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DIE GOED, DIE BITTER EN DIE SKANDALIGE…

Die regering se veelbewoë plan met die bestuur van af
valbande het self pap wieletjies gekry nadat mnr. Collins
Chabane, waarnemende minister van omgewingsake en
waterwese, die plan teruggehou het vir verdere konsulta
sie. Die aanvanklike plan was dat Redisa, ’n onafhanklike
art. 21maatskappy met die omstrede mnr. Hermann Erd
mann in beheer, van 1 Februarie af volle verantwoordeli
heid vir afvalbande in die land sou oorneem. Verreweg
die meeste rolspelers in die bandebedryf steun egter ’n
herwinningsplan wat hulle die afgelope 12 jaar ontwikkel
het om die sowat 11 miljoen gebruikte bande wat jaarliks
onwettig gestort word, te herwin. Die regering het egter
dié plan verwerp ten gunste van die Redisaplan wat
deur Erdmann ontwikkel is.

’n Australiese vrou wat deesdae in New York woon, het
’n webblad, neverlikeditanyway.com, geskep waarop jy al
die presente kan verkoop wat jy by jou ekskêrel of man
gekry het en nou nie meer voor jou oë kan verdra nie.
Nadat me. Annabel Acton se romanse kort ná Kersfees
uitmekaar geval het, was sy opgeskeep met twee vlieg
kaartjies Londen toe, asook ’n paar kunswerke en juwele.
Sy sê sy wou op ’n spunky manier van die goed ontslae
raak en het toe die webblad geskep waar jy nie net jou
eks se geskenke kan verkoop nie, maar ook ’n bietjie
stoom afblaas oor sy slegte gewoontes.
Geskenke wat te koop is, wissel van trourokke wat nooit
gedra is nie tot iemand se heel eerste Valentynsgeskenk –
’n teddiebeer.

EN DAN…

Beveg korrupsie Bisarre verweer Bandeplan kry pap wieletjies Ek het hoeka nooit van hom gehou nie

’n Model vertoon ’n vermoedelik onpraktiese oplossing vir swak sig, geskep deur die jong Sweedse ontwerper Elin Engström, tydens die MercedesBenzmodeweek in Berlyn,
Duitsland, wat verlede naweek gehou is. | FOTO: GETTY/GARETH CATTERMOLE

Onthutsende modefoto van die week

Die veroordeelde moordenaar
Donovan Moodley (foto) sê in
die hooggeregshof in Johan
nesburg hy het geen redelike
verduideliking waarom hy in
2005 skuld beken het op aan
klag van moord op die stu
dent Leigh Matthews nie. Hy
het die afgelope week aan
soek gedoen om ’n herver
hoor en sê hy is destyds deur
drie dwelmsmouse gedreig
om by die ontvoering en
moord betrokke te raak.

Politieke korrektes put dikwels
groot genot daaruit om kritiek gelyk
te stel aan swartgalligheid.

Kritiek, so wil hulle voorgee, is
die pessimis se wapen van keuse en
hulle wat krities is, is op ’n manier
bevlek of, selfs erger, hul etiese ko
de is gekompromitteer. In die pro
ses word ’n belangrike intellektuele
oefening verskraal.

Die waarheid is egter dat daar
geen verwantskap tussen pessimis
me en kritiek is nie. Kritiek is ’n
oordeel oor en ’n evaluasie van iets
of iemand se sterk en swak punte.
As daar swakhede is, kan ’n mens
net tot ’n kritiese gevolgtrekking
kom.

Kritiek vereis ’n goeie argument
en logika. Dit is ’n rasionele reaksie
op ’n gegewe werklikheid.

Die sterkte van die kritikus se
saak sal die argument se geloof
waardigheid bepaal. Dit is die hoek
steen van objektiwiteit.

Pessimisme, aan die ander kant,
het niks meer as ’n emosionele re
spons nodig nie. Dit is nie gegrond
op redelikheid nie, maar eerder op
jou ingesteldheid. Dit is dus ver
keerd om te kenne te gee dat eerlike

kritiek die produk van swartgallig
heid is.

Kritici is daarom ’n belangrike
onderdeel van ’n gesonde demokra
tiese kultuur. Of jy nou daarvan
hou of nie, hul bydrae is beduidend.

Niemand hou daarvan om gekriti
seer te word nie, maar enige kul
tuur wat onwillig of nie bereid is
om deel te neem aan kritiese reflek
sie nie, sal agteruitgaan – net so se
ker as wat dit waarskynlik in outo
ritarisme sal verval. In watter ander
omgewing is dit makliker om ander
te onderdruk as een waar geen kri
tiek geduld word nie?

Aan die ander kant is dit net so
moontlik vir kritici om sleg of onbe
voeg te wees.

Die ander kant van die munt van
rede en logika is dat dit self ook ge
evalueer kan word. As ’n kritikus
nie rede en logika ordentlik aan
wend nie – en eerder van subjekti
witeit en vooroordeel gebruik maak
– kan die gehalte van hul bydrae
tot die openbare debat gemeet word.

Hoe groter hul vooroordeel, des
de swakker word hul vermoë om
rede en logika (en daarmee saam
taal en betekenis) te bemeester. En

hoe groter word die kans dat hul
kritiek glad nie kritiek is nie, maar
blote persoonlike pessimisme – en
op sy ergste onnadenkende venyn
en skeldtaal.

Die uiteindelike toets vir enige
kritikus is ’n eenvoudige een wat
toegepas behoort te word deur enig
een wat so ’n persoon se mening
lees en waarde daaraan heg: Ge
bruik die kritikus rede en logika
om ’n afleiding te maak? Is dit op
feite gegrond? En, as gevolg hier
van, is dit objektief?

Objektiwiteit beteken nie dat jy
nie ’n mening het nie. Dit beteken
bloot dat jy ’n mening het wat op ’n
redelike argument gegrond is.

Die vraag is hoe SuidAfrikaanse
kritici vaar, gemeet aan dié toets.

Wel, nie goed nie. Maak enige
koerant oop of luister na enige
nuusbulletin en jy hoor een van ’n
klein groepie, dikwels selfbelangri
ke, (dikwels) celebritykommentators
wat hulle “ekspert”mening oor by
kans enige saak lug.

Om die indruk te wek dat hulle
objektief is, plaas hulle gewoonlik
baie klem op hul selfopgelegde ti
tels. So enso, ’n “onafhanklike poli

tieke ontleder” is seker die gewild
ste, asof die titel alleen genoeg is
om hulle te reinig van enige voor
oordeel en met oneindige wysheid
te seën. Dit is natuurlik glad nie so
maklik nie.

Dit is ook ’n hartseerfeit dat baie
van hulle nooit die basiese beginsels
van goeie kritiek onder die knie ge
kry het nie.

In die eerste plek kan jy seker
wees dat daar min is waarop hulle
’n kenner is en nog minder waaroor
hulle gewillig is om ’n mening te
hê.

Aan die ander kant is hul wys
heid dikwels nie veel meer as die
gemeenplase nie en is hul mening
óf verkeerd of stroomop.

Die kombinasie van dié twee din
ge – hul alleswetende insig en hul
bereidheid om ’n mening oor alles
te hê – is sonder twyfel ’n bydraen
de faktor tot die middelmatige aard
van SuidAfrika se openbare debat,
asook die ruimte wat daaraan afge
staan word.

Miskien kon ’n mens hulle dit
vergewe as hulle hulself nie so ern
stig opgeneem het nie.

Ai. As jou reputasie afhang van

die korrektheid van jou mening,
tree jy op in die geloof dat die wê
reld ’n beter plek is as gevolg van
jou sieninge. In die proses beteken
dit dat jou eie ego enige kritiese
selfondersoek in die wiele ry.

Dit alles is tot die nadeel van ons
openbare diskoers. Is dit nie op
merklik nie dat die een ding waar
oor hierdie “kenners” nie bereid is
om kommentaar te lewer nie, die
gehalte is van hulle bydra?

’n Mens mag wel vra: Wie kriti
seer die kritici? Die antwoord is: die
publiek.

Daar is ’n spesiale verpligting op
’n ieder en ’n elk van ons “nuusver
bruikers” om nie kritici se menings
bloot te aanvaar nie. Nie omdat kri
tici pessimiste is nie, maar omdat
hulle nie noodwendig so onafhank
lik is soos hulle voorgee nie.

Luister na wat hulle sê. Is dit ge
grond op feite en rasionele argu
mente? Jy sal verbaas wees hoe dik
wels hulle te kort skiet.
Gareth van Onselen is die direkteur
van politieke navorsing en ontwikkeling
by die DA. Dit is sy eie mening hierdie
en verteenwoordig nie dié van sy party
nie.

Kritici in SA skiet
dikwels ver te kort
Die power gehalte van politieke kommentaar in die land
steek hom dwars in die krop, skryf Gareth van Onselen.

KLIP IN DIE BOS

CHRIS DU
PLESSIS

Dit is wonderlik as mens nou en dan bevestiging
kry dat ons land nie die enigste is wat in gekheid
verval het nie.

In Nederland is die wiele byvoorbeeld ook besig
om lekker van die wa te val.

Ons mag miskien sukkel met ’n paar geniepsige
probleme soos ’n korrupte regering, wegholmisdaad,
’n gehawende onderwysstelsel en dies meer, maar
ten minste is kannibalisme nie een van ons kwel
punte nie.

Die kulturele krake in die Land van Kaas en
Heuning het duidelik begin wys toe hulle destyds
die wêreld onderwerp het aan die Big Brothertelevi
siekonsep, wat, mag ek lesers herinner, dáár sy oor
sprong het.

Maar nou het dit, kan ’n mens maar sê, kookpunt
bereik.

In hul naarstiglike geskarrel na nuwe idees vir
werklikheidsprogramme het twee Nederlandse TV
aanbieders mekaar se vlees op BNNtelevisie ge
braai en geëet en in die proses “swak” in die Land
van die Duisend Dyke letterlik tot nuwe hoogtes ge
voer.

Die daaropvolgende bohaai in die Nederlandse
media is gou getemper deur ene Gerhard Spong, ’n
prokureur wat spesialiseer in strafreg. Hy het almal
daaraan herinner dat kannibalisme wettig is in Ne
derland as dit nie “mishandeling insluit” of die
“grense van ordentlikheid” oorskry nie. Hoe mens
iemand eet sonder om hom (of haar?) te mishandel

het menige Neder
landse kannibaal se
ker al hoofbrekens
besorg.

En mens kan jou
net indink tot watter
uiterstes die arme
begrafnisonderne
mers in daardie land
moet gaan om hul
“ware” te beskerm
teen die honger hor
des wat aan hul ka

dawers wil gaan knibbel.
Die twee aanbieders ter sprake, Dennis Storm en

Valerio Zeno, het uit hul pad gegaan om te sorg dat
die “grense van ordentlikheid” nie oorskry word
nie. Hulle het ’n properse slagter gekry om die bes
te snitte te kies en ’n chirurg om dié stukke van
Storm se maag en Zeno se linkerboud te slag voor
dat dit in die pan geplaas is. ’n Sjef het die dis met
groen aspersies voorgesit.

Dit het seersekerlik die hoop onder Nederlanders
laat opvlam dat hulle weer hulle kulturele aansien
in die wêreld kan herwin. Hul owerhede probeer
immers al geruime tyd hul kwynende sosiale status
verhoog deur die vergunnende sosiale tradisies wat
hulle so bekend gemaak het te duinkerk.

Amsterdam se stadsvaders het verlede jaar al be
sluit hulle wil die openbare tentoonstelling van
prostitute in die rooiligdistrik begin beperk en ter
selfdertyd die “koffiewinkels” (plekke waar die pu
bliek wettig dagga mag koop en gebruik) se deure
sluit. Iewers het iemand vergeet dat die meeste toe
riste Amsterdam toe gaan juis om so gerook moont
lik ’n draai te gaan maak by ’n prostituut van hul
keuse.

Wat anders is daar om te doen nadat mens die
kleurryke huisies langs die gragte tot vervelens toe
bekyk het? Die nagwag gaan sien?

Waar ons vandaan kom is daar een voor elke ge
bou.

Dit is alles goed en wel om die “swakker gehalte”
toeris te wil uitsif, maar in die huidige Europese fi
nansiële klimaat is dit baie onverantwoordelik. Ge
rook of nie, dis nie nou die tyd om neusoptrekkerig
te raak nie.

Hulle moet nou eerder elke liewe oorsese sent
probeer inwin wat hulle moontlik kan.

Hemel, in sy toestand van desperaatheid moet die
stadsraad eerder daaraan dink om Jack Parow ’n
“residence gig” op die Dam aan te bied wat bloed
oogjafels van heinde en ver sal lok.

Ek onthou nog die goeie ou dae toe die Amster
damse stadsraad se kreatiwiteit hoogty gevier het.

Toe Jan Publiek en Piet Politikus gesamentlik so
siale probleme opgelos het; sonder om enigiemand
in die verleentheid te stel.

Dié gesindheid het ongelukkig iewers langs die
pad verdwyn. Ons kan net ons sterre dank ons sit
nie met hul probleme nie.

‘Swak’ een
happie te
ver gevoer

LAASTE STROOI

Mnr. Jeff Radebe (foto), mi
nister van justisie, deel ’n ra
re pluimpie aan die media uit
deur te sê “enige wet wat
mediavryheid in gevaar stel,
sal verkeerd wees”. Hy sê die
media speel ’n belangrike rol
in die stryd teen korrupsie.
“Ons het dikwels nie genoeg
waardering vir die waghond
rol wat die media speel nie.
Ons wil hê hulle moet voort
gaan met hul pogings om
korrupsie bloot te lê.”

WAAR ONS
VANDAAN
KOM IS DAAR
EEN VOOR
ELKE GEBOU.


