibian is 'n Engelstalige weekblad wat Vrydae verskyn. 

'n Bylae, Focus, in Afrikaans en Oshiwambo, word saam daarmee 

uitgegee. 

Die koerant in ponieformaat, wissel van 24 tot 32 bladsye. Die 

bylae beslaan 8 tot 12 bladsye. 

Dit is sterk politiek gekleurd, oorwegend krities teenoor die 

oorgangsregering en ander staatsinstellings, veral die 

veiligheidsmagte, en is 'n voorstander van die implementering 

van die VVO se Resolusie 435. 

(21) Sy ontstaan kan egter nie heeltemal los gesien word van 

die betvloedingsdrang van die IG nie, volgens die Political Who's 

Who of Namibia (bl. 199). 
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Stellig vanwee die blad se sterk revolusionere kleur was dit al 

verskeie kere die teiken van militante verregse optredes, waarvan 

die ergste brandstigting in die nag van 10 Oktober 1988 was. 

Ondanks etlike duisende rande se skade aan onder meer produksie

toerusting., was die koerant die daaropvolgende Vrydag op straat. 

volgens 'n 1986-leserspeiling word die blad deur 7 persent van 

die totale stedelike bevolking gelees: 4 persent van die 

stedelike blankes, 9 persent van die stedelike swartmense en 5 

persent van die stedelike bruinmense. 

Die drukoplaag is 9 500, waarvan die meeste verkoop word, se die 

redakteur. 

Voorbeelde van die voorblaaie van die koerant en sy bylae word op 

die volgende twee bladsye vertoon. 

3.9.2 Agtergrond van die redakteur 

Die redakteur, Gwen Lister, het haar hele joernalistieke 

loopbaan, van 1974 af, by Windhoekse koerante deurgebring. Sy was 

eers verslaggewer by The Windhoek Advertiser en het daarn~ saam 

met Hannes Smith die Windhoek Observer uitgegee, waar sy n~ die 

koerant se kortstondige sluiting in 1984 ontslaan is. 'n Jaar 

later het sy The Namibian op straat gebring. 

Sy het in 1971 in Port Elizabeth gematrikuleer en daarna 'n BA

kursus aan die Universiteit van Kaapstad voltooi. 

Sy is in 1988 'n naweek lank · deur die SWA 

ondervraging aangehou nadat 

kabinetsdokument gepubliseer 

kabinetsbesluit vrygelaat, 

niks gekom nie. 

sy besonderhede van 

het. Sy is later 

en van die saak het tot 

Polisie vir 

'n geheime 

ingevolge 'n 

dusver nog 
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* * *INSIDE TODAY: NAMIBIAN FOCUS IN OSHIWAMBO AND AFRIKAANS* * * 

STOWAWAY IN CUSTODY 
----------•BYMARKVERBAAN __________ _ 

THE 24-yelll'Old Ghanaian stowaway who was washed 
ashoreontheNamibiancoa&tlineafterbeingsetadriftfrom 
the ship on which he was hiding, has been in the custody 
ofboth the army and police since beingfoundneBJ'to death 
last Thursday. 

The Ghanain, Emmanuel Gyani, 
bad otowedawaywith three friendaon 
board aSiqBJX>re-regialered ship on 
April21 at ADora harbour, but three 
days later they were diac:overed. 

The captain of the veasel ordared 
them to be dropped <M!rboard with a 
tiny life-raft in the middle of the freez· 
· ' •.!antic Ocean. 

, captain'• parting words to the 
•• ..r men were that if they reached 
land, it would probably be Angola, 
Namibia or South Africa. 

Somewhere in the ocean, however, 
tragedy struck and one of the 
stowaways Will drowned. 

Soon afterwarda, two othen were 
waah!d overboard and eaten by 
shark& 

Mr Gyani waa the oole ourvivor. 
.He was foUDdat daath's door by two 

patrolling Nature Conoervation of-" 
ficiala last Thursday, where he had 
been washed ashore near Cape Fria · 
130km from the Angolan border. 

Mr Gyani was marooned on the 
bleak and uninhabited stretch of 
coaatlinetheday before, on May 11, in 
anexhaustedstateofdehydrationand 
exposure. 

A spokesman for the Directorate of 
Nature Conservation said yesterday 
that Mr Gyani had been discovered by 
a two-man patrol in the area. 

He said that the place where the 
stowaway was found is completely 
daoolate and without water. 

''Therearenoriveroouraeswherehe 
waafound ... there is just aaealcolony 
nearby:' be said. 

Contmued on page 3 

State withdraws charges 
; again.~t · thirty-three··1·· ·. -----•BY RAJAH MUNAMAVA 

THE STATE this week withdrew charges against the thirty 
three people arreated last April in the Rietfontein area • east 
of Gobabia ....: for allegedly attempting to leave the country 
illegally. 

Charge• a,..m.& three othera however who were arrested during the 
aame awoop for allegedly rendering auiatance to the thirty three to 
Jeave the coa..atl')', have not been dropped. 

The three. Kavee Nclloze, Velko Ha1UIIm and Simpson !Vtiji.vikua are 
all out on a ball of ~ eacb. 

The two vehicles in which the IJI'OUP were travelling at the time have 
not been returned to their ownera pending the case which .-;ill be heard 
at a later date. The thirty tbree people were released last Wednesday 
morning. 

· Security Pollee from Gobabla otormed the group on the early mom· 
boura of Saturday April 23 on the Farm Rietlontein arresting 
iether thirty six people. 

The thirty lb: _,..., oearebed and Interrogated before they we"' taken 
back to Gobabla for questlonin~o The large body of the group wao later 
oent to B~ where tbey have aince been held while othen were 
kept at Gobabl.o, Sei!la and JG Strydom. 

The cleCaln.- told the pollee at the lime that they we"' going to a party 
of one member of the group wbo hlnuoeltllveo in the Rlelfolllein Reserve. 

Meanwhile eeven ofthoae wbom chargea have been dropped against 
have been aubpoenaed to appear In court on August 2 apparently u 
witneuea in the caoa againR Simpaon Kaij!vikua, Kavee NdJoze and 
Velko Haualku. The cue wW be heard In the Windhoek Magiatratea 
court 

The remai.ni.Dg twenty alx, of whom thirteen are women and thirteen 
are men, were told that charge• against them have been withdrawn 
and that they could go. 

Several of thoae who were detained aald they had been subjected to 
insult& and haraooment particularly by two policemen whom they iden· 
tilled as Beukeo and Oosthulzen. 

According to Mariam Kabangu, 14, a white pollceman slapped her 
face, manhandled her and accused her of telling lies about where they 
bad planned to go. 

28-ye&M>ld Bertha Ephraim said she waa clubbed on her back by a 
policeman who she identified aa Buraer before she was pushed into 
her cell. Otben who were usaulted and manhandled were Rosalia 
David and Alfou Ruben • 

Besides phywicalaasaulte a number of those who were detained said 
they were referred to as "kaffin, llen, Wambos" by the policemen. Food 
was badly prepared and they were not provided with blanket&. 

The police in Gobabia, according to one member of the group, told 
them that they knew about their plan three days ahead of their 
departure. 

A policewoman, Identified as a Mra Pretoriuo, according to Rosalia 
David, told her that 4Wamboa' were stupid and that the police had 
known before hand that they were planuing to leave tht.- country 
illegally. 

·,e said the policewoman had told them that an informer among them 
reported to the police long before they left. that they were being 

monitored on the date of departure and that they had only wanted to 
arre1:1t them at the border. 

Rietlontein farm is roughly some 20 km from the Namibian border 
with Botswana. 

A LONE TEACHER in a lonely classroom at Ponhofi Secondary School at Ohangwena in nor
them Namibia. An estimated 7 000 pupils are boycotting classes at several schoola aa a result 
of proximity of police and army bases. Now the Administrator General baa eald the baaee will 
not be moved, and bomb shelters will be erected. This decision will probably only exacerbate 
the school boycott situation In the north. 

NAMIBIAN SHOT BY ARMY IN ANGOLA 
A NAMIBIAN youth who lives in 
southern Angola with his family waa 
shot from behind after being inter· 
rogated by members of the South 
African security forces on the Angolan 
side of the border last Sunday. 

Speaking from his hospital bed in 

BY CHRIS SHIPANGA 
Katutura yesterday, Hangula 
Nghinanamunhu, a teenager from the 
lilondo village. told ofhow he had been • 
stopped by soldiers while herding his 
father'scattle to a nearby water point 
on Sunday afternoon. 

"I suddenly found myselfaurround· 
ed by a group <X ooldien. and one told 
me to tell them where Swapo was," he 
said. 
Hen~la aaid he had shrugged his 

Continued on page 5 

ACADEMY AND TEACHERS TRAINING 
COLLEGE TO SWOP PREMISES? 

THERE HAVE been reports that the entire Academy/University c~pua in Windhoek West is 
to be transferred to the all-white Teachers Training College on the outakirte of town, and the 
College will move to the present Academy premises. 

The College, near the suburban area of Hochland Park, baa been heavily under-utillaed .ince 
It was was opened In 1979 with 110 students. 

Since then, the many lecture theatres and auditoriums have stood vacant throughout each year. 
Tbe College ia run by the Administration for Whites, and therefore student teaohen of race 

groups other than white are not permitted to study there. · 
It ia understood that there are only four final-year students this year, while the College Is capable 

of accommodating 2 000 students. · 
At the beginning of this year, a mere 35 new students enrolled. 
The sprawling campus has tennis and squash courts, libraries, refectories, a rugby field with 

stadium and an Olympic-size swimming pool. 
It is anticipated that a campus swap between the Academy and the College would be wideiy 

welcomed. 
Reports of this dramatic switch come in the wake of numerous complaints by residents living 

near the Academy hostels, who allege that the students often create disturbances and generally 
behave in an obscene manner. 

It is understood that the Windhoek Municipality is working on a solution to these complaints 
at tbe moment. 

A spokesman for the Academy said yesterday: "The arrangement with the municipality a few 
years ago was that tbe Academy would use the (hostel) buildings until the end of 1989." 

uwe have leeway until the end of next year." 
The swop of campuses was, however, denied by an Academy official this week. 
Tbe Manager: Development of the Academy Foundation, Mr Joban Muller, said yesterday that 

the switch was '"news to me". 
"I have heard nothing about it," he said. 
Member of the white Executive Committee, Mr Jannie de Wet, hinted that there may be 

something in the report. 
"There have been such rumours, but nothing bas been confirmed," ·he said. 
uAs far as I know, negotiations have not taken place.'' 
There are at least 200 students living in the Academy hostel at present, and if the switch were 

made, the spacious modem complex would at last be utilised to its maximum -as well as used 
to the mutual benefit of all N amibians, regardless of skin colour. 
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"Dit is onchristelik om 
mense met water te straf'' 

DIE IDwoners van Aimablaagte, die swart woonbuurt van 
Mariental, waa iD die oggendure van DIDsdag sonder water 
gelaat toe die munlslpalitelt hul watertoevoer gesluit bet. Die 
munlsipaliteit bet die aksie geneem nadat die IDwoners besluit 
het om nie die verhoogte hulstariewe te betaal nie. 

HuiohuurWlltRl2permaandbeloop . alhanklikes. Blykbaar was die man 
bet. waa van die einde van verlede ook nie eena met di~ verhoginga nie. 
maand met R20 verhoog. met die rnaardiemunisipalewerkerahetgeen 
gevolg dat die menae nou R32 moet keuaebuitenbetaalnie,wantdiebuur 
betaal. word regstreekevan bulloneafgetn>k. 

Hierclie belling was net van toepaae- Die ~uniaipaliteit betook blykbaar 
ing op die buishuurden met ~1g dat hy d1e mwonen u~t hul 
geriooleerde buiee. bwseaalskopaehulleeteedawe1erom 

ni< muniaipaliteit bet in 1984 by te betaal. 
1eer 100 huise riool·atelsela Die MCAG bet die aaak met die 

:&et.ring. plaaslike munisipaliteit opgeneem. 
Ten tye van hierdie verandering bet Die groep moes die stadsklerk. mn:. 

die superintendent, in 'n onderhoud. Anton Botha, .om lOhOO omtrent die 
met 'n dagblad clieriool-stelsela by al aangeleenthe1d gespreek het. By bul 
die buise binne twee jaar aangeli sal aankoma. bet mnr. Botha m sy motor 
word. Hierdie proses moee teen einde geklim en weggery, omdat bulle 
van 1986 voltooi geweea bet. blykbaar tien minute laat was. 

Tot op hede is clit net daanlie 100 Hybetaanaysekretareasegesedat 
hui.ae wat oor hierdie dien.ste beskik. die mense weer om 14h00 moet 

Die buiohuurdenl het geweieromclie terugkom. 
R20 ekstra te betaal. Die Die MCAG bet aan mnr. Botha 
muniaipaliteit bet gedreig dat clio· genoemdathygeenkennisdravanclie 
wataraigeoqyoou......U.bet"ngemeen· toeotande waarin clio mense in die. 
skepawoonlwenlet- geo6. _,.buurtlewenie.Hullehetookgeot 

Die Mariental Community Action datclitonchristelikwaaommensemet 
Group(MCAGlhetaangevoerdstbier- water te atraf. . 
clieftfbaginal60peneutiaendotclie.~· .. Die munisipaliteit blykbaar geen 
gemeeDBkapditniekanabaorbeernie. ·· · kenniaaandieinwoners~edathul · 

Toe die gemeenakep volgehou bet water afgeany oou word me. 
dst bulle nio oal betaal nie bet, die Mnr. Botha bet aan die groep gesa 
munisipaliteitDinsdagcliewatervan dst die ver~oging deur die kabinet 
sommige bulle afesny. goedgekeur ia.Hy bet voorta geot dat 

Ail die meDIIe die water aangesluit die water gewoonlik afgeany word aa 
wil hA. moet bulle RIO ekstra betaal. die huur nie betaal word. 
bet die woordvoenler gesa. "Die argumente watdeur die groep 

VolgeDI die woordvoerder het die aangevoeris,isniegeldignieenasdie 
menaevoordlebeftingsongeveerR48 mensecliewateraelfoopmaak.dsnaal 
per maand buiohuur betaal - water, ek bulle degvaar"' het by gese. 
rioolen vullia'Vel'W)'dering ingesluit. Dte vergadenng was op band deur 

MetclieR20heffingbeloopcliebetal· die stadeklerk vasgelO. 
ings nou tusaen R48 en R70, volge1111 Mnr. Botha se voorta dat daar 
MCAG. voorheen nooit kennisgewings gegee 

HoeoalclieJIIOIIIIOhienliebedraekan waevirwaterafsluitings nie. 
betaal?, bet die MCAG gevra. Volgenagerugtehetsommigemense 

T)ie groep bet 'n voorheeld genoem reeds hul watertoevoer oopgemaak. 
die lone van die muniaipale Bydievergaderingwatdiegemeen· 

• ken. · skep Woensdegaand saamgeroep bet. 
In een geval bet 'n munisipale was beshrit dat die inwonen Donder· 

werkerR89,2herclien.naallrekinp dag om 14h00 by die biersaal 
vancliehuur metclieheffing.hetbynet bymekear oal kom en daarna na die 
R27 ,82 vir cUe maand uitgekry. munisipaliteit gesamentlik aal gaan 

Die man, volgena MCAG. het see om vir kwytskelcling te kry. 
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HoWJe eli otali uJike, omunasbipundi wosbihongi wehanganolol.abour 
Party Member of Parliament, Omushamane Die Caborn. pokati, Meme Selma Shejavali 
nomufita Matti Amadhila. · 

', ~· .: ...... ~~~ · .. -.\~·~ :':;,.} ~"'·.: (', {' ·~' ·: . . 
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KU SARAH JOHANNES 

OVANAFIKOLAovovafiyapo 
eeflkola ovapopya ta vati, 
oshinima she va kufifa 
keefikola eekamba odo dill 
popepi neefikola. 

Komipyopo do mushamane Louis 
· Pienaarootatiofikolaota'i tungilwa 
ornakuma(eendjibololo), ngeenge omu 
tamu tungu omakuma omeefikola 
omeefikolaomotwali,aayeahapotule 
i mo omatanga eni aSouth Africa, 
nomalenga eni. 

Openi mounyuni mwa ucla eefikola 
cline omakuma (eendjimbnlolol odo 
deningwa omaluumbn? Fye etokolo 

letu ongo vanafikola otwa tokola opo 
eekemba clidjepo popepi neeflko!a. ina 
tu hala omakuma oo tamu popi. 

Louis Pienaar nomalenga oye oo 
Gabriel Kautwima, Gotlieb Dan na 
Immanuel Hixulifwa osheahi 
meefikolamuhenaovana veni mbela? . · 
Ile ngeno okwa li muna ovana veni 
ngeno osho ngoo osho. 

Nye omalenga uulenga weni owa 
shike hano? Omalenga ovanhu ava 
hava pangele oshiwana, nye otamu 
pangeleshike?Shiliohamupopitamu 
ti ngeenge omatanga eni a South 
Africa okwa fila nande o moita(con· 
tact)nyeohamutiovakwashiwanava 
fila mo. ovakwashiwana peni? 

Openi vali mwa mona omalenK• · 

akalelwa eheshi aabike omalenga 
oukwanyama? Louis Pienaar ngeno 
okwali ovane voye ve heli keefikola 
ngeno o u sbi udi tile ngahelipi7 Ove 
mwene eshi to tale ovakulunhu vetu 
ave abi uditele ngahelil!i? 

OmolwaahikeLouiaPienaarunaon· 
dubo noshiwana aha Namibia. 
Omalenga oukwanyama 
omolwashike muhena nande ohoni 
yolr.u kengeleleoahiwana aheni? Om· 

. wolwuhlketamu londifapooahiwana 
nonakwiwa yaaho. 

Fiyo onaini mwa lambalala Louis 
Pienaar, Sheotwa telelaeekemba clid
jepo popepi neefikola. 

TangiUDeneeabitamuliclilululaile 
mwe liclilulula Dale nolr.uli. 

OIPUPULU MEDIPAO LOMUSHAMANE KALANGULA 
OKAI'&ATYONA keciiDa Stefanu 
Joh~~J~Da 'Danger' oo tat! vati 
okwatumwakuSwapoopoeuyea 
dipaye .. omu•hamane Peter 
Kalangula okwa popya taU, okwa 
kwatelwe momafiku eahl all 18 
April 1988. Omuohamane 
KaiiUIIJUlaoohlnlmaeshlokweohl 
shivifilwa. ku Ngoloneya ncijal 
omuahamane Louis Pienaar 
moshiongalele osho sha ningilwe 
moahlvike sbaya mOshakatl. 

Okamatyona aka oke a hi tongela 
yo moWIDclhoek. omaflku eahl all 
Mai 17,1988. 

'"Onghunduaaoyoyadjamol.on
don ku Hallwa Hicllpo Hamutenya 
oya ti: Swapo kena nan de efiku aka 
dipaye omuahamane Kalangula. 
Omipopyoedikedi ft doshill nan de 
nande. Shapo omukwaita ou 
.,~hilyosbavoashikeveshifuta.opo 

i kale aha nyateka ehangano la 
_ ~'llpo. Kalangulakeliendangalati 
mondjila yemanguluko 
laNamibia. Osho Hailwa 
Hamutenya ati oku dja moLondon. 

Omu.ohaJiume Peter Kalangula kutya opropllffiUida yomatilllo ya nylka 
kenyamukulo lomukwaita ou oulai, tai ningwa nonchezulabala 
okwadkutyayemweneiDaltavela yokumudlifa opo ngeno vad a 

=~===~~===================~=~-,- lon1ele kumwe nomatanga 

--~...:.~_,· 
-~ 

Jftg 

_ eameno a South Africa.Ye aye 
meenghundafana nomepangelo 
letauluko, oaho lhe ke ahi ninga 
nande. Omambadepaleko atya 
n1aha opo a kala nonale. unene 
ngeenge to tale kOboma ei ye mu 
telelwe popepi neumbo laye 
pOndangwa. 

OmWJhamane Kalangula okwatl 
kutya, ye nombelewa yae ohaa 
ningi omakonakono nove shii 
•hihapu paife kombinga 
yomalongekido oupwidi haa 
ntngwa komatanga eameno a 
South Africa. 

Ota lndile okatokolifo 435 ke ye 
moilonga opo omaumbudi ae'!lhe 
aa a xulilwepo. 

Oshiwana! ame ina ndi tila. ove 
naave ino tila na ino limbiJilwa 
komapopyaano ehana mutwe 
naxulo. 
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In 1988 is sy deur die Verenigde Volke met die "International 

Journalism Award" vir hoogstaande Afrika-joernalistiek bekroon. 

By die oorhandiging by die VV in New York is gese die prys is aan 

haar toegeken vir "professionele integriteit en persoonlike 

dapperheid in die aangesig van dreigemente, kweltaktiek, 

beperkinge en aanhouding in die Suid-Afrikaans besette Namibie, 

waardeur sy getoon het dat selfs in toestande van uiterste 

verdrukking 'n toegewyde joernalis kan help om die stryd vir 

onafhanklikheid en menseregte te bevorder". 

3.9.3 Redakteur aan die woord 

The Namibian se ontstaan op 30 Augustus 1985 het nie met enige 

politieke of geskiedkundige gebeurtenis van be lang saamgeval nie. 

Maar omdat geen koerant in die land hom beywer het vir die 

implementering van die vvo se Resolusie 435 nie, is besluit om 'n 

koerant hiervoor te stig, en om menseregte te bevorder. 

Dit het sowat 'n jaar gekos om die nodige geld bymekaar te maak. 

The Namibian word nou deur die Europese Ekonomiese Gemeenskap 

gesubsidieer. Hoewel dit nie 'n voorwaarde vir die finansiering 

was nie, ontvang aspirant-joernaliste indiensopleiding by die 

koerant en word hulle selfs na die buiteland gestuur vir kursusse 

van etlike maande. Plaaslike aansoekers (Namibiers) kry voorkeur. 

Terwyl die koerant se finansiering uit die buiteland kom, is hy 

nie by enige politieke groep geaffilieer nie. Hy strewe daarna om 

op eie bene te staan. 

Om alle moontlike ondersteuners van die koerant beter te kan 

bereik, is in die eerste helfte van 1988 begin met die bylae 

Focus, in hoofsaaklik Oshiwambo en Afrikaans om lesers te betrek 

wat probleme het met Engels. 
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The Namibian steun die strewe dat Engels die land se medium van 

kornrnunikasie oftewel arnptelike taal rnoet wees, maar terwyl dit 

nog nie rnoontlik is nie - onder rneer orndat die hele 

onderwysstelsel eers verander sal rnoet word - beywer die koerant 

horn daarvoor. 

Die hartklop van The Namibian se redaksionele beleid is die 

strewe na die irnplernentering van die VVO se Resolusie 435. Die 

koerant is gekant teen die Suid-Afrikaanse besetting. Narnibiers 

behoort die reg tot selfbeskikking te he. Gebeurde in die verre 

noorde, waar 'n toestand heers wat op rnilitere besetting deur die 

Suid-Afrikaanse veiligheidsrnagte neerkorn, word onthul en aan die 

kaak gestel. Dit is iets wat geen ander koerant nog gedoen het 

nie. Kwessies 

veiligheidsrnagte, 

blootgele. 

van rnenseregte en wandade deur die 

soos geweld teen plaaslike burgerlikes, word 

Aangesien die lesers hoofsaaklik swart is en die koerant wye 

steun geniet in die verre noorde, ag hy horn gebonde om 

onregrnatighede in die gebied uit te snuffel. 

Die teikengroep is nogtans die hele Suidwes-bevolking. Hy wil di~ 

nasionale koerant in SWA/Narnibie word, hoewel 'n element van 

vyandigheid by blankes die hoof gebied rnoet word. Dit is 'n rnuur 

wat rnoeilik afgebreek sal word, maar tog glo The Namibian dat 'n 

blanke teenwoordigheid in Narnibie deurslaggewend is in die land 

se stryd vir onafhanklikheid. 

NA arnper drie jaar lyk dit of The Namibian na blanke geledere 

begin deurbreek, maar die gernilitariseerde noorde bly 'n 

hindernis. Die rnilitere verkondig verrnoedelik dat The Namibian 'n 

negatiewe Swapo-koerant is. Tog het hy nog nooit op 'n Swapo

regering aangedring nie; wel op die reg van die land se rnense om 

hul wil te kan uitoefen. 
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Terwyl die meeste ander koerante die politieke status quo steun 

en feitlik geeneen byvoorbeeld nuusdekking gee aan geleenthede 

soos Swapo-vergaderings nie, is dit 'n taak wat The Namibian op 

hom geneem het. Die koerant het waarskynlik reeds bereik waarin 

die SA Weermag steeds faa!, naamlik om die harte en denke van 

mense te win. 

The Namibian staan aan die linkerkant van die politieke spektrum. 

Dit gee nuusdekking aan die linkse partye en organisasies wat 

normaalweg deur die res van die pers geignoreer word. Dit maak 

die koerant se rol uiters belangrik, aangesien di~ groepe die 

meer.derheid van die land se bevolking verteenwoordig. 

Onder hulle tel Swapo, die Council of Churches of Namibia (CCN), 

Namibia Peace Plan 435 (NPP435), die Namibia National Students 

Organisation (NANSO) en vakbonde wat by Swapo geaffilieer is. 

The Namibian sal bly voortbestaan, kom wat wil, om sy rol te 

vervul - onder meer as kritikus van die regerende partye. Hoewel 

die koerant se advertensie-inkomste nog vee! te 

het dit waarskynlik die grootste plek in die 

Terwyl konserwatiewe koerante nA onafhanklikheid 

wense oorlaat, 

Namibiese son. 

seker of sal 

saamsmelt of sal verdwyn, sal The Namibian ongestoord voortgaan. 

Wanneer onafhanklikheid bereik is, sal die koerant op presies 

dieselfde regte as voorheen aandring, byvoorbeeld die vryheid van 

die pers. 

Vanwee die feit dat hy nog nie sander verlies verskyn nie, kan 

The Namibian in die stadium, drie jaar na sy ontstaan, nog nie op 

eie krag oorleef nie. Die feit dat sowel die advertensie-inkomste 

as verkope in die loop van drie jaar verbeter het, is bemoedigend. 

Ewe sterk as wat The Namibian op eie bene wil staan, is dit die 

koerant se wens dat die land nA onafhanklikheid ekonomies 

selfstandig sal wees. SWA/Namibie is 'n Derde W~reld-land wat nie 

bloat terwille van onafhanklikheid die toestand moet begeer nie. 
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The Namibian sou graag sien dat die verhaal van 

onafhanklikwording 'n suksesverhaal moet wees. Ook om die rede 

moet die hand na blanke sakelui uitgesteek word: hulle moet 

aangemoedig word om te bly en hulle aan te pas by die politieke 

veranderinge wat noodwendig gaan kom. 

Die koerant se missie in die tyd van verandering word erg ln die 

wiele gery deur verspreidingsprobleme, veral na die verre noorde. 

Daar is geen betroubare manier om die koerant stiptelik en met 

vars nuus daar af te lewer nie. 

Treindienste is beperk en versending per spoor kan boonop duur 

raak. Hoewel die koerant weekliks in afgelee streke gekoop kan 

word, bly die strewe om hom op Vrydag, die dag waarop hy verskyn, 

by sy lesers te besorg. 

The Namibian beskou die verskaffing van inligting as sy 

vernaamste taak, maar sou tog ook graag mense wil beinvloed. 

Gelukkig het die pers in SWA/Namibie veel meer vryheid as in 

Suid-Afrika. Dit sou kontraproduktief wees om Namibie se pers te 

onderdruk. 

Tog is die situasie in sekere mate verwarrend, omdat dit nie 

duidelik is watter wette geld en watter nie. Daar is wette wat 'n 

bedreiging vir persvryheid inhou. 

3.10 Times of Namibia 

3.10.1 Agtergrond van die koerant 

SWA/Namibie se jongste koerant, Times of Namibia, het vir die 

eerste keer op Vrydag, 15 April 1988, verskyn as 'n weekblad wat 

in drie tale -Engels, Afrikaans en Oshikwanyamo ('n 

dialek) uitgegee word. Die ponieformaat-koerant se 

wissel van 20 tot 32 bladsye. 

Wambo

dikte 
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Dit staan los van die partypolitiek, maar kan links op die 

politieke spektrum geplaas word. 

Aangesien die koerant met die 1986-leserspeiling nog nie bestaan 

het nie, is nie veel besonderhede daaroor beskikbaar nie. 

Sowat 6 500 koerante word gedruk, waarvan die redakteur meen 

dat sowat 5 000 verkoop word. 'n Voorbeeld van 'n onlangse 

voorblad van die koerant word op die volgende bladsy vertoon. 

3.10.2 Agtergrond van die redakteur 

Die redakteur is Jean Sutherland, wat in die laaste helfte van 

1987 en vroeg 1988 nog redakteur van The Windhoek Advertiser was. 

Sy het in 1967 in Kaapstad gematrikuleer, waarna sy gewerk en 

onder meer sewe jaar in die buiteland deurgebring het. 

Hoewel sy altyd graag geskryf het, het haar joernalistieke 

loopbaan.eers begin nadat sy in 1978 Windhoek toe gekom het. Sy 

het saam met dr. Kenneth Abrahams, redakteur van die Namibian 

Review en prominente lid van Swapo, as navorser en skrywer gewerk. 

In April 1988 het sy die eerste redakteur van die splinternuwe 

Times of Namibia geword. 

In haar tyd as joernalis het sy ook as korrespondent opgetree vir 

Weekly Mail, The Cape Times en die Franse nuusagentskap Agence 

France Presse. 

3.10.3 Redakteur aan die woord 

Toe Times of Namibia in die eerste helfte van 1988 verskyn, was 

dit om 'n groot gaping in die mark vol te staan: om 'n koerant te 

wees wat in elke uitgawe die wyds moontlike spektrum van die 

Namibiese lewe dek. Die Times moet die eerste koerant wees met 'n 

totaal nasionale karakter. 
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These youngsters obviously enJoyed teklng part In the Rossing Foundation function In Khomaadal this week to 
mark Library Week. They are from left Eroaa Titus (5), Nlcoleen Erasmus (7) and Magda Louw (9). Picture: LEN 

WARD 

:Waar kruip 
Jhanees weg? 

Dear FERDINAND TJOMBE 

DIE burgerlike 'fliD Ghana wat met drie makkers""" 
'n skip In die diepsee langs die Skedellr.os afgegooi is ea 
alloen die tra1111111 oorleef bet, bet nou skynbaar ''ftnl-
wyn" en is ofnos te 'rinde Die. · 

Die drie owerbeidsiostamies wat by die aaageleent
beid betrokke Is, weet Die een waar die man bolD bennd 
Die en na.,.. wat tot by die Departement •an Balteland
se Sake se boofbatoor in Pretoria gerigis, kon geea lig 
op die Gbanees werp Die. 

Volgeos 'n woord•-der 'fllll die SW A Gebledsmag 
Hoollr.wartler Ia Windhoek, is die oorleweade, mnr. Im
manuel Kofl Gyani (26), reeds llit die Osbakatl-bospitaal 
in Owambo Olllllaan waar ~Y na sy dramaliese oorle
wingsepisode aang""terk bet. 

Hy en sy drie millers, beltend a K wesie. Kolie en 
Toller, bet op Zl April In Aan, boolstad yan Gbaa, 
skelmpies aan boGrd •an '• skip Yan Slngapoer gegaan 
wat mangaan na Japan •ero- bet. 

Nadal baDe drie dae lank daaria geslaac bet om bal
self op die boot te •ersteek. is lralle dear die bemaaaiag 
&enad ea aan die kaptein •an die skip •ertda. 

NA 'n rels 'fliD nog drie dae binne RSA-water bet die 
kapteln ongenadiglik besluit dat die drie nrstekelinge 
oawettig op sy skip is en dat bnlle die skip moet •erlaat. 

Die skip bet nader aan die kus enaar en die drie mans 
is in 'n klein bootjie mel 'n bietjie kos en water in die 
diepsee te water gelaat met die woorde dat as bulle die 

lewendig baal, sal bulle waarskynlik in Angola, 
nibie of Suid-Afrika wees. 

Volgens die •erbaal wat die Gballees aan die Weer
mag op Osbakati •ertel bet, is twee •an sy ma.kkers dear 
baaie opgevreet en een bet Yerdrink. 

Hysell bet In die omgewiag •an Kaap Fria, net suid 
• Vervolg op bl 2 

Player flees for life at Rundu 

Soccer shame' 
By DAN-BOY NDJADILA 

IN one of the ugliest incidents in the history of Namibian soccer, players from Blue Waters were threaten
ed with death by armed policemen and alleged members of "Koevoet" while playing at Rundu last Satur
day. 

The incident took place 
in an NNSL league match 
between Blue Waters and 
Cuca Tops from Rundu. 

The Blue Waters players 
were directly threatened 
with death by, among 
others, policemen and 
"'Koevoet" members in 
civilian clothes who walk
ed onto the field with 
weapons, eyewitnesses 
said. 

. The problems apparent
ly started from the kick
off when Cuca Tops of
ficials .. arbitrarily" ap
pointed their own referee 
and linesmen for the 
game. 

Thi~ apparent irregula· 
rity was unacceptable to 
the Blue Wa(ers team, and 
coach Slugger I mbili 
registered their protest. 

However, their objec· 
tions were not listened to, 

and the game went on. 
Cuca Tops scored the 

first half of the match and 
were 1-0 ahead at half
time. 

Early in the second-half 
Blue Waters' Striker 
Muaine netted an equali
ser, when he slipped the 
ball past goalkeeper Fre
derick Katana. 

The referee allowed the 
goal, I changed his mind 
after one of the Cuca 
Tops' linesmen said it was 
offside. Chaos broke out 
when Blue Waters realised 
the goal would not be 
allowed. 

Blue Waters' officials 
their unhappiness to the 
referee. 

They were later joined 
by Cuca Tops supporters 
who stormed onto the 
field. They included arm
ed policemen and alleged 

members of the "Koe- test so that the match 
voet'\ witnesses said. C.. could go on. 

Blue Waters' captain But the referee refused 
Salatii!l Simeon asked the and apparently remarked 
referee to note their pro- that he did not know what 

the meaning of protest 
was. 

At this stage Cuca Tops 
supporters reportedly 
threatened Blue Waters 
players with the death. 
aeath. 

Arguments erupted. 
sparkins fighting as a 
Cuca Tops" supporter 
slapped a Blue Waters 
player in the face. 

The player apparently 
took revenge by hitting 
the supporter with his fist. 

The playerc concerned 
then had to run for his life 
and fled in a car with the 
furious spectators in hot 
pursuit. 

The rest of the Blue 
Waters team was then 
threatened on the field. 

"We wiU shoot you 
dead. You are cowards 

• To page2 
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Die stigters meen die 'populere mark' word dalk deur bestaande 

koerante oor die hoof gesien. Times of Namibia moet 'n koerant 

word waarmee die man op straat hom kan identifiseer, nie net wat 

politiek betref nie. 'n Gees van betrokkenheid moet daaruit 

straal. Om so 'n beeld te verwerf, word onder·meer sosiale foto's 

geplaas, so veel plaaslike sportgeleenthede as moontlik gedek, en 

aandag gegee aan nuus in blanke sowel as swart en bruin 

gemeenskappe. Een van die eerste prioriteite is om mettertyd 'n 

prominente afdeling oor ontwikkeling te vestig. 

Die Times beskou dit as sy taak en missie om 

ingelig te hou, byvoorbeeld oor die politiek, 

verskillende opsies uit te stippel sonder om 

wees. Om volledig en doeltreffend te kan 

allereers mense 

en daarmee 

voorskriftelik 

wees, sal hy 

sambreel van inligting wyd en alkante toe moet span. 

saam 

te 

die 

Dit is soms selfs moeilik om opsies voor te hou, soos in die 

geval van skoolboikotte wat in 1988 hoogty vier, hoewel die Times 

dit belangrik ag dat mense so volledig moontlik daaroor ingelig 

behoort te word. 

Die koerant se teikengroep is die hele bevolking. Sy lesers is 

sowat drie maande nA sy ontstaan volgens skatting tussen 60 en 70 

persent swart en tussen 30 en 40 persent blank. Sy beste verkope 

in die vroee stadium van sy bestaan is in Windhoek, aan die kus 

en in die noorde. 

Die Times se drietaligheid, naamlik Engels, Afrikaans en 

Oshikwanyamo, is 'n aanduiding van die erns waarmee hy 'n 

uiteenlopende mark probeer bereik: die stille meerderheid, maar 

ook die denkendes en die meningvormers. 

In die politiek wil hy homself graag as mondstuk van die mense 

beskou - di~ wat nie regstreekse toegang tot mag of tot 'n 

rostrum het nie, omdat 'n koerant altyd aan die kant van die 

mense behoort te wees. 
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Die Times is nie aan enige politieke party verbind nie. Die 

strewe is om op 'n regverdige grondslag krediet te gee aan elke 

politieke daad of beweging wat dit verdien. 

Die vernaamste oogmerk bly om as katalisator vir Jan Publiek op 

te tree, omdat hy nie altyd bestand of opgewasse is teen 'n 

oormag van omstandighede waaraan hy onderworpe is nie. 

Al het dit eers gelyk of die Times se stryd om 'n plek in die son 

taai gaan wees, dui lesers se reaksies in die vorm van briewe, 

oproepe en verkope daarop dat die koerant se pogings tot 'n 

openhartige aanslag byval vind. Lesers hou klaarblyklik van die 

inhoud, wat fokus op die gewone mens, sy belange en sy sport 

sonder dat belangrike en sorgwekkend~ kwessies (ook in die 

politiek) afgeskeep word. 

Die koerant 

wanneer dit 

is juis ook ingestel op omstrede vraagstukke, en 

byvoorbeeld om sosiale probleme soos die haglike 

omstandighede van die Katutura-enkelkwartiere gaan, klink sy stem 

op namens diegene wat nie hulleself sonder bystand kan ophef nie. 

Dit behoort minstens 'n jaar te duur voordat die koerant 

heeltemal gevestig is, want hoewel hy kop bo water hou, is daar 

in die beperkte advertensiemark klaar te veel koerante tussen wie 

die Times 'n staanplek moet kry. 

Dit is nog onmoontlik vir die koerant om op eie krag te bestaan. 

Kapitaal uit die private sektore van SWA/Namibie en Suid-Afrika 

is beskikbaar gestel vir die vestiging van die Times, maar dit 

lyk of hy wel uiteindelik self die mas sal opkom. 

Die koerant het beslis 'n gebondenheid met die Derde Wereld, 

hoewel die ongeletterdheid van die landelike bevolking 'n faktor 

is waarmee rekening gehou moet word. Daar word selfs gedink aan 

die instelling van 'n afdeling vir lees-en-skryf-kennis in die 

koerant om di~ probleem te bowe te kom. Die Times wil graag van 

nut wees sonder om 'n paternalistiese houding uit te straal. 
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Buiten die struikelblok van ongelette~heid is die verspreiding, 

veral na die verre noorde, ook 'n probleem wat te bowe gekom moet 

word. In di~ stadium (middel 1988) karwei 'n redaksielid van die 

Times die koerante nog weekliks daarheen. Die plan is om later 'n 

private afleweringsnetwerk te gebruik. Daar is ook vooruitsigte 

op 'n eie redaksionele kantoor in die noorde. 

Die Times sou graag op die gebied van ontwikkeling 'n 
beinvloedingsrol wil speel, terwyl die verskaffing van inligting 

sy vernaamste politieke rol moet bly. 

Wanneer dit by oorlewing kom, sal markneigings waarskynlik 'n 

bepalende faktor wees in die voortbestaan van koerante wat van 

advertensies afhanklik is. Die Times is een van hulle. 
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HOOFSTUK 4 

OP DIE KEPER BESKOU 

4.1 Maatstawr.= vir eva1uasie 

'n Beskouing of eva1ua.sie va,1 die koerante word vervo1gens 

twee1edig aangepak: 

Eerstens word hu11e gemeet aan 'n a:mta1 a1gemeen aanqaarde 

maa~stawe vir ko•2rante wat in die 1iteratuurstudie teegekom is, 

onder meer die mees basiese eienskappe van 'n koerant wat in 1928 

deur Gr-oth geid•.mtifiseer is en ook in die in1eiding gen~em 

word, na.:imlik: 

- periodieke pub1 i.sa::>ie ·-- minstens ee;1 keer p·:=r week; 

- meganiese reproduksie; 

- toe9ank1ikheid 'Jir a1ma1 ( vrylik b•;skikbaar) ; 

- a1gemene inhoud; en 

- tydigheid, oftewel verskyning op vasgeste1de tye. 

Funksies van die koerant wat in die studie geidentifiseer is en 

as toepas1ik beskou word, word ook gebruik, naam1ik: 

. - inligting; 

- beiv1oeding; 

- opvoeding; 

-·vermaak; en 

- rek1ame. 
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Verantwoordelikhede, soos om te o8rleef, selfs vir die eienaars 

'n wins te toon en om die publiek te die:1, byvoorbeeld deur 'n 

waghond te wees wat euwels in die samele\.Ying blootle, S·8os die 

wanbesteding van staatsgeld, word in ag geneem. 

Da3.rby word 

d•)elstellings 

hulle afsonderlik gem:~et aan die 

wat die redakteurs self uitgespel 

reaksie op die vraelys van die vorige afdeling. 

beleid 

het in 

en 

hul 

In di~ afdeling kan 'n persoonlike mening nie uitbly nie, maar 

die strewe is na oorwegende regverdigheid en objektiwiteit. 

4.2 Groth se basies eienskappe 

Hoewel 'n mens darem tot die slotsom kan raa~ dat die agt 

koerante bevr.:digend aan Groth se b::tsies eie:1skappe voldoen 

di:!Urdat almal minstens weekliks verskyn, meganies gedruk word, 

vir almal beskikbaar is, algemene inhoud bevat en op gereelde tye 

verskyn, kan die kwessie van inhoud nie d3.armee as afgehandel 

· beskou w.:>r.d •1ie. 

Daar is onder huJ.le wel geen koerr.mt wat hom uitsluitend op 'n 

enkele, spesifieke tema toespits nie, maar daar is t,.:Jg sommige 

wat hul voorkeure vir sekere nuusonderwerpe - veral in die 

voorste n11usbladsye - kwalik kan verbloem. 

4.2.1 Sensasie 

In die geval van die Windhoek Observer lyk dit of nuuswaardigheid 

alleen nie 'n sterk genoeg vareiste· vir berigte op die voorblad 

an ander nuusbladsye is nie. Sensasie en sk~konthullings is 

standaa:::-d. 
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Dit skrik die lesers nie af nie, want die Observer verkoop elke 

week vermoedelik sy hele oplaag en toon 'n gesonde wins. Nogtans 

het die agterblad al onder skoot gekom. 'n Meningspeiling teen 

omstreeks die middel van 1988 het aangedui dat lesers nie altyd 

ew,.: gediend is met die agterbladfoto 's van halfnaakte vroue nie. 

(Dit is nie duidelik of die beswaardes werkl1ke lesers, oftewel 

kopers, is nie, of dalk s9debewakers wat juis nie die Obs9rver 

lees nie.) 

Amptelike besware by die SA Mediaraad het tot 'n verhoor in 

Windhoek laat in September 1938 gelei. Ten tyde van die skryf van 

~ierdie tesis was die uitspra~k nog nie bek8nd nie. 

In berigte tree die redakteur soms sterk op die voorgrond in die 

eerste p~~rsoon: sy persoonlike beswaardheid en gevoelens van 

veronregting of woede word s6 openlik aan die leser gestel dat 

die blad soms nie as suiwer koeran: bestempel kan word nie. 

In die uitgawe op die Observer se tiende verjaardag (7 Mei 1988) 

skryf die redakteur op bl 48 byvoorbeeld: 

" The Observer has its little rol·e as a purifier, and as the 

sediment bowl, th•~ filter through which the dregs must flmo~, in 

order to bring about an awareness. 

"Personally, I do not believe I will b~~ here to say a few wor-ds 

on the twentieth anniversary of the Observer, if there is to be 

such an a~niversary. I will possibly have already passed through 

the incinerator of the crematorium by then." 

4.2.2. Kommentaar by nuusberiggewing. 

The Namibian het 'n voorliefde vir politiek en bewec)rde wandade 

deur die veiligheidsmagte teen die bevolking van Owambo as temas 

vir sy vernaamste nuusberigte. 
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In sy uitgebreide studiestuk oor die koerant s~ J.J. Roelofse: 

"In die geval van The Namibian is dit duidelik dat die koerant 

hoofsaaklik 

beskou. Dit 

politieke berigte as van algemene lesersbelang 

veroorsaak dat sy rol as inligtingverskaffer 

skeefgetrek word. Die koerant skei byvoorbeeld selde gewone 

beskrywings van kornrnentaar, wat veroorsaak dat sy berigte veel 

langer is as di~ van gewone koerante. Dit word gedoen omdat hy in 

feitlik elke politieke ber'ig sy standpunt beredeneer en die 

gegewens in sy eie vertolkingskonteks plaas." 

Na 'n besoek aan SWA/Namibie in Januarie deur die voormalige 

premier van Beiere, wyle dr Franz Josef Strauss, gee die koerant 

op bl 1, 2 en 3 groat publisiteit aan Swapo se veroordeling van 

die besoek eerder as aan enige ander aspek daarvan. Op bl 3 onder 

die opskrif "Outrage From All Quarters At Strauss Visit" lui die 

eerste paragraaf: "Swapo has condemned and rejected as 

'reactionary and unholy' the visit yesterday by Bavarian Premier, 

Dr Franz Josef Strauss, to Namibia and South Africa." 

Die hoofberig in die uitgawe van 29 Januarie 1988 gaan in 

besonderhede oor 'n " ••• Anti-Strauss Demo" deur Swapo, waarin 

onder meer berig word dat die skare betogers die tussentydse 

regering uitgejou en daarvan beskuldig het dat hy 'n marionet is. 

In dieselfde uitgawe is daar op bl 3 'n lang, uitvoerige be rig 

oor 'n onderhoud met 'n swart spesiale konstabel wat in Ow ambo 

deur 'n burger like in die hanrll en die been geskiet is. Die hele 

berig het die uitwerking dat dit die optrede van die polisie in 

die noorde in 'n swak lig stel,- uit die mond van een van die mag 

se eie lede. 

Op bl 2 is 'n foto van 'n hawelose Owarnbo-gesin nadat hul huis, 

volgens die eienaar, deur 'n mortierbom getref is wat vermoedelik 

deur Suid-Afrikaanse soldate afgevuur is; en boonop, se hy, was 

dit nie eens gedurende 'n skermutseling nie. Geen ander weergawe 

van die voorval word gegee nie. 

u 
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Die voorbeelde is goed verteenwoordigend van die trant van 

beriggewing wat The Namibian op sy belangrikste bladsye dra. 

4.3. Nakoming van basiese funksies deur die SWA/Namibie-media 

4.3.1 Verskaffing van inligting 

Wanneer dit om nuusgebeurde gaan wat allerwee nie misgekyk kan 

word nie, is al die koerante getrou met hul verskaffing van 

inligting daaroor, soos byvoorbeeld die bomontploffing by die 

Oshakati-tak van Eerste Nasionale Bank in Februarie 1988, waarin 

uiteindelik 27 mense dood is, en die onttrekking van die Suid

Afrikaanse magte aan Angola in Augustus 1988. 

Oor eersgenoemde voorval het drie van die koerante - die Windhoek 

Observer, The Windhoek Advertiser en die Allgemeine Zeitung - op 

die dag n~ die bomvoorval, 'n Saterdag, spesiale uitgawes op 

straat gehad. Foto's en berigte het gespreek van die algemene 

gevoel van afgryse en skok wat oor die hele land ervaar en 

uitgespreek is. 

The Namibian, daarenteen, het die daaropvolgende week (26 

Februarie 1988) in sy nuusdekking gekonsentreer op bewerings en 

aansprake deur prominente inwoners van Owambo dat alles daarop 

dui dat die ontploffing 'n set van die veiligheidsmagte was. 

In sy berigte is beweer dat ooggetuies gesien het hoe blanke mans 

'n verdagte houer kort voor die ontploffing die bankgebou 

binnedra; Swapo het ontken dat hy verantwoordelik was vir die 

ontploffing - dat dit buitendien tee~ sy beleid is om burgerlikes 

leed aan te doen; en daar was selfs 'n berig oor 'n partytjie in 

Oshakati se wit woonbuurt op die aand n~ die ontploffing. 

Inwoners met wie The Namibian gepraat het, het ges~ dit was soos 

'n uitbundige viering wat onder andere bygewoon is deur van die 

hooggeplaastes wat die dag die toneel van verwoesting besoek het. 
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Tog is die vermeende skuldige - 'n lid van Swapo - verskeie 

maande na die voorval aangekeer en het hy in 'n nof skuld beken 

aan 'n aantal terreurdade. 

Die kanse is goed dat· inligting soos di~ wat The Namibian 

aangebied het, meer misleidend as insiggewend kan wees, en dat dit 

sterk elemente van beinvloeding bevat: ten gunste van een party 

en ten koste van 'n ander. 

Oor die onttrekking van Suid-Afrikaanse soldate uit Angola 

al die koerante tussen 31 Augustus 1988 en 3 September 

verslag gedoen. 

het 

1988 

Feitelike beriggewing en foto's het die verhaal vertel: in die 

dagblaaie op die voorblad en in die weekblaaie verder agtertoe. 

Windhoek Observer 

skeptisisme of 

beilloel om die 

Drie van die weekblaaie - Namibia Nachrichten, 

en The Namibian - het op verskillende maniere 

voorbehoude uitgespreek. Dit was oenskynlik 

koerante se onderskeie houdings en gesindhede jeens die stap aah 

lesers oor te dra en om die feitelike beriggewing in 'n 

perspektief uit die koerant se oogpunt te stel. 

In 'n uitgebreide artikel met foto's wat oor vier bladsye strek 

(van bll 40 tot 43), beskryf die Windhoek Observer van Saterdag, 

3 September 1988, die onttrekking skepties en satiries onder 

opskrifte soos: "Is it really farewell to Angola", "Poster 

exhorts visitor with 'join the winners'" en "Peanut Gallery War". 

Dit vertel almal iets van die trant van die artikel. 

Die inleidende paragraaf lui so·: 

"To cross a bridge when you come to it, after thirteen years, may 

sometimes mean burning your own bridge. Especially when one never 

ought to have crossed such a bridge in the first place." 

En teen die middel: 

"Everyone said exactly what was expected of him." 
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Die twee sinne sluit die artikel af: 

"And by now the soldiers may be rebuilding the bridge destroyed 

on Tuesday. They, too, are mere pawns in some ununderstandable 

power game." 

Die Namibia Nachrichten van 2 September 1988 het 'n 

voorbladberig, met foto's, onder die opskrif "Riickzug mit 

Sabelrasseln" waarin die gebeurde van 30 Augustus by die Rundu

brug volledig en feitelik weergegee word. Op bl 3, met 'n 

tersaaklik foto daarby, is 'n berig met die opskrif: "Nach 

Truppenabzug aus Angola: Die inneren Probleme bleiben ungelost." 

In die berig word gewys op die probleme wat die End Conscription 

Campaign (ECC) vir die Suid-Afrikaanse regering besorg, en hoe 

die moet bontspring om die beweging teen te werk. Die voortgesette 

aanhouding van Nelson Mandela, die kwessie van swart magsdeling, 

dreigende sanksies ~n die omstrede wetsontwerp oor groepsgebiede 

word onder meer uitgewys as probleme wat nog onopgelos is en die 

agtergrond vorm waarteen vrede op milit~re gebied gesoek word. 

In die geval van The Namibian volg die verslag oor die 

onttrekking op bl 13 onder die opskrif "SA Pulls Out ••• But Have 

They Really ••• ?", nc! die hoofartikelblad en die waarop die 

redakteur se rubriek 'Political Perspective' verskyn. Dit kan 

vertolk word as 'n bedoeling dat lesers eers kennis moet neem van 

die koerant se perspektief voordat hulle die berig lees. 

Die opskrif van die hoofartikel is "No winners, only losers". Dit 

betoog dat daar in die grensoorlog van 22 jaar geen wenners kan 

wees nie (hoofsaaklik na aanleiding yan 'n groot banier met die 

woorde 'Welkom Wenners' daarop by die - Rundu-brug), net 

verloorders. 

En verder: " •• the South African soldier has also been active in 

the. destabilisation of a neighbouring state, in this case, 

Angola." 
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Ook: " ••• all its people have seen, particularly in the 

south of Angola, is increased hardship, loss of life, land and 

property, primarily because of SADF incursions, ostensibly in 

'hot pursuit' of Swapo fighters." 

So word die hoofartikel afgesluit: 

"As far as the majority of Namibians are concerned, the SADF 

never belonged in Angola at all; but then it doesn't belong in 

Namibia either. • •• Namibians most of all (and those in the far 

north in particular) long for peace after 22 years of conflict. 

We trust the South Africans, this time, will keep their 

promises." 

In haar 'Political Perspectives' onderstreep Gwen Lister weer 

haar skeptisisme oor Suid-Afrika se bedoelings en waarsku sy teen 

te veel optimisme oor die vredesproses. Sy sluit af: "Lastly: I 

still continue to hope that South Africa has no hidden motives or 

agenda for engaging in the current peace negotiations, only to 

pull out later and renege on previous promises ••• and Namibia and 

its people, as always, will be those who suffer most!" 

Di~ voorbeelde van hoe die drie koerante een spesifieke onderwerp 

hanteer en inligting daaroor verskaf, is verteenwoordigend van 

hul onderskeie rolle, elk op sy eie manier, as kritiese media. 

4.3.2 Die uitvoering van die beinvloedingsfunksie 

Terwyl algemeen aanvaar word dat 'n koerant sy 

beinvloedingsfunksie afsonderlik behoort uit 

inligtings- en 

te voer --

eersgenoemde deur sogenaamd suiwer inligting aan te bied en 

laasgenoemde as kommentaar byvoorbeeld in die hoofartikel, 

rubrieke, resensies, sportberigte, ensovoorts -- is daar dikwels 

'n neiging om die twee te laat oorvleuel, soos die voorbeelde in 

die vorige onderafdeling aandui. 
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Roe1ofse se daar is by die beinv1oedingsfunksie 1 bepaa1de 

tegnieke te onderskei waardeur 1esers bewuste1ik gerig word om 

gebeure op 1 n bepaalde en (deur die koerant/joerna1is) gewenste 

wyse te vertolk 1 • 

Die koerant spreek hom uit ten gunste van en teen persone en 

instellings -- wat in kommentaarkolomme 1normaal 1 en te wagte is, 

maar dit word dikwe1s subtiel gedoen in wat gewone 

die 

beriggewing 

gebruik van 

dan tot die 

behoort te wees volgens Roelofse 
1 sogenaamde strategiese 
1 ste1selmatige eensydige 

gebeure 1 • 

manipulasie 1
• 

aanbieding van 

deur 

Dit lei 

sogenaamde nuus en 

Die beinvloeding wat SWA/Namibie se koerante onderskeide1ik in 

mindere of meerdere mate ten doel het, hou hoofsaak1ik verband 

met die po1itiek. In 1n tyd waarin onafhank1ikheid vir die gebied 

na 1 n werklikheid begin lyk, maar die regering, sy po1itieke 

rigting sowe1 as die vorrn en inhoud van 1 n grondwet nA 1 n 

verkiesing nog onbekende faktore is, het elke koerant sy eie 

soort beinvloedingsrol: sommige hou hu1le min of rneer by die 

"reels van die spel", terwyl ander hul rnenings en standpunte op 

so vee1 p1ekke as rnoontlik in elke uitgawe laat deurslaan. 

Roe1ofse praat onder rneer van propaganda-inv1oed en se die pers 

kan dit of tot voordee1 of tot nadee1 van die gerneenskap gebruik. 

Mense, groepe of inste1lings word geeva1ueer en op 1n sekere 

rnanier uitgebee1d: 1 n koerant kies as 1 t ware ten gunste van iets 

of .iernand, en outornaties ook teen iets of iernand anders. S6 

ontstaan 1 n "in-groep" en 1 n "uit-groep", se Roelofse, waarvan 

eersgenoernde as 1 aanvaarbaar, nastrewenswaardig en 

voorgestel word, terwy1 laasgenoernde.verwerp rnoet word. 

goed 1 

Hy se van die SWA/Narnibiese pers dat dit, soos die Suid

Afrikaanse pers, sterk polities gekleurd en verdeeld is, en ook 

propagandisties in strewe en werkwyse. 
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hulle, gewoonlik vrywillig, tot steun aan 

en beoefen dus deurlopend propaganda. 

'n werksaamheid om bepaalde denkbeelde en 

oortuigings te versprei -- volgens die Nasionale Woordeboek, 'n 

Afrikaanse woordverklaring van De Villiers, Smuts en Eksteen.) 

Teen di~ agtergrond gesien, het elkeen van die agt koerante 

klaarblyklik ook 'n propagandistiese rol wat binne die bepaalde 

politieke situasie vertolk word en daarmee verband hou, 

byvoorbeeld: 

4. 3. 2.1 ·; Allgemeine · Zei tung 

Hoewel di~ koerant nie die mondstuk van 'n politieke groep of 

party is nie, neem dit standpunt in teen die Marxisme en 

terreurdade, byvoorbeeld in die vorm van bomontploffings, wat oor 

die algemeen aan Swapo toegeskryf word en waarvoor Swapo 

gewoonlik verantwoordelikheid aanvaar behalwe wanneer burgerlikes 

sterf of beseer word. Hieroor spreek die Zeitung hom uit in sy 

spesiale uitgawe van 20 Februarie 1988 na die Oshakati-bom, reg 

onder 'n afskrif van die teleksboodskap waarin Swapo hom daarvan 

distansieer. 

In sy uitgawe van 2 September 1988, na die born in die Hotel 

Continental in Windhoek waarvan Swapo hom ook verontskuldig, is 

'n opskrif bo die voorbladfoto van die bomtoneel: "Man kan 

Marxisten halt doch nicht vertrauen". 

In die kursief gedrukte kommentaarberig daarnaas, skryf Hans 

Feddersen: 

"Vom gestrigen Tag an hatte sich' Sam Nujoma bereiterkUirt, 

freiwillig und 'wie schon in den letzten Jahren, wo wir nur 

darauf aus waren, Menschleben zu schlitzen', einen 

Waffenstillstand zu respektieren, der zwischen Angola/Kuba und 

Slidafrika ausgehandelt worden war. Wer der Swapo vertraut,. mag 

selig w~rden!" 
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Die laaste paar sinne lui so: "Jeder ist aufgefordert, sich klar 

fiir oder gegen Marxismus und alle seine Konsequenzen zu 

entscheiden. Das angebliche 'Differenzieren' einiger Akademiker 

und Naivlinge muss aufhoren. Gegen Marxisten soll man mit 

eisernem Besen·kehren." 

In die laaste sin kom die redakteur waarskynlik 'n groep 

Duitsprekendes (meesal akademici) by wat vroeer in die jaar na 

Stockholm gereis het om met Swapo-leiers samesprekinge te voer. 

Die redakteur van die Namibia Nachrichten, Joe Piitz, was lid van 

die groep en in Feddersen se vermaning kan 'n mens iets lees van 

die spanning wat tussen die twee Duitse koerante bestaan. 

4.3.2.2 Namibia Nachrichten 

Daar is beslis begrip/geduld/verdraagsaamheid by di~ koerant 

jeens ver-linkse politieke groepe wat die Zeitung nie as 

ondersteuners het of wil he nie. 

Die koerant gee baie aandag a an die politiek en, soos die 

redakteur self se, is sy doel eerstens om die land se 

Duitssprekendes voor te berei op 'n heeltemal geintegreerde 

samelewing met 'n swart regering. 

In die proses lyk dit of die Nachrichten probeer om veral aan 

partye en groepe links van die Oorgangsregering 'n.kans te gee om 

hul standpunte te stel, maar hy doen dit sonder om enige 

spesifieke persone/groepe/instellings af te kraak of te verwerp. 

'n Mens sou kan se dat die koerant sy propaganda-invloed tot 

voordeel van die gemeenskap gebruik deurdat sy evaluasies en 

uitbeeldings dit vir sy lesers moontlik maak om politiek ingelig 

te wees en deurdagte keuses te maak. 

Sy poging tot 'n sogenaamd neutrale benadering word byvoorbeeld 

geillustreer in die uitgawe van 16 September 1988, waarin groot 

publisiteit gegee word aan Namibia Peace Plan 435 (NPP435) se 

September-saamtrek in Katutura, waar Don McHenry van die 

Verenigde State onder andere as spreker opgetree het. 
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In dieselfde uitgawe word frustrasie met die organ~sasie 

in edie kommentaarrubriek op bl 2 uitgespreek onder die opskrif: 

"Sand in die Pupillen streuen." Die frustrasie het te doen met 

die organisasie se beheptheid met die VVO se Resolusie 435 as die 

enigste sleutel tot onafhanklikheid. 

Sy gebondenheid aan Wes-Duitsland, ook in politieke 

gesprekvoering oor onafhanklikwording vir SWA/Namibie, spreek 

onder meer uit 'n besoek wat die redakteur in September 1988 aan 

Bonn gebring het om 'n debat by te woon waaraan Swapo-leiers, 

parlementslede van die Groen Party en 'n groep 

deskundiges oor Afrika deelgeneem het. 

voorste 

Aan die oorgangsregering self en die bedrywighede van 

staatsinstellings gee die koerant min publisiteit en speel hy 

meer die rol van kritiese waarnemer. 

4.3.2.3 Die Republikein 

As amptelike mondstuk van die Republikeinse Party van mnr Dirk 

Mudge, praat die koerant uiteraard die taal van die man en die 

party asook die DTA, en in breer sin doen hy voorspraak vir die 
' 

beginsel van die Oorgangsregering van Nasionale Eenheid en vir 

versoeningsgesprekke tussen al die politieke partye en groepe in 

die land - Swapo inkluis. 

'n Uittreksel uit Sondag-Republikein van 18 September 1988 se 

rubriek 'Politieke Week' met die opskrif 'Versoening is sleutel', 

lui so: 

"In SWA/Namibie met sy verskeidenheid van tale en kulture, is 

daar net een oplossing en dit bied die DTA. 

"Politieke partye en organisasies moet in alle opsigte saamwerk 

en saampraat. Hulle moet met mekaar ooreenkom oor die mees 

aanvaarbare bestel waar een bevolkingsgroep nie bo 'n ander 

bevoordeel mag word nie. 

"Die DTA soek vryheid en regverdigheid vir elke mens in hierdie 

land, ongeag die bevolkingsgroep waartoe hy behoort." 
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Op die bladsy net langsaan is 'n berig oor 'n toespraak wat die 

minister van nasionale opvoeding, mnr Andrew Matjila, ook lid van 

die DTA, by die ingebruikneming van 'n prim~re skool op Okahandja 

gehou het. Die opskrif lui: Matjila pleit om eenheid. Die 

minister word soos volg aangehaal: 

"'n Verkiesing kan nie binnegegaan word as ons dit nie verenig 

kan doen nie. Daarom moet alle partye met bewysbare steun, ook 

die CDA van Peter Kalangula, die Damararaad en Swapo, so gou 

moontlik om een tafel bymekaarkom sodat besluit kan word oor die 

toekoms van die land." 

Die Republikein bewandel, soos die redakteur uitgewys het, die 

bree middelstrook van die politieke spektrum. Daarom sou 'n mens 

alle politieke groepe of partye wat binne di~ strook val, kan 

beskou as die 'in-groep' uit die koerant se oogpunt kan beskou. 

Die 'uit-groep' is die Nasionale Party na regs en Swapo en sy 

bondgenote na links. 

Die Republikein skroom nie om standpunt teen Swapo en sy 

leiding in te neem nie -- trouens, 'n skerp veroordeling van die 

organisasie en sy handelinge kom dikwels voor, en nie net in 

kommentaarrubrieke nie, maar selfs in opskrifte en in die inhoud 

van nuusberigte. 

In die rubriek 'Kerneels gooi korrels en krummels' wat in die 

uitgawe van 23 September 1988 verskyn, val die koerant 

byvoorbeeld die Swapo-leier Danny Tjongarero aan oor kritiek wat 

hy gelewer het op die besoek van die VV se Sekretaris-generaal 

aan Suid-Afrika. Volgens 'n Sapa-berig het Tjongarero ges~ "if 

the Secretary-General was coming to see Namibians, he should come 

here (to Namibia)". Onder 'n sub-opskriffie 'Shame Sam' se die 

rubriekskrywer: "Hier verkwalik mnr Tjongarero die SG omdat hy 

nie Namibiers sal sien nie, omdat hy nie na SWA/Namibie kom nie. 

Maar Danny se eie leier, Swapo se Sam Nujoma, praat ook die hele 

wereld vol oor SWA/Namibili sander dat hy sy voet op hierdie aarde 

sit." 
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En verder: 

"Die Oorgangsregering het 'n staande uitnodiging aan Sam gerig om 

hier aan die rnoeisarne onafhanklikheidsproses te korn deelneern. 

"Maar al wat korn, is die ou baardrnan. 

"Sam kan op sy beurt tog ietsie by die SG leer. Dr De Cuellar gee 

leiers uit SWA/Narnibie 'n geleentheid om met horn te korn praat. 

Toe Sam in Lusaka leiers uit SWA/Narnibie sien, vloek hy op 

hulle." 

Die talle spotprente en hekelrubrieke wat Die Republikein aan 

die Nasionale Party van Suidwes-Afrika wy, vertel weer die 

verhaal van die politieke verdeeldheid onder Afrikaners. 

In dieselfde rubriek van 23 September 1988 waarin Swapo aangevat 

word, en in die hoofartikel langsaan loop die NP van rnnr Kosie 

Pretorius ook deur - veral oor sy gedurige bepleiting van blanke 

verkiesings en sy geskarrel oor twee tussenverkiesings op 

Keetrnanshoop en Tsurneb: 

"Die twee tussenverkiesings wat deur die uittrede van blanke lede 

van die Wetgewende Vergadering ••• afgedwing is, plaas politieke 

klern op punte waar di~ nou allerrnins hoort. 

"Dit verg geen politieke profeet om te kan voorspel dat die 

Republikeinse Party horn nie met hierdie kleinlikheid op die B

veld gaan besig hou terwyl die voorwinde van die toepassing van 

die Veiligheidsraad se Resolusie 435 reeds taarnlik sterk oor 

SWA/Narnibie waai nie." 

Verder in die hoofartikel: "In afwesigheid van die RP 

(Republikeinse Party) gaan dit dan rneebring dat die rassetarnboer 

geslaan gaan word in 'n tyd waarin politieke harrnonie 'n 

voorvereiste onder die behoudende groepe van SWA/Narnibie behoort 

te wees." 

Aan die einde van die hoofartikel word verwys na die verskille in 

benadering van 'n nasionale sternproses tussen die RP (en die DTA) 

en die NP. 
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"Terwyl 'n instansie soos die DTA onmiddellik die uitdaging 

opgeneem het wat deur die toepassing van Resolusie 435 gestel 

word, was daar tot dusver geen aanduiding deur die NP-SWA dat 

Aktur gaan herleef nie. 

" ••• In so 'n verkiesingsveldtog sal die NP-SWA dan moet s~ wat sy 

opsie in 'n nasionale proses gaan wees. Dit sal al help." 

Uittreksels uit 'n berig op bl 2 in Die Republikein van 24 Mei 

1988 onder die opskrif "Mudge nooi Koos in soeke na waarheid" 

illustreer ook die vete wat al meer as tien jaar tussen die 

leiers van die twee politieke groepe bestaan. Mnr Mudge 

bevraagteken mnr Pretorius se verdeling van eie sake en di~ wat 

deur 'n sentrale regering beheer kan word: " ••• as die NP-SWA die 

regering vertrou met 

justisie en polisie), 

eie sake soos skole. 

hierdie sake (finansies, verdediging, 

kan hy hulle ook vertrou met sy sogenaamde 

"Maar mnr Pretorius se standpunt is skynbaar dat jy enigiets saam 

met die swartman kan doen, solank jy nie saam met hom skoolgaan 

nie", het die berig mnr Mudge aangehaal. En so het hy weer die 

RP-standpunt herhaal: " ••• daar is net een manier om jou regte te 

beskerm. Dit is deur middel van 'n veelparty-demokrasie waar ras 

en kleur geen rol speel nie." 

4.3.2.4 Die Suidwester 

Bokant die rooi mashoof van Die Suidwester is die kleiner swart 

opskrif 'Kampvegter vir Groepsregte'. 

Veral oor die regte van die blankes is die koerant besorg en 

veg hy. Dit lyk of die Bevryde Demokrate met mnr. Hans Diergaardt 

- 'n kabinetsminister -as leier,· die NP se sieninge met 

betrekking tot groepsregte en die behoud van tweedevlak-owerhede 

deel, en daarom deel van di~ koerant se sogenaamde 'in-groep' 

uitmaak. 
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Deur die oe van Die Suidwester is dit duidelik dat die NP-SWA hom 

die stiefbroer in die oorgangsbedeling voel. Hy gaan saam 

daarmee, maar klou nogtans vas aan wat hy beskou as 'n stel edele 

beginsels en regte waarmee hy dikwels alleen staan in die kabinet 

en in die Nasionale Vergadering, soms tog met die steun van die 

Bevryde Demokratiese Party. 

'n Voorbeeld van die veronregting wat die party smaak en wat die 

koerant met oorgawe aan sy lesers oordra, is die feit dat die 

partyleier, mnr Kosie Pretorius, nie volgens die gebruiklike 

alfabetiese volgorde sy beurt gekry het om as voorsitter van die 

kabinet te dien toe hy teen die middel van 1988 die ministerskap 

by mnr Jan de Wet oorgeneem het nie. (Mnr De Wet het wel sy beurt 

van drie maande sowel as die beurt van mnr Hans Diergaardt gehad, 

en sy voorganger in die kabinet, mnr Eben van Zijl, het ook 'n 

deel van sy tydperk uitgedien. Daarom is waarskynlik besluit die 

NP kan sy beurt die keer oorslaan.) 

Die NP se verontwaardiging sprek duidelik uit die groot 

voorbladopskrifte dwarsoor die bladsy van 23 September 1988 se 

uitgawe: 

"Naakte Rassisme/Kabinet verkrag eie reels". In die 

berig word van mnr Pretorius gepraat as die leier van die party 

wat die 'meerderheid van die blankes in die land verteenwoordig' 

en die politieke beriggewer skryf die besluit om "mnr Pretorius 

sy beurt te ontneem, is geneem in die afwesigheid van mnr 

Pretorius sonder dat die aangeleentheid vooraf op die agenda 

van die Kabinet geplaas is". Voorts lui die berig: "Politieke 

waarnemers het vandeesweek die optrede bestempel as 'n ongehoorde 

vertoon van politieke onvolwassenheid en uittarting van die kant 

van 'n onverkose liggaam wat nou jui's versoening predik". 

In die slotparagraaf van die lang hoofberig word mnr Pretorius 

aangehaal waar hy eintlik sy siening van die NP-SWA se rol gee: 
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"Hoewel daar baie sterk aandrang uit eie geledere is dat die NP

SWA uit (die) regering van nasionale eenheid moet tree, is dit my 

persoonlike oorwoe mening dat hierdie juis 'n voorbeeld is van 

die belangrikheid dat daar 'n politieke waghond teenwoordig moet 

wees om te waak teen eensydige besluite ••• " 

'n Voorbeeld van hoe Die Suidwester nie sy vete met Die 

Republikein net tot kommentaarkolomme beperk nie, is in die 

uitgawe van 29 Januarie - 4 Februarie 1988. Op bl 3 is 'n berig 

met die opskrif 'Bollie-politiek kielie lagspiere'.(22) 

Dit word wel as 'n berig aangebied, maar mnr Pretorius word 

feitlik deurgaans aangehaal, en as sodanig bevat die berig nie 

veel nuuswaardigheid nie: dit gaan oor die NP-leier se standpunt 

oor die 'Mudge-kliek se aanslag teen die blanke verkiesing en 

teen die Nasionale Party as enigste party wat die belange van die 

blanke bevolkingsgroep op verantwoordelike wyse in ag neem'. 

Op dieselfde bladsy is nog 'n berig waarin die koerant probeer om 

voorbrand 

stel dat 

te maak vir blanke verkiesings deur dit aan lesers te 

mnr Mudge geen regsgronde het waarop hy sy argumente 

teen sulke verkiesings kan bou nie. 

"Mudge beskuldig van wetsverydeling," lui die opskrif, en verder 

word die berig in kommentaartrant geskryf, byvoorbeeld: "Wat mnr 

Mudge en ander kabinetslede wat hulle by hom skaar nou net moet 

besef, is dat die voorbeeld wat hulle stel om mense aan te moedig 

om 'n bestaande wet te ignoreer, om politieke oorwegings, 

ernstige gevolge inhou vir die ordelike bestuur en wetshandhawing 

in die land." Niemand word aangehaal nie. 

(22) Die bynaam Bollie het in d"ie volksmond ontstaan vir die 

twee Afrikaanse Suidwes-koerante omdat hulle so klein is 

vergeleke met die Suid-Afrikaanse koerante. Die Republikein is 

die 'Blou Bollie' en Die Suidwester 'Rooi Bollie' na aanleiding 

van die kleur van die koerante se onderskeie mashoofde. 
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Net nadat mnr Pretorius as minister van waterwese en pos- en 

telekommunikasiewese tot die kabinet toegetree het, berig Die 

Suidwester van 13 Mei 1988 op bl 1 oor sy eerste toespraak in di~ 

amp. 'n Deel van die berig lui so: "Hy is reeds bekend as een van 

die weinige leiers in die land wat sy Christenskap openlik bely 

en sy totale politieke optrede vanuit di~ perspektief probeer 

hanteer." 

Die rubriek waarin die meeste politieke hekelary plaasvind, heet 

'Onder die lappieskombers deur Herklaas Tiervoet'. Dit word 

vermoedelik geskryf deur 'n voormalige redakteur van die koerant 

en lid van die Wetgewende Vergadering vir NP-SWA, mnr Ewert 

Benade. 

Hy is ook een van die gewildste teikens van die Republikein se 

politieke rubriekskrywers en sketse van hom in allerlei 

gedaantes, maar altyd met sy kenmerkende baard, is volop in di~ 

koerant se spotprente. 

4.3.2.5 The Namibian 

Om hom vir die toepassing van Resolusie 435 te beywer, menseregte 

te bevorder, 'n veranderde onderwysstelsel met net Engels as 

medium voor te staan, is van die doelstellings waarmee The 

Namibian in Augustus 1985 die koerantmark betree het. 

So sien redakteur Gwen lister dit, en sy beskou dit ook as haar 

koerant se taak om "wandade" wat die Veiligheidsmagte in die 

noorde van die land teen burgerlikes pleeg, aan die groat klok te 

hang. 

Die teenwoordigheid van die Suid-Afrikaanse Weermag in 

SWA/Namibie word, in die redakteur se eie woorde, as militere 

besetting beskou wat ongewens en 'n struikelblok is in die weg 

van Namibiers om hul reg tot selfbeskikking uit te oefen. 
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Die koerant glo hy het in drie jaar reggekry waarna die SA 

Weerrnag vergeefs strewe: om die harte en denke van rnense te win. 

The Namibian is 'n spreekbuis vir die linksgesindes - oak volgens 

die redakteur - ·soos Swapo, die Council of Churches in Namibia, 

NPP435, Namibian National Students' Organisation en vakbonde wat 

by Swapo geaffilieer is. Terselfdertyd word die oorgangsgregering 

en die partye wat daaraan deelneern, gekritiseer. 

Die voorafgaande is 'n herhalende opsornrning van wat die redakteur 

in die vorige hoofstuk gese het en dit hou klaarblyklik alles 

verband met die koerant se rol as beinvloeder. 

Gereelde bestudering van die koerant bevestig die redakteur se 

uiteensetting: dit gaan gedurig in The Namibian om die 

uitbeelding en evaluering van groepe, soos volgens Roelofse met 

propaganda-invloed die geval is. 

Die koerant kies teen en ten gunste van bepaalde groepe en 

instellings wat, soos in die geval van ander koerante, die 

sogenaarnde in- en uit-groepe definieer. Die redakteur doen dit 

tewens self. 

Roelofse wys daarop dat 'n koerant, in sy werwing van steun vir 

'n sekere groep of groepe, die 'uit-groep' in onguns bring deur 

horn as 'n bedreiging voor te hou. Uit The Namibian se 

beriggewing kan die waarnerner rnettertyd aflei dat die koerant 

inligting oar sake of gebeurde keur en net plaas wat die 'in

groep' se beeld sal bevorder. Die ander kant van die storie, wat 

rniskien by die leser twyfel sou kon laat ontstaan oar die rnotiewe 

van die 'in-groep', word verswyg. 

Die handelinge van die groep wie se beeld bevo~er rnoet word, 

word as norrnaal en prysenswaardig aangebied, terwyl by die leser 

afkeer gewek word van die ander groep se doen en late. In The 

Namibian se geval is dit dikwels oak net verrneende doen en late. 
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Roelofse noem die feit dat daar maniere is waarop 'n 

joernalis tegnies die vertolking van gegewens deur die leser kan 

beinvloed, en selfs in groot mate kan bepaal. 

Op 

met 

bl 1 van die uitgawe van 23 September 1988 verskyn 'n 

di~ opskrif: "SADF Blames Swapo For Strange Robberies/ 

berig 

But 

Residents Point Out Several Inconsistencies". Die koerant se 

opskrif vertel iets van die koerant se mees gebruikte metodes, 

naamlik om spesifieke boodskappe oor te dra deur mense self te 

laat praat en hul standpunte onomwonde te laat stel. Dit is 

dikwels nie moontlik om die koerant self te beskuldig dat hy nuus 

onewewigtig stel nie, selfs al word uiters opspraakwekkende dinge 

in sy kolomme gese. 

In die genoemde berig word na die betrokke gewapende rowers (in 

'n voorval in Owambo in September 1988) verwys as " ••• believed to 

be Unita members", terwyl die SWA Gebiedsmag hulle in sy 

verklaring as 'geklee in FAPLA-uniforms' beskryf het. Die hele 

verdere berig is 'n vertelling deur twee vroue wat verwant is aan 

die winkeleienaar, van hoe die voorval verloop het. 

Op dieselfde bladsy is 'n berig met die opskrif in 'n omgekeerde 

blok: "Unita bandits or 'real' refugees?" In die inleidende 

paragraaf se die verslaggewer "Numerous reports of Angolan 

refugees streaming into certain parts of northern Namibia are the 

talk of the day in the area, but residents claim SADF involvement 

into the sudden influx allegedly to try and rescue Unita". 

In die tweede paragraaf word 'n woordvoerder van die Gebiedsmag 

aangehaal wat ges~ het die Weermag is op geen manier betrokke by 

enige hulp aan Angolese vlugtelinge in die gebied nie, hoewel die 

hoofkwartier op Oshakati bewus is van die berigte oor 

vlugtelinge. 

Regstreeks daarna word berig dat mnr Peter Kalangula, voorsitter 

van die uitvoerende komitee van die Owambo-administrasie, 

bevestig het veiligheidsmagte is betrokke by sulke hulpskemas. 
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En verder: "Many residents in northern Namibia, however, claimed 

that the refugee situation was slightly confused, as there were 

what they termed 'real refugees, and Unita bandits'." 

Volgens inwoners van Owambo is die 'real refugees' vroue en 

kinders wat uit Angola vlug vanwee die oorlbg, terwyl die 'Unita 

bandits' die is wat die land binnekom met die hulp van die 

veiligheidsmagte. 

Nog 'n voorbeeld van hoe 'n leser onwillekeurig 'n swak beeld van 

byvoorbeeld die veiligheidsmagte en 'n maatreel soos die 

aandklokreel in Owambo sal kry - sowel as 'n voorbeeld van hoe 

The Namibian sekere punte as 't ware dubbel onderstreep, is in die 

uitgawe van 29 Januarie 1988. Op bladsy 5 is die ho9fberig 

'Curfew Claims More Lives in the Far North', waar die hele berig 

net uit die weergawe van die vermeende oortreders van die 

aandklokreel bestaan, ten effekte dat onregmatig deur lede van 

die SWA Polisie se teeninsurgerisie-eenheid (SWAPOL-TIN) op hulle 

gevuur is. Uit die berig straal 'n uiters ongunstige beeld van 

die polisie. 

Op bl 6 is nog 'n berig oor die aspek: 'Another curfew 

shooting victim'. Dit begin s6: 

"Security Forces have once again opened fire on a private vehicle 

in northern Namibia, allegedly an hour before the dusk-to-dawn 

curfew came into effect. 

"The 59-year-old driver of the vehicle, Mr Sakaria Ndeutepo, was 

seriously injured ••• " en weer eens word net die weergawe van die 

slagoffer se vrou as feitelike vertelling aangebied. 

Met sulke berigte, waarvan daar talle in byna elke uitgawe van 

The Namibian verskyn, is dit 'n uitgemaakte saak dat die leser 

wat oningelig is of selde iets anders te lese kry, hom by die 

koerant sal skaar in sy summiere verwerping van sekere 

instellings en groepe, soos byvoorbeeld die veiligheidsmagte. 

Polarisasie sal daardeur ontstaan tussen die "aanvaarbares" en 

die "onaanvaarbares", waarskynlik weens aanhoudend eensydige 

beriggewing. 
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Die vraag bly dan oop of dit tot voordeel of nadeel van die 

gemeenskap is. 

'n Voorbeeld van hoe Swapo in die kategorie 'aanvaarbaar' geplaas 

word, is 'n groot berig op bladsy 7 van 2 September 1988 se 

uitgawe, met die hoofopskrif in vet letters 'Solidarity' en 'n 

kleiner opskrif 'World salutes Swapo on Namibia Day'. 

Een van die boodskappe waarna die berig verwys, kom van die 

president van die 'World Peace Council (WPC)', mnr Romesh 

Chandra, 

illegal 

loving 

en lui: "Your firm and relentless struggle against the 

South African forces inspire us and millions of peace

fighters all over the world in our efforts to pressurize 

Pretoria to comply with the recent peace accord". 

'n Spotprent, die rubriek Political Perspective, die hoofartikel, 

'Letters to the Editor' en 'Dr Gonzo's Namibian Graffiti' is van 

die ruimtes waarin The Namibian sy rol as beinvloeder uitleef. 

4.3.2.6 Windhoek Observer: 

In di~ koerant se rol as beinvloeder met betrekking tot politiek 

neem hy meer die houding aan van 'n waghond wat die publiek 

inlig oor beweerde wanbesteding van staatsgeld, korrupsie in hoe 

kringe, en so meer. 

Hoewel die Observer bande met geen politieke groep of party het 

nie, spreek hy hom tog uit ten gunste van algehele demokrasie met 

'n verkose regering, en kan 'n mens voorbehoud en soms 

skeptisisme oor 'n instelling soos die oorgansgregering bespeur. 



115 

In die uitgawe van 24 September 1988, op p. 17 onder die opskrif 

'The free taxis of civil servants', skryf die koerant oor die 

misbruik van staatsvoertuie. Die berig begin so: "The Minister 

of Finance, Mr Dirk Mudge, accompanied by the Secretary of 

Finance, has returned from a visit abroad where, amongst others, 

they also looked for capital. They should save themselves the 

trouble and tighten up at home where abuse and waste are costing 

the State millions of rands." 

Op die voorblad van 7 Mei se uitgawe verskyn 'n berig oor die 

aankoop van 'n splinternuwe vliegtuig deur die Eerste Nasionale 

Ontwikkelingskorporasie (Enok) met die opskrif wat die boodskap 

van beswaardheid uitdra: (in rooi letters op 'n geel agtergrond) 

'Rl 600 000 to fly Enok's top brass above the turbulence of the 

weather'. 

Die koerant se groot beinvloedingsveldtog hou egter nie verband 

met die politiek nie. Dit is, volgens redakteur Hannes Smith 

(wie se stempel die koerant op elke bladsy dra), gemik teen 

geweld wat in die land begin hand-uit ruk, en teen seksuele 

wanpraktyke soos prostitusie -- veral in hoe kringe. 

Die metodes wat hy gebruik, volgens hom om mense deeglik bewus te 

maak van die euwels en hulle daarvan af te skrik, het hom in 

September 1988 voor die Mediaraad (in 'n spesiale sitting in 

Windhoek) laat beland nA klagtes uit die gemeenskap en van die 

N.G. Kerk. 

Die klagte het gegaan oor die koerant se gebruik van foto's van 

lyke nA grusame moorde, byvoorbeeld 'n foto nA die moord op ene 

Vanessa Kokt, wat geneem is van die lyk in die posisie waarin sy 

verkrag is. Die Kerk het 'n klag ingedien teen 'n soort 

agterblad-rubriek waarin ene Roxy in 'n paar aflewerings haar 

seksuele ontboesemings vertel. (Die agterblad het ook weekliks 

minstens een groot foto van 'n halfnaakte vrou daarop.) 
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Die redakteur het in die saak voor die Mediaraad, waarin die 

uitspraak ten tyde van hierdie skrywe nog voorbehou is, sy eie 

verdediging waargeneem en aangevoer dat hy sulke tegnieke 

doelbewus aanwend om geweld (veral moord) en sedelike verval tee 

te werk. 

4.3.2.7 The Windhoek Advertiser: 

In teenstelling met die tydperk voor en net nA die Tweede 

Wereldoorlog, veral toe John Dermot Lardner-Burke redakteur was 

en die koerant 'n belangrike funksie as politieke meningvormer en 

beinvloeder vervul het, het die Advertiser in die laaste jare al 

hoe onbelangriker geraak ook vanwee die klein getal 

Engelssprekendes. Sander 'n spesifieke standpunt of saak waarvoor 

hy hom beywer, was hy teen die middel tagtigs nag vis nag vlees 

met opvallend min belangstelling van adverteerders. 

Die huidige redakteur meen die koerant het wel 'n politiek

verwante rol. Hy koppel dit aan die sakesektor en se as di~ 

gereeld 

daartoe 

inspuitings van bemoediging en selfvertroue kry, 

behoort te lei dat die ekonomie bestendig bly en 

versterk, is die kanse op politieke voorspoed soveel grater. 

wat 

selfs 

Voorbeelde van hoe die koerant die taak van positiewe 

beinvloeding aanpak, is die hoofberig op bl. 1 van 26 Augustus 

· 1988. Die opskrif se alles: 'Yet another vote of confidence in 

SWA's future/New R20m four star hotel for Windhoek'. 

Hoewel dit nie regstreeks op Suidwes/Namibie betrekking het nie, 

is die opskrif op die voorblad vap 22 September 1988 ook 'n 

voorbeeld: 'SA could dominate the West's gold production ' met 

die bo-opskrif '4,9 billion dollars for Consolidated Gold Fields 

PLC'. 
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Hy staan nie los van die politiek nie, en veral 1n die 

kommentaarrubriek Editor's Ink wat op Vrydae op die voorblad 

verskyn, neem hy sterk standpunt in: "The eternal ongoing 

formation of more political parties (43) and the establishment of 

more newspapers (now 8)in SWA/Namibia has become a vicious 

circle, being detrimental to the future of the country and its 

peoples." 

longer be 

En verder: "This can, in a small country like SWA, no 

tolerated under the banner of democracy, for the 

mushrooming of political parties and newspapers brings about an 

ever-increasing division. A House divided against itself is sure 

to fall." 

4.3.2.8 Times of Namibia: 

As die jongste van al die Windhoekse koerante is die Times nog in 

'n stadium van vestiging waarin lesers gewerf en vertroue gewin 

moet word. 

In die heel eerste uitgawe op 22 April 1988, stel die blad sy 

eerste standpunt in 'n hoofartikel op p. 2: 

"The Times of Namibia joins the ranks of the Namibian press at a 

politically sensitive and difficult time. 

"The newspaper's own birth has not been without controversy. And 

for this reason it is perhaps necessary to state simply, and 

briefly, where we stand. "The newspaper is not party-bound, and 

will report on the broad spectrum of Namibian events without fear 

or favour. 

"The pressing issues of politics, peace and independence are of 

imperative importance. 

"But · alternatives for true and just development also need to be 

discussed and explored. 
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"For this reason, we feel, despite the country's numerous 

publications, that there is a need for the type of paper we 

envisage: community-orientated, reaching into all corners of the 

country, and with a strong developmental thrust." 

Berigte 1n die eerste uitgawe, soos 'Namibian health at 

crossroads' en 'Aandklok onder skoot in Owambo', doen di~ 

voornemens gestand. 

In die uitgawe van 6 Mei 1988 is die hoofberig op die voorblad 

'Geweld dreig by Oshivelo'. Dit handel oor die probleem van lang 

toue voertuie wat altyd by die hek moet wag om na Owambo deur te 

gaan. Op een plek lui die berig so, en dui dit op 'n poging om 

omstrede sake ten minste aan te roer: 'Die feit dat net die 

swartmense onder die skroeiende son moet staan en wag, terwyl 

blankes klaarblyklik sonder 'n sweempie van 'n probleem 

deurgelaat word, is soos vet in die vuur wat bydra tot die mense 

se ongeduld ' • 

Die koerant het dusver nog geen bande met politieke partye nie, 

en na 'n paar maande se uitgawes lyk dit of sy beinvloedingsrol, 

indien hy die hele spektrum van mense van die land bereik soos hy 

graag wil, hoofsaaklik oor omstrede gemeenskapsvraagstukke gaan. 

4.3.3 Opvoeding 

Die opvoedingsrol van 'n koerant word waarskynlik grootliks deur 

die inligtingsrol vervul. Wanneer lesers al hoe meer 

inligting oor die politiek en 'n spesifieke politieke situasie 

kry, ontvang hulle terselfdertyd 'n soort politieke opvoeding. 
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Tog is daar van die agt koerante onder bespreking wat opvoeding 

in 'n basiese en regstreekse vorm hul taak gemaak het. 

The Namibian staan gereeld minstens 'n hele bladsy af aan 'n 

biologie-les met groot, duidelike sketse. Dit handel altyd oor 

onderwerpe van belang en is klaarblyklik gemik op mense wat kan 

lees, maar nie onderrig van hierdie aard ontvang het nie. 

So word die menslike liggaam en sy funksies, asook insekte · en 

diere, hul samestelling en gewoontes, behandel. 

The Namibian het 'n hele reeks artikels met die titel 'Myths and 

Legends of Southern Africa' aangebied waarin aldie verskillende 

bevolkingsgroepe van Suider-Afrika behandel is. Lesse in die 

gebruik van Engels word ook geplaas. 

In sy uitgawe van 2 September 1988 het die koerant 'n 

omvattende artikel van opvoedkundige waarde oor Resolusie 435 op 

die hoofartikelblad. 

Times of Namibia publiseer gereeld landbourubrieke met verduide

likende sketse, onder meer oor die weiding van bokke, die dip van 

beeste en hoenderboerdery. Die koerant gaan selfs 'n stap verder 

deur sulke artikels in Oshikwanyamo aan te bied. 

In 'n ander rubriek, African Writers, word Afrika se bekendste 

skrywers, meestal swart, een-een behandel. Wetenswaardighede oor 

lande in Afrika, hul leiers, geskiedenis, en so meer word onder 

die opskrif "Around Africa" gepubliseer •. 

Ruimte word selfs aan 'n ontwikkelingskolom afgestaan, 

byvoorbeeld met die tema 'Begin u eie besigheid'. 

Die Suidwester het op sy beurt al 'n reeks bylaes oor die 

verskillende inheemse bevolkingsgroepe van Suidwes uitgegee 

veral met die bedoeling dat dit tot nut van skoolleerlinge kan 

wees. 
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Op die Republikein se blad teenoor die hoofartikelblad is die 

godsdienstige rubriek 'Lig vir elke dag'. 

In die Observer verskyn gereeld artikels met inligtingswaarde 

sowel as van opvoedkundige belang, onder meer oor die visbedryf 

op Walvisbaai en Enok se landbouprojekte in die Caprivi. 

Die soort uitkyk van koerante, om 'n bydrae te wil lewer tot 

ontwikkeling en opheffing, strook met Puri se mening (in die 

Inleiding genoem) dat dit 'n joernalistieke prioriteit in 'n 

Derde Wereld-land behoort te wees. 

4.3.4 Vermaak 

'n Mens kan verstaan dat wedywering tussen die koerante om lesers 

en veral adverteerders so str~f is dat elke moontlike tegniek 

ingespan sal word om aan 'n koerant aantrekkingskrag te gee. 

Daarby moet ook nog met die elektroniese media radio en 

televisie -- meegeding word. 

In Suidwes/Namibie, waar die koerante mekaar as 't ware uit die 

pad stamp om standpunte uit te dra en beleid te steun of tee te 

gaan, is dit insiggewend om op te merk dat hulle nogtans (of 

juis) nie hul vermaakfunksie afskeep nie. 

'n Koerant in sy geheel behoort ook 'n bron van vermaak vir die 

leser te wees. Juis daarom moet hy die oor teen die grand hou om 

op die hoogte te bly van wat die lesers wil he. Opmerklik is 

byvoorbeeld dat sport, en veral sokker, in die land groat aandag 

geniet. 

Bykomende bronne van vermaak, soos Roelofse se 'die aanbied van 

stof aan lesers om sinryke tydverdryf moontlik te maak', vervul 

'n belangrike funksie, onder meer om lesers te behou en nuwes te 

lok. 
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'n Opsomming van voorbeelde van vermaak wat 'n mens in die 

verskillende koerante aantref -- gehaal uit uitgawes wat tussen 1 

en 4 September 1988 verskyn het -- lyk so: 

4.3.4.1 Allgemeine Zeitung: 

Meer as 'n bladsy is afgestaan aan televisie- en radioprogramme 

met foto's daarby, en op dieselfde bladsy is ook twee spreuke van 

bekendes met sketsprentjies. Dan is daar 'n klein rubriek met die 

opskrif 'Man las es in der AZ' waarin kortliks belangrike 

nuuspunte opgesom is wat op daardie datum tot sewentig jaar 

gelede in die Zeitung verskyn het. Sport het sy gereelde plek. 

4.3.4.2 Republikein: 

1 September 1988: Die spotprent, die rubriek 'ek se maar net' en 

'Kollig'- die koerant se gereelde vermaakbylae waarin televisie

programme, nuus en foto's van televisie- en rolprentsterre, 

platenuus, 'n wedstryd, 'n bespreking van video's, strokiesprente 

en nuus oor ander plaaslike vermaak verskyn. 

2 September 1988: 'n Strokiesprent waarin die spot met plaaslike 

mense en gebeurde gedryf word, en 'n gereelde spotprent, die 

rubriek 'ek se maar net' en motornuus. 

Sondag 4 September 1988: 'n Sport-spotprent, sportfoto's, 'n 

hardlooprubriek 'On the Road', 'n aktualiteitsrubriek 'Passing 

Parade', 'n politieke rubriek 'Agom se kolom', 'Naweek-afsaal met 

Doc Immelman', 'n vroueblad en die plaaslik-gerigte strokiesprent 

'Ek weet nie'. 'n Strokies- en pretbylae van 8 bladsye verskyn 

elke week met minstens agt strokiesverhale, 'n blokraaisel, 

woordspeletjies, 'n horoskoop, die week se televisieprogram, 

kuns- en vermaaknuus en 'n kunsrubriek, 'Palet'. 
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4.3.4.3 Die Suidwester (2 September 1988): 

Die poltieke hekelrubriek 'Onder die lappieskombers deur Herklaas 

Tiervoet', die strokiesverhaal 'Ou Maaik', 'n vroueblad en die 

gereelde televisieblad 'Kassiegenot'. 'n Blad is afgestaan aan 

'Kuns en Vermaak' waarin rolprentnuus en plaaslike vermaak 

bespreek word. Sport het sy plek. 

4.3.4.4 The Windhoek Advertiser (2 September 1988): 

Die rubriek 'Editor's Ink', 'n kolom met die opskrif 'What's On, 

waarin inligting oor plaaslike vermaak verskyn, en 'n 

videobespreking. 'n Afsonderlike blad word aan 

televisieprograrnme met foto's afgestaan. Op die agterblad is die 

gereelde rubriek 'The Windhoek Agonizer', 'n strokiesprent en 

elders in die koerant is heelwat sportnuus en -foto's. 

4.3.4.5 Namibia Nachrichten (2 September 1988): 

Die rubriek 'Kaktusbllite waarin sake van die dag aandag kry, 

veral politiek, die ligte rubriek 'dscherrie', 'n blad vol mode

en vrouenuus, sport, 'n televisie- en radioblad met afsonderlike 

ruimte vir 'TV-Kritik' en 'n groot blokraaisel. Onder aan die 

agterblad is ook 'n gereelde strokiesreeks met 'n plaaslike 

inslag. 

4.3.4.6 Times of Namibia: (2 September 1988) 

Met talle foto's om daarmee saam te gaan, is daar bladsye vir 

'People and Events', 'Fashion', 'Kuns en Verrnaak' in drie tale en 

'n televisiegids. Ses bladsye word aan sport afgestaan. 
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4.3.4.7 The Namibian (2 September 1988): 

'n Politieke spotprent op bl 2, nog 'n spotprent met 'n politieke 

strekking op bl 9, die rubriek (vir politieke hekelary) 'Dr 

Gonzo's Namibian Graffiti', en vier sportbladsye. Die bylae 

'Namibian Focus' bevat die politieke rubriek 'Baas Klaas', 'n 

vervolgverhaal deur 'n plaaslike skrywer en die 

'Namibian Kunsrefleksies'. 

kunsblad 

4.3.4.8 Windhoek Observer (3 September 1988): 

Op verskeie plekke is gewaagde foto's van mooi vroue - veral by 

uitstek en gereeld op die agterblad, en die politieke rubriek 

'Political Mirror by The Devil's Advocate'. 

4.3.5 Reklame 

Die tweeledige behoefte van mense om, aan die een 

advertensieboodskappe 

kant, die koerant 

advertensieboodskappe 

in 'n koerant te lees en, 

as medium vir die 

te gebruik, word algemeen 

aan die 

uitdra 

aanvaar. 

kant 

ander 

van 

In SWA/Narnibie is dit vir koerante 'n taai stryd om in die 

advertensiewedloop te bly. Redakteurs van koerante wat reeds 

bestaan het toe televisie op die toneel verskyn het (in die 

sewentig eers onder die vaandel van die SAUK, maar 

onafhanklik, toe die SWAUK se televisiediens selfstandig 

jare 

later 

begin 

funksioneer het) is dit eens dat di~ elektroniese medium die 

groat adverteerders weggeraap het. 

Koerante wat volgens hul redakteurs met gemak 'n wins toon, is 

die Windhoek Observer, die Republikein en die Allgemeine Zeitung. 



In die geval van Die Suidwester word bylaes met 'n bykomende 

advertensie-inkomste klaarblyklik ingespan om die koerant te help 

-om kop bo water te hou. 

Die Advertiser word deur die Meinert-drukkery gefinansier, terwyl 

die Times, die jongpte van die koerante, nog geldelike steun moet 

ontvang terwyl hy hom vestig. Daar word geprobeer om 

adverteerders te betrek wat in die swart mark belang stel, maar 

wat nie in The Namibian wil adverteer nie omdat sy politiek 

gesien word as te links. 

Die Nachrichten en The Namibian word albei deur buitelandse geld 

aan die lewe gehou. Dit lyk ook of The Namibian 'n ander soort 

advertensiemark as die gebruiklike ontgin, deurdat vakbonde, 

kerkgroepe en politieke organisasies onder sy adverteerders tel. 

As wat Duane Bradley in sy boek 'The Newspaper - Its Place in a 

Democracy' se van toepassing kart wees op SWA/Namibie se koerante, 

naamlik dat 'n koerant wat wil oorleef minstens twee deDdes van 

sy inkomste uit advertensies moet kry, lyk dit onwaarskynlik dat 
~ 

al agt koerante op eie krag k~n bestaan. 

4.4 Die produk gemeet aan sy redakteur se doelstellings en strewe 

4.4.1 Die Republikein 

Die koerant is waarskynlik aanvaarbaar, leesbaar en aantreklik 

vir die bree middelstrook van die bevolking, te oordeel aan sy 

gematigde inhoud, die verskeidenheid van nuus en onderwerpe 

naas die politiek waaraan hy aandag ~ee, en sy konvensionele 

voorkoms. 
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Die feit dat die Sondag-uitgawe in drie tale verskyn, is 'n 

pluspunt. Maar daar is tog waarskynlik heelwat rnense in die bree 

rniddelstrook van die politieke spektrurn wat geeneen van die drie 

tale rnagtig is nie, en vir wie die koerant daarorn nie toeganklik 

is nie. 

Vanwee die feit dat dit op sekere dae, veral vroeg in die week, 

sorns net agt bladsye dik is (vandaar die spotnaarn 'Blou Bollie' ), 

bevredig hy nie alle geesdriftige koerantlesers nie en kry Suid

Afrikaanse dagblaaie nog goeie aftrek. 

As rnondstuk van die Republikeinse Party en die DTA het die 

koerant 

rnaklik 

'n redelik subtiele aanslag en gee hy waarskynlik 

aanstoot nie - selfs vir lesers wat hulle nie by 

groepe skaar nie. 

4.4.2 Allgemeine Zeitung 

nie 

di~ 

Die koerant rnaak erns van sy taak om die Duitssprekende 

Suidwesters ingelig te hou, veral oor die politiek, maar ook om 

internasionale en Afrika-nuusgebeure. In di~ opsig is daar geen 

ander koerant in Suidwes wat vir horn kers kan vashou nie. 

Hy slaag daarin om politiek ongebonde te bly, maar is 'n puik 

politieke waarnerner en kritikus, wat groot rnoeite doen om die 

prentjie vir sy lesers so volledig rnoontlik te skets. 

Nuus word ook op s6 'n rnanier aangebied dat dit lesers in die 

buiteland sal interesseer. 

Orndat dit die enigste Duitse dagblad is, is die kanse goed dat 

dit deur die groots rnoontlike getal Duitssprekendes gelees s~l 

word. 
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4.4.3 The Windhoek Advertiser 

Hoewel die koerant 'n ekonomies-gerigte taak op hom geneem het, 

kan hy nie te optimisties wees oor sy aanhang onder lesers en 

adverteerders nie. 

Die feit dat die koerant in die laaste jare gesukkel het om 
(l 

geskikte redakteurs en redaksielede te lok, het 'n tol geeis. Di~ 

koeant het amper karakterloos geraak,en vanwee sy gedurige 

onderbemanning het die redakteur dikwels gesukkel om saktye te 

handhaaf deur voor of teen die middaguur op straat te wees. 

'n Ander probleem is dat daar baie min oorspronklike kopie is, al 

is die koerant baie dun. Sapa-nuus en berigte uit ander 

publikasies is algemeen. 

4.4.4 The Namibian 

Die groot vraag vir di~ koerant is of hy dit ooit sal regkry om 

di~ nasionale koerant van SWA/Namibie te wees terwyl sy simpatie 

so duidelik by die politiek ver-linkse sektor van die samelewing 

le. 

Hoewel hy veronderstel is om 'n "volkskoerant" te wees, is die 

vlak van sy taalgebruik, sy kommentaar en selfs sy spot- en 

strokiesprente, beslis bo die vuurmaakplek van baie mense, veral 

die landelikes. Of hy in sy doel slaag om die harte en denke van 

die land se mense te win, is 'n ope vraag. 

Hy vul beslis 'n leemte deur 'n medium te wees vir linkse 

standpunte, hoewel dit steeds debatteerbaar is of sy metodes tot 

voordeel van die bree bevolking is. 
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4.4.5 Windhoek Observer 

Die redakteur se eiesoortige hantering van nuus en die aanbieding 

daarvan, maak van die Observer 'n onkonvensionele, soms omstrede 

koerant. Miskien trek juis dit die lesers aan, want aan hulle het 

die koerant geen tekort nie. 

Neem 'n mens aan dat die gemiddelde mens onwillekeurig aangetrek 

word deur sensasie, kan dit verklaar hoe die koerant dit regkry 

om met welslae te funksioneer. Hy steur hom min aan 

joernalistieke reels en etiek. Die voorblad se dit week na 

week - met kleurryke opskrifte teen 'n ewe kleurryke agtergrond 

en 'n eiesoortige uitleg. Dit tref beslis, en miskien is dit al 

wat vir sy eienaars saak maak. 

4.4.6 Namibia Nachrichten 

Getrou aan sy doelstelling, spits die koerant hom toe op die 

inligting en voorbereiding van Duitssprekendes oor politieke 

ontwikkelinge in die land. Hy doen dit met klaarblyklike insig 

en integriteit. 

Deurdat die redakteur meegedoen het aan die reis na Stockholm in 

1988 om met Swapo gesprek te voer, en ook omdat die koerant 

publisiteit aan die doen en late van linkse politieke 

organisasies gee - eintlik opvallend meer as aan regse elemente, 

selfs aan gematigdes - is dit te verwag dat hy in die smaak val 

van "verligte" akademici en sakelui. 

Die band met Duitsland is duidelik te bespeur, asof hy 'n 

verantwoordelikheid jeens sy geldelike ondersteuners uitleef. 'n 

Mens sien dit in berigte wat soms lyk of hulle juis op 

buitelandse lesers gemik is. 
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4.4.7 Die Suidwester 

Die koerant is in politieke sin onteenseglik eensydig en daarom 

kan hy nie hoop dat sy leserstal werklik kan groei nie. 

Die oenskynlike beheptheid met die beginsels en standpunte van 

die Nasionale Party van Suidwes-Afrika kan eentonig raak en di~ 

wat hulle nie heeltemal daarmee vereenselwig nie, aanstoot gee. 

Daarom is dit te betwyfel of die koerant in di~ trant dit ooit • 

sal regkry om polarisasie in Afrikaner-geledere tee te werk. 

Hoe wyd hy kan hoop om in di~ stadium mense te beinvloed, is ook 

'n ope vraag. Sy boodskap is vir die meeste denkende mense reeds 

oorbekend. Dit is moontlik dat hy as beinvloeder versadigingspunt 

bereik het. 

4.4.8 Times of Namibia 

As koerant vir die mense van die land - die gewone mense wat nie 

aanspraak op roem of posisie het nie - doen die · koerant tot 

dusver sy plig getrou. 

Hy reik uit na die bevolking deur nuusdekking van gewone 

plaaslike geleenthede en deur 'n ruimskootse plasing van sosiale, 

sport-, nuus- en gemeenskapsfoto's waarop mense hulleself kan 

sien en dus aangetrokke sal voel tot die koerant. 

Hy is nog in 'n stadium van eksperimentering en van 'voelers 

uitsteek', en daarom is dit te gou om te bepaal of hy sy ideale 

gestand doen. 

Dit is nogtans moontlik dat die Times iets kan bereik met die 

aandag wat hy aan gemeenskapsprobleme soos onvoldoende 

huisvesting in swart woonbuurte, swak higieniese toestande en so 

meer gee. Dit kan dalk die bevolking aanspoor om hul stemme oor 

kwelsake te verhef. 
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HOOFSTUK 5 

SLOT 

Dit spreek vanself dat die politiek en ekonomiese toestande, in 

daardie volgorde 'n uitwerking sal he op die voortbestaan van 

SWA/Namibie se koerante. 

Met 'n politieke keerpunt om die draai deurdat die implementering 

van die VVO se Resolusie 435 so na aan 'n werklikheid lyk soos 

nooit tevore nie, is dit onwaarskynlik dat alles nA 'n verkiesing 

sal voortgaan soos voorheen. 

Hoewel dit tog lyk of elkeen van die land se agt koerante in die 

tyd van aanloop en voorspel tot ingrypende verandering, 'n 

herkenbare taak en missie het om uit te voer - al is dit in 

sommige gevalle 'n selfopgelegde rol - kan 'n mens aanvaar dat 

die koerantwese in SWA/Namibie in hierdie stadium (laat 1988) sy 

hoogtepunt bereik het. 'n Afplatting en 'afkoeling' lyk 

onvermydelik. 

Of daar net plek sal wees vir koerante wat op eie krag 

lewensvatbaar is, is nie seker nie. Maar dit is waarskynlik dat 

sommige koerante sal saamsmelt en ander kan verdwyn. 

Om te voorspel wat presies elke koerant se lot kan wees, sou 

dwaas wees te midde van soveel onsekerheid. Die feit bly staan: 

in die toekoms sal teruggekyk word op di~ era as die bloeityd in 

SWA/Namibie se koerantwese. 

Baie lesse sal waarskynlik daaruit ge~eer kan word-, maar ook eers 

dAn sal besluit kan word of dit alles vir elkeen die moeite werd 

was. 
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