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Pitkos

’n Betoger met ’n Siriese vlag tydens ’n betoging deur Siriese vlugtelinge en plaaslike inwoners teen pres. Basjar AlAssad buite die Siriese ambassade in Amman, Jordanië.
| FOTO: ALI JAREKJI/REUTERS

‘Voer my vryheid!’

Daar is ’n tendens onder SuidAfri
kaanse politieke ontleders om die
probleme in ons samelewing weg te
wens deur optimisties te wees.

Hul respons op ’n probleem is
dikwels om voor te gee dat dit nie
iets is waaroor ons ernstig bekom
merd moet wees nie en dat alles
uiteindelik ten goede sal uitwerk.

Dit is egter swak politieke ontle
ding en is dikwels teenwoordig in
die “aan die een kant, aan die an
der kant”soort rubrieke en artikels
wat dikwels as ernstige politieke
ontleding paradeer.

Kom ek illustreer met ’n voor
beeld: In ’n onlangse inskrywing op
sy New York Timesblog skryf Euse
bius McKaiser, politieke ontleder
van die Universiteit van die Witwa
tersrand, dat pres. Jacob Zuma “nog
altyd vaag was oor die magte wat
hy vir die konstitusionele hof wil
sien”.

Wel, beswaarlik. Die ANC was
nog altyd baie reguit oor hul voor
nemens. Dit word in ’n verskeiden
heid beleidsdokumente in groot be
sonderhede uiteengesit. Natuurlik
raak Zuma liries oor die feit dat

niks hiervan beskou moet word as
’n bedreiging nie – veral as hy in
die openbaar daaroor uitgevra
word. Maar dit beteken nie ons
moet begin twyfel aan die ANC se
ware voornemens nie.

Onthou, Zuma het ook al verskeie
kere tevore aangevoer dat die ANC
belangriker as die Grondwet is. En
hy is boonop ’n man wat duidelik
’n persoonlike byltjie te slyp het
met die howe.

Maar wat is dit wat politieke ont
leders dryf om gesonde ontleding te
verruil vir optimisme?

Gewoonlik is dit twee dinge: In
die eerste plek ’n polities korrekte
wens om patrioties te wees. Daarom
word enigiets problematies of nega
tief beskryf as “nie te sleg nie”.
Tweedens is daar ’n onvermoë om
te glo dat enige organisasie of indi
vidu doelbewus ondemokraties sal
optree.

’n Organisasie of party wat onde
mokraties optree se optrede word
dus dikwels wegverduidelik as sou
ons hul ware doelwitte “misver
staan” of wanvoorstelle van hul wa
re voornemens maak.

Dikwels word dit gedoen onder
die dekmantel van “redelikheid”.
Met ander woorde: ’n Disproporsio
nele gewig word gegee aan optimis
me in ’n poging om die ontleding
gewigtig te laat lyk en die ontleder
te beskerm van woedende reaksie
wat so dikwels teenwoordig is in
ons oorsensitiewe politieke omge
wing.

Maar as sodanige optimisme nie
gerugsteun word deur feite en be
wyse nie, beteken dit bloot skeefge
trekte ontleding. Die effek hiervan
kan geweldig problematies wees.

’n Voorbeeld is die manier waar
op die media aanvanklik gereageer
het op die ANC se beleid van ka
derontplooiing. Eers het baie ontle
ders ontken die doel daarvan was
om die staatsdiens te verpolitiseer
en so ver gegaan om te sê enigeen
wat dit sê is onpatrioties en selfs
rassisties.

Natuurlik het die ANC (wat dik
wels eenogig in hul doelgerigtheid
kan wees) voortgegaan en gedoen
presies wat hulle gesê het hulle
gaan doen. Deesdae word dié pro
bleem wyd erken as akuut en een

met verreikende gevolge.
Dieselfde geld duisende ander

ANCbeleidstukke. Die ANC doen
wat hulle sê hulle gaan doen. Hulle
gooi nie bloot idees rond en laat hul
morele kompas dan herkalibreer
deur die samelewing se reaksie op
die idees nie.

Enige “debat” oor hul voorstelle is
eerder ’n formaliteit en om die skyn
te wek dat hulle ’n politieke party
is – miskien selfs om hulself te oor
tuig dat hulle een is. Daarna doen
hulle net soos hul revolusionêre
agenda bepaal.

Hulle peuter en verander dalk
aan die buitelyne van beleid en
skuur die growwe hoeke ’n bietjie
gladder, maar hul hoofdoel is om
hul eie posisie as die “vanguard
party of the people” te konsolideer
en so ongebonde as moontlik te re
ageer.

As enigiemand steeds twyfel, kyk
na die voorstelle wat die afgelope
tyd op die tafel geplaas is: ’n enkele
openbare sektor, die afskaffing van
provinsies, die konsolidering van
die polisie, ’n mediaappèltribunaal,
’n geheimhoudingswet, die herskik

king van die regbank . . .
’n Mens kan eindeloos argumen

teer oor klousule vyf van ’n spesi
fieke stuk wetgewing en dis ook
goed en nodig so, maar moet nooit
die ANC se breër program van ak
sie uit die oog verloor nie.

Dit is miskien gerusstellend om
’n mens gedurig daaraan te herin
ner dat die ANC net die beste be
doelings het en soms, deur geen
fout van sy eie nie, heeltemal awe
regse voorstelle op die tafel plaas en
dat ’n mens hulle die voordeel van
die twyfel moet gee.

Maar om dit te glo is om jouself
te bedrieg.

En boonop lei dit tot politieke on
ledinge wat, wel, bloot net verkeerd
is. Boonop het sulke ontleding die
uitwerking van ’n soort Valium op
die openbare mening en opposisie,
’n susmiddel wat dit meer waar
skynlik maak dat die ANC daarin
sal slaag om hul sin te kry.
Gareth van Onselen is direkteur van
politieke navorsing en ontwikkeling by
die DA. Hierdie artikel is sy eie mening
en verteenwoordig nie die mening van
sy party nie.

Dié optimisme oor
ANC ’n susmiddel
’n Goeie politieke ontleder behoort nie polities korrek
te wees nie, skryf Gareth van Onselen.

KLIP IN DIE BOS

April s.nw. Die 4de maand; in
Holland ook genoem Gras
maand. Uitdr. Op die eerste van
April stuur jy gekke waar jy
wil, op 1 April word poetse ge
bak. ’n Verklaring wat reeds in
die Oudheid ontstaan het, bring
die maandnaam in verband met
aperire (Latyn) “open”, so ge
noem om te verwys na die na
tuur se (Noordelike) ontluiking
in die lente. – Elektroniese Woorde
boek van die Afrikaanse Taal (A tot
R). Hoofredakteur: W.F. Botha.

Klokslag elke jaar arriveer Gek
kedag: En met koggelende trompet
geskal is daar altyd ’n nuwe groep
hofnarre wat hul verskyning maak.

Hierdie jaar is dit die groot goue
oomblik van die blogger, veral dié
in SuidAfrika wat oor kos en res

taurante “skryf”.
Soos wilde paddas en bosbokke,

ná ’n milde reënvlaag op die plaas,
brul en blaf hulle in die eter en
kuberruimte in – maar daar is
geen antwoord nie.

Daar is glad níks reaksie nie, lie
we leser, omdat die eindelose tok

tokkietwak wat hierdie versame
ling pampoene en poseurs uitgiet
oor die volk, grensloos banaal en
amateuragtig is.

Net omdat jy weet wat kwartels
in ’n deegkombers is, beteken dit
nie dat jy skielik gaan uitspring
soos ’n kisduiweltjie en oornag in
’n woordkunstenaar van formaat
ontluik nie.

Die meeste van hulle het nog
nooit van kosskrywers soos Eliza
beth David gehoor nie, maar Julie
en Julia is hul bron van inspira
sie.

Soos Truman Capote een keer
oor die skrywer Jack Kerouac se
skryfwerk gesê het: “That’s not
writing, that’s typing.”

Inderdaad, slaat hulle seer met
’n paar suikertrosse, hulle moet

skoert. By elke opening van ’n
restaurant of bekendstelling van ’n
kookboek krioel hulle soos boom
wurms rondom vet gedekte tafels.

Daar is twee soorte wat vinnig
opgang gemaak het in ons kulinêre
demimonde en hulle is in elke lui
en slinkse skakelbeampte se swart
adresboekie.

Ontmoet die een groep: Gewoon
lik geskeide en verveelde teelperd
eienaars van Houtbaai (en omge
wing), met ’n passie vir die dekon
struksie van boerekos, maar veral
met ’n narcissistiese persoonlik
heidsafwyking.

Een vrou, ’n nooi Fick, oor
spronklik van Ficksburg, is ’n le
gende in Noordhoek, waar sy veral
bekendheid verwerf het dat sy ’n
perd met een hand kan platdruk

en vashou.
Dié soort blogger skryf gewoon

lik snert oor kos wat geen mens
deesdae kan kook nie, soos padda
indiegat met pienk polonie.

Dan is daar die hipsters, ge
woonlik jong mans met ’n trust
fonds, volgende jaar se selfoon
teen die oor en broeke wat so styf
span dat hulle van die kar na die
tafel gedra moet word.

Skryf? Inderdaad, ’n SMS, of
notas vir die huishulp. Kook? Ja,
rinkink en rumoer in ’n borrelbad.
Hierdie is die potpourri van blog
gende paljasse en hansworse waar
mee ons in 2012 opgeskeep sit.

Ons eie Aprilgekke. Nee dankie,
ons eet liewers sappige tsammas,
kambro en ghaap.
Herman Lategan

Dié bloggers oor kos en restaurante is die nuwe Aprilgekke

Min tyd op jou alie
beteken langer lewe
Mense wat minder sit, leef langer.

’n Studie wat pas in die Archives of Inter
nal Medicine gepubliseer is, toon mense wat
11 of meer uur per dag sit, het ’n 40% gro
ter kans om binne die volgende drie jaar te
sterf vergeleke met mense wat minder as
vier uur per dag sit.

Die mees onthutsende bevinding in dié
studie is dat mense se oefengewoontes, ge
wig en algemene gesondheid in ag geneem
is.

Dit beteken selfs aktiewe mense wat baie
sit, het ’n groter kans om vroeër te sterf.

Dr. Hidde van der Ploeg, verbonde aan
die Universiteit van Sydney se departement
van openbare gesondheid, sê dit dui daarop
die tyd wat mense op hul sitvlak deurbring
moet dringend verminder word.

Onaktiewe mense wat die meeste van die
tyd sit, se kans om binne drie jaar te sterf
is meer as dubbel so groot as aktiewe men
se s’n.

En onaktiewe mense wat baie sit, het on
geveer ’n 30% groter kans om vroeër te
sterf as selfs die onfiksste mense wat min
tyd per dag op hul sitvlak deurbring.

GESONDHEID

Nostalgie wakker
musiekverkope aan
Die verkope van digitale musiek groei steeds
en het verlede jaar bygedra tot ’n derde van
die wêreldmusiekbedryf se totale inkomste.

Verlede jaar was die agtste agtereenvolgen
de jaar dat musiekverkope nuwe rekords op
gestel het. Dit is aangevuur deur die verkope
van digitale musiek en musiek op viniel
(“ou” langspeelplate).

Die IFPIverslag (die “Recording Industry
in Numbers”) sê inkomste van fisieke mu
siekprodukte (soos CD’s) het verlede jaar met
8,7% afgeneem vergeleke met ’n daling van
13,8% in 2010.

Die rede vir die stadiger daling is ’n herle
wing in die verkope van outydse viniel, wat
met amper 29% gestyg het.

Inkomste uit digitale musiek het met 8%
toegeneem, wat hoër is as die 5,6%groei die
jaar tevore. Dit beteken daar is verlede jaar
3,7 miljard digitale musieksnitte verkoop –
19% meer as in 2010.

Ondanks dié groei het die inkomste van
die wêreldmusiekbedryf steeds met 3% ge
daal teenoor 2010. Dit is egter die kleinste
daling sedert 2004.

TEGNOLOGIE

G’n Aprilgrap; tjoklit
maak jou maerder
Mense wat gereeld sjokolade eet,
is maerder.

’n Studie deur dokters verbon
de aan die Universiteit van Kali
fornië se mediese skool in San
Diego het ’n teorie getoets dat
sjokolade “kalorieneutraal” kan
wees.

Dit wil sê die metaboliese
voordele van sjokolade lei daar
toe dat minder vet per kalorie in die lig
gaam opgeneem word en die gereelde eet
van sjokolade vergoed dus vir die ekstra
kalorieë en maak mens nie vetter nie. Om
dit te toets het hulle die dieet van ongeveer
1 000 mans en vroue gemonitor.

Volwassenes wat meer gereeld per week
sjokolade eet, se liggaamsmassaindeks is
laer (dit beteken hulle is maerder) as dié
wat minder dikwels sjokolade eet. Die na
vorsers sê hul navorsing toon die kalorieë
se samestelling, en nie net die hoeveelheid
kalorieë wat mens inneem nie, is ’n belang
rike faktor in gewigtoename.

WETENSKAP

Nies los haar met
meer as stywe nek
’n Australiese vrou het so hard genies dat sy
haar nekwerwels uit lit geruk het.

Die 28jarige Monique Jeffries sê sy het
regop gesit in die bed toe sy genies het.

Sy sê sy het onmiddellik ’n ongelooflike
pyn gevoel en kon nie beweeg nie.

Gelukkig het sy haar selfoon in daardie
stadium in haar hand gehad en sy kon met
baie moeite ’n SMS aan haar man stuur om
haar te kom help.

Sy is hospitaal toe geneem, maar die dok
ter het gesê sy het net ’n spasma in haar
nekspiere en haar weer huis toe gestuur met
die opdrag om ’n paar oefeninge te doen.

’n Paar uur later het haar arm egter begin
lam word en sy is na ’n spinale eenheid ge
neem wat bevestig het haar besering is ern
stiger as wat aanvanklik gemeen is.

Dokters sê sy het ’n verskuiwing van die
eerste en tweede nekwerwel – ’n besering
wat gewoonlik voorkom wanneer mense in
motorongelukke of ander erge fisieke trauma
voorvalle seergekry het.

EN DAN . . .
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