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Boeke wat 
geheime oopvlek

’N VLOEDGOLF BOEKE WAT IN 2017 GEPUBLISEER IS, HET BYGEDRA TOT  
DIE DRUK OP OUDPRES. JACOB ZUMA OM SY TASSE TE PAK ...

D ie aanval op Suid-Afrika se 
vorige president en sy 
meelopers was genadeloos; 

’n meedoënlose stryd om die 
waarheid.

Dié veldslag om vryheid van 
spraak en die blootlê van korrupsie 
op die hoogste vlak het hom nie in 
’n militêre omgewing afgespeel nie. 
Dis ook nie een wat op politieke 
verhoë gedryf is nie.

Dit was van agter lessenaars, met 
rekenaars as wapens, dat skrywers, 
joernaliste en uitgewers vóór baklei 
het. Hul ammunisie was kennis en 
volgehoue ondersoekwerk, waaruit 
’n tsoenami boeke oor Jacob 
Gedleyihlekisa Zuma en 
staatskaping verskyn het. Toe dié 
denkers en skrywers besef niks gaan 
skynbaar help om die land en sy 
inwoners uit die laggende leier se 

kloue te red nie – omdat talle 
politici en amptenare hom vir eie 
gewin steun – het hulle vreesloos die 
staat se skelmstreke, wat jare lank 
toegesmeer is, begin oopkrap.

Hul teikens was duidelik: Die 
hoofman en sy Nkandla-huis; die 
broers Ajay, Atul en Rajesh Gupta 
van Indië; die Suid-Afrikaanse 
Inkomstediens (SAID); die hele 
wetstoepassingsgemeenskap, “wat 
toegespin word deur ’n septiese web 
van leuens, misdadigers en 
sedeloosheid”, skryf Jacques Pauw in 
The President’s Keepers. 

Hy vertel skokkende verhale van 
Zuma en sy hoeders; van die talle 
persoonlike projekte gefinansier met 
die geld waarvoor miljoene 
belastingbetalers hulle daagliks 
afsloof. 

Maar Suid-Afrikaners moes 
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magteloos toekyk hoedat staatsgeld 
in die bankrekeninge en broeksakke 
verdwyn van ’n handjievol 
hooggeplaastes, wat die land van sy 
hulpbronne en sy inwoners van hul 
selfrespek stroop.

Plofbare boek 
Einde Oktober tref Pauw se boek 
Suid-Afrika. Op Maandag 30 
Oktober verskyn die titel en 
voorblad op NB-Uitgewers se 
webwerf en Facebookblad. Die 
koerantstories vat vlam. Die land 
– en Zuma en sy makkers – word 
onverhoeds betrap. Die boek was 
vooraf op geen openbare 
publikasielys nie. Daar was geen 
reklame nie; geen groot 
bekendstellings nie. Dit blyk almal 
wat aan dié boek gewerk het, is tot 
geheimhouding gedwing. Die 
werktitel het niks verklap van die 
plofbare inhoud nie.

Die storm wat dit veroorsaak, is 
onmiddellik en intens. Groot 
boekwinkelgroepe hou tot 100 
eksemplare per tak aan. Die 
Somerset-Wes-takbestuurder van 
een kettinggroep vertel hulle 
verkoop 15 Keepers per dag (en dit 
bring ook sommer uitstekende 
aanvullende besigheid in). Teen 
Woensdag 1 November 2017 is die 
eerste oplaag uitverkoop. Daar is 
lang waglyste; sommige haal tot 500 
name. 

Die herdrukproses begin 
onmiddellik. Op die swartmark 
word die boek teen pryse ver bo die 
aanbevole kleinhandelprys van 
R280 verkoop, maar elektroniese 
eksemplare word gratis van selfoon 
tot selfoon gestuur. 

Zuma se regsmense reageer heftig; 
die SAID is woedend. Die skrywer 
en uitgewer word met ’n lastersaak 
gedreig. En hoe meer en intenser die 
dreigemente word, hoe vinniger 
verkoop die boek; hoe meer 
eksemplare word gedruk.

Nog oopvlekboeke
Begin Suid-Afrikaners – oor die hele 
spektrum heen – minder magteloos 
voel? Hulle neem stelling in saam 
met Pauw; saam met joernaliste soos 
Adriaan Basson en Pieter du Toit, 
wie se Enemy of the People ook in 
Oktober verskyn. Dalk voel mense 
hulle kry eindelik vastrapplek teen 
’n diktator en sy geselskap wat hul 
magsposisie misbruik om burgers 
met minagting te behandel en 
hulself verryk. Dis veral 

laasgenoemde se subtitel, How Jacob 
Zuma stole South Africa and how the 
people fought back, wat hoop bied. 

Skielik is The Republic of Gupta 
(Maart 2017), “die verhaal van 
staatskaping”, ook weer op almal se 
lippe, want die skrywer, Pieter-
Louis Myburgh, word in Desember 
saam met Pauw aangesê om hulle by 
die Durban-Noord-polisiekantoor 
aan te meld. Die skrywers en hul 
regsverteenwoordigers weier. 

Myburgh skryf in sy voorwoord 
die Guptas “is ’n ontwikkelende 
nuusstorie”. “Nuwe onthullings en 

“HOE MEER EN INTENSER DIE DREIGEMENTE 
WORD HOE VINNIGER VERKOOP DIE BOEK; 
HOE MEER EKSEMPLARE WORD GEDRUK.” 
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inligting oor die familie se 
aktiwiteite is sedert 2015 weekliks 
in die nuus.” En: “President Jacob 
Zuma is nóú verbind aan ’n wye 
netwerk van tenderpreneurs wat 
buitengewoon suksesvol is ten 
opsigte van groot 
regeringskontrakte.”

How to Steal a City deur Crispian 
Olver (Oktober 2017) moet ook 
herdruk word. Dis die verhaal van 
staatskaping in die Nelson 
Mandelabaai-munisipaliteit. Olver is 
deur Pravin Gordhan, vorige 
minister van finansies, aangestel om 
die korrupsie in dié munisipaliteit te 
probeer uitroei. Wat hy daar ontdek 
het, “is ’n web wat baie meer 
gevorderd is” as wat hy hom kon 
indink. “Dit was ’n totale 
staatskaping, ’n mikrokosmos van 
dit wat in die nasionale regering 
gebeur” en ’n streek “drooggebloei 
deur ’n misdaadsindikaat”. 

In sy boek How Long will South 
Africa Survive?, wat vroeër in 2017 
verskyn het, skryf RW Johnson: 
“Suid-Afrika kan óf kies om ’n 
ANC-regering te hê óf ’n moderne 
nywerheidsekonomie. Die land kan 
nie albei hê nie.” 

Onder die Zuma-regime is die 
situasie desperaat, meen hy; met 
Zuma aan die spits is die ANC-
regering onbevoeg vir sy taak. 

Die Nero van  
Suid-Afrika
’n Uitspraak in Ramaphosa: The Man 
Who Would Be King (Desember 
2017), deur Ray Hartley, tref diep. 
Hy skryf: “Ná ’n dekade van diefstal 
en korrupsie staar Suid-Afrika in ’n 
afgrond in. Die ondenkbare het 
gebeur: Nelson Mandela se 
reënboognasie loop die gevaar om ’n 
mislukte staat te word.” 

Maar einde Desember word Cyril 
Ramaphosa in die plek van Zuma 
tot ANC-leier verkies. Die groot 
staatskaper se dae is getel, begin dit 

lyk, “en alle oë is nou op die een wat 
as president oorneem wanneer Jacob 
Zuma se skandaalbesmette 
heerskappy tot ’n einde kom”.

“Toe Suid-Afrikaners – wat 
verskeie prominente lede van die 
ANC insluit – openlik begin 
rebelleer teen Zuma se korrupsie en 
sy mislukking om sy grondwetlike 
verpligtinge na te kom, het 
Ramaphosa, vreemd genoeg, 
stilgebly en aan Zuma se sy bly 
staan,” skryf Hartley.

Was dit ’n slim skuif? ’n Bedrewe 
politikus wat sy kaarte reg speel? 
Ramaphosa het Zuma sedertdien 
ook as president vervang en Suid-
Afrikaners sit met ingehoue asem. 
Hulle wag, hoopvol, dat hy die land 
uit die kloue van korrupsie en 
wanbestuur red.  

Selfs biskop Thabo Makgoba 
sonder in sy boek, Faith & Courage: 
Praying with Mandela (Oktober 2017), 
die baasskapstyl van Zuma uit, 
terwyl hy deurgaans op Mandela se 
eerbare nalatenskap fokus. “Die 
grootste ongelykheid in Suid-Afrika 
vandag is die ongelykheid aan 
geleenthede,” skryf hy. “Dit het baie 
duidelik geword dat die Zuma-
administrasie nie daartoe verbind is, 
of daartoe in staat is, om dit te 
bereik nie.”

Maar dis ’n vrou wat, ná haar 
dood, die hardste oordeel fel oor die 
karakter van ’n man wat ten alle 
koste aan die presidentskap geklou 
het: Fezekile Ntsukela Kuzwayo, in 
die boek Khwezi (September 2017), 
deur Redi Tlhabi. Zuma is in 2006 
in die Johannesburgse hooggeregshof 
onskuldig bevind aan haar 
verkragting. Maar die vraagtekens 
het bly hang. “Hy is onskuldig 
bevind,” skryf Tlhabi. “Dit is die 
regswaarheid. Maar wat is die 
morele en etiese waarheid?”

Ook Ronnie Kasrils, stoere 
ANC-lid en voormalige vriend van 
Zuma, praat daaroor in sy boek A 
Simple Man: Kasrils and the Zuma 

Enigma (Oktober 2017). Hy skryf 
onder meer: “ ‘Oom Ronnie, Jacob 
Zuma het my verkrag,’ was die 
oproep wat ek op my selfoon gekry 
het.” Die vrou het bygevoeg: “Dis 
Fezeka.” Kasrils se reaksie was: “My 
liggaam het op die skok gereageer of 
iemand ’n vuurwapen op my rig; ek 
het yskoud geword; my nekhare het 
regop gespring; my keel het droog 
geword; my brein het probeer 
fokus.”

Kasrils se gevolgtrekking is dat 
korrupsie en magsmisbruik nie by 
Zuma begin en eindig nie, hoewel 
“Zuma gedryf word deur ’n wellus 
na rykdom en mag”. Hy kon nie 
anders as om die voormalige 
president die rug te keer nie, skryf 
hy.

Te midde van dié suiwerende 
skrywersvuur was daar ook die boek 
50 People Who Stuffed Up South Africa, 
deur Alexander Parker, met raak 
illustrasies deur die 
spotprentkunstenaar Zapiro. Reeds 
in 2010 skryf Parker onder meer: 
“Jacob Zuma: President van Suid-
Afrika; struggle-veteraan; hofsaak-
veteraan; eggenoot van baie; vader 
van nóg meer; vleier; vrouejagter; 
gruwelike morele rolmodel; 
politieke paaier; die Nero van 
Suid-Afrika.” 

En aan sy sy Zapiro, by uitstek die 
joernalis wat, deur spotprente, jare 
lank reeds onverskrokke baklei om 
Zuma se ware karakter uit te stal.

Ramaphosa het in Februarie die 
finale politieke skuif gemaak om die 
land, sowel as die beeld van sy party, 
te red deur Zuma in ’n 
skaakmatposisie te dwing. Maar die 
rol wat joernaliste en skrywers 
gespeel het om korrupsie en diefstal 
onverpoos tot in die donkerste 
gaatjies te ontbloot, kan beslis nie 
ontken word nie. 
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