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Inleiding:

Omvang van radio-uitsendings in en na Afrika. — Redes
vir die versnelde tempo van uitbreiding. — Radio as die
geskikste massa-kommunikasiemiddel vir Afrika. — Faktore wat die verspreiding bemoeilik. — Skouspelagtige
toename in luistertalle.
Toe Plinius, w at in die ja a r 79 oorlede is, in sy „H istoria
N atu ralis” verklaar het dat d aa r altyd iets n u u ts uit Afrika
afkom stig is, kon hy nouliks voorsien het dat die „iets" negentien eeue later in die lug sou setel w at hierdie reuse-vasteland
oorspan — ’n Babelse spraakverw arring en ’n ongekende,
verbete woorde-oorlog in die etergolwe, onder m eer daarop
bereken om die h arte en hoofde van derduisendes te verower.
Aan die begin van 1966 het Afrika se m eer as vierhonderd
u itsaaistasies in 186 tale, insluitende velerlei inheem se tale,
aan die bew oners van hierdie vasteland uitgesaai. Van buite
Afrika af het sewe-en-dertig lande reeds in hierdie stadium
uitsendings in vier-en-twintig tale 1436i u u r lank p er week
op Afrika gerig.
D aar kan geen twyfel bestaan dat van alle ontwikkelingspro jek te w at in die jongste ja re in Afrika en ten behoewe
van Afrika onderneem is, die uitbreiding van radio-kommunikasies die m ees skouspelagtige was nie. Som m ige van die
m ees onderontw ikkelde lande spog m et radiotoerusting —
w elisw aar in die m eeste gevalle nog nie afbetaal nie — w at
w êreldm oondhede na die kroon steek, terw yl een-derde van
die totale buitelandse sendkrag van die w êreld reeds op
Afrika gerig is.
En die uitbreiding en uitbouing begin nou eers in der
w aarheid in snelrat kom. Die S.A.U.K. stu u r byvoorbeeld op
1 Mei sy om vattende B uitelandse Diens van stapel w anneer
hy twee van sy vier kragtige kortgolfsenders van 250 kw. elk
inspan om daaglikse uitsendings in vyf tale na Afrika uit te
dra. Dit is slegs die eerste fase van w at beplan is om eerlang
Suid-Afrika se wêreldwye kortgolfdiens in nege tale te wees.
Oral op die vasteland en ook daarbuite w ord m et koorsagtige
haas gew erk om die radionet dubbel en dw ars oor die 11,635,000
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vierkante myl van Afrika te span.
Om in hiei'die stadium m et nog enkele voorbeelde te volstaan van bedryw ighede w at óf pas afgehandel is óf reeds
onderneem w ord: Swaziland se nuw e radiostasie op M babane
het op 18 April m et uitsendings begin oor ’n sender van 10
kw.; B ritse ingenieurs het vandeesm aand in M aseru aangekom om behulpsaam te wees m et die daarstelling van Radio
Lesotho; Tanzanië se M inister van Inligting het gedurende
die laaste week van D esem ber verlede ja a r die hoeksteen gelê
van ’n nuw e kortgolfstasie m et 'n sender van 100 kw. w at
teen ’n koste van R2,800,000 d eu r Rooi-Sjinese tegnici net
buite Dar-es-Salaam opgerig w ord; R ussiese tegnici is behulp
saam m et die oprigting van ’n kragtige sender buite N airobi
om aan Die Stem van Kenia, w at reeds op 2 Julie 1964 deur
prem ier Jom o K enyatta as sodanig geopen is, g ro ter trefkrag
te verleen; Francistow n se veelbesproke „bossender” verhef
nou reeds vier m aande lank sy stem in die rigting van
Rhodesië; G hana se m oderne ateljee-sentrum by Accra en
uitgebreide nuwe sendernet by E ju ra — die sendernet sluit
twee kortgolfsenders van 250 kw. elk in — is in die loop
van verlede ja a r in gebruik geneem ; B ritta n je se heruitsendingstasie w at teen ’n koste van R4 m iljoen op Ascensioneiland opgerig w ord en oor vier kortgolfsenders van 250 kw.
elk sal beskik, is reeds ver gevorder op die weg na voltooiing;
W es-Duitsland het ’n heruitsendingstasie in R w anda in ge
bru ik geneem en kom m unistiese lande hulle radio-uitsendings
na Afrika op onrusbarende wyse uitgebrei — ten spyte daarvan dat R usland, K om m unistiese S jina en die Oos-Europese
satellietstate gesam entlik hulle A frika-uitsendings in die ja re
1958 tot 1963 honderdvoudig verm eerder het, het hierdie u it
sendings naam lik verder toegeneem to t ’n huidige totaal van
336 u u r p er week w aarvan R usland vir 133± u u r sorg en
Peking, in K om m unistiese Sjina, vir 56 uur.
D aar bestaan heelw at voor die handliggende redes vir die
rustelose radio-bedryw igheid in en vanweë Afrika. In bepaalde
gevalle w ord klaarblyklik eerlik d aarn a gestrew e om sonder
sinistêre bybedoeling d eu r m iddel van die radio soveel inlig
ting, voorligting, verm aaklikheid en opvoeding m oontlik aan
soveel m oontlik van die 258 m iljoen inw oners van die kontinent oor te dra. Prysensw aardige pogings om m et behulp van
opvoedkundige uitsendings ongeletterdheid te bestry — in
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1963 was slegs 20% van die totale bevolking van Afrika ongeletterd — verdien byvoorbeeld in hierdie verband vermelding.
Ook is dit duidelik dat 'n eie radio m et 'n aansienlike trefwydte, verkieslik tot buite die landsgrense, as 'n onontbeerlike
statussim bool d eu r alle opkom ende A frikastate beskou word.
T erselfdertyd ly dit geen twyfel nie dat hierdie m agtige komm unikasiem iddel op gewetelose wyse deur veral die Kommunistiese lande en die m erendeel A frikastate as politieke in stru 
m ent aangegryp w ord in die ideologiese stryd om besit van
die m assas van Afrika. Op die aard en inhoud van die propaganda-oorlog w at in ons lugruim tier, kom ons later terug.
M aar w aarom juis by voorkeur van die radio gebruik
m aak om die m iljoene van Afrika te bereik? Soos tereg deur
H arald Voss in sy w erk „R undfunk und Fernsehen in A frika”
beklem toon w ord, speel die radio as m assakom m unikasiem iddel in Afrika 'n aansienlik gew igtiger rol as in Europa. Aangesien in byna alle Afrikalande die grootste deel van die be
volking nog nie kan lees en skryf nie, is die bereik van die
radio wesenlik groter as dié van die pers. Wat die gesteldheid van 'n land se verbindingsm iddels ook al m ag wees,
kan die radio alle gebiede bedien, terw yl die nog gebrekkige
uitbouing van die verkeersnet in die pad van die verspreiding
van die film en die pers staan. D aardeur w ord die radio een
van die deurslaggew ende instrum ente vir die verbinding van
A frikalande onderling asook die verbinding van Afrikalande
m et die res van die w êreld. Dit is interessant om daarop te
let dat d aar in 1963 slegs ongeveer 2,300 bioskope in Afrika
was, terwyl die vasteland se 231 dagblaaie in 1961 ’n totale
sirkulasie van slegs drie m iljoen vir die hele Afrika gehad het.
Tegelykertyd bem oeilik egter 'n aantal faktore die ver
spreiding van die radio in Afrika. Die klim aat stel aan die
m ateriaal die hoogste eise. Dit m oet teen vogtigheid en stofinw erking byna soveel verseker wees as teen h itte en u iterste
tem peratuurw isselinge. Daarby kom die besonder intensiew e
atm osferiese steurings van die tropegebied w at, net soos die
n ed e rsettin g stru k tu u r van die m eeste A frikalande, ’n radioontw ikkeling op E uropese lees geskoei — dit wil sê deur
baie sterk langgolfsenders en 'n digte net van mediumgolfen kortgolfsenders — onm oontlik m aak. Met die oog op die
w ydverspreide en yl bevolking van die A frikagebiede sou so
'n stelsel beleggings vereis w at nie uit die beperkte m iddele
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van hierdie „ontw ikkelingslande” finansier sou kon w ord nie.
Die ruggraat van die radiodiens w ord dus in die m eeste gebiede
gevorm d eu r kortgolfsenders van gem iddelde sterk te w at weens
die intensiew e sonvlek-invloed gedurende die dag dikw els 'n
an d er frekvvensie gebruik as vroeg in die oggend en saans.
H ierdie senders is vir die bediening van die besondere land
bestem . Sw akkere mediumgolf- en in enkele gevalle ook k o rt
golfsenders sorg daarby in baie stad sen tru m s vir 'n ontvangs
van b eter kw aliteit.
Nie dat alle A frikalande hulle te veel aan finansiële onverinoë steu r nie. In hulle gretigheid om ook oor eie buitelandse
dienste te beskik, is in verskeie gevalle tegniese en finansiële hulp van veral kom m unistiese lande aanvaar en sterk
kortgolfsenders op hierdie wyse bekom .
Voss noem die ongewoon heterogene luistertal as nog
’n fa k to r w at radiow erk in Afrika bem oeilik. V anselfsprekend
skep hierdie besondere sam estelling van lu isteraars ook problem e vir lande w at van buite af uitsendings op Afrika rig.
Met die uitsondering van 'n p a a r Arabiese state in die noorde
van die vasteland, besit geen A frikaland ’n eenvorm ige taal nie.
Selfs in klein lande w ord die radioprogram m e gevolglik in ’n
halfdosyn en m eer tale uitgesaai. By die N igeriese radio w ord
— streek en plaaslike program m e bygereken — van twee-entw intig tale gebruik gem aak. Sonder om die tale in berekening te bring w at in die spesiale uitsendings vir im m igrante
gebesig w ord, bedien die S.A.U.K. hom byvoorbeeld gereeld in
sy binnelandse program m e van dertien tale — A frikaans en
Engels asook vier Indiese en sewe B antoetale. By die taalaspek kom nog die dikw els onvoorstelbare groot onderskeid
tussen die stedelike, plattelandse, geletterde, ongeletterde, ontstam de en nog stam gebonde nie-blanke luisteraars.
Om anderm aal en vir oulaas by finansies stil te staan as ’n
w esenlike probleem in verband m et radiobedryw ighede in
Afrika. Die beskeie lew enstandaard en die geringe bevolkingsdigtheid in groot dele van Afrika het to t gevolg dat die radio
nie slegs d eu r luisteraarsgelde gefinansier kan w ord nie.
Slegs in die R epubliek van Suid-Afrika en in ’n p a a r van die
Noord-A frikaanse lande het die radio noem ensw aardige inkom ste uit hierdie b ro n w at egter ook nog d eu r verdere inkom stebronne aangevul m oet w ord. Die m eeste radio-instansies verkry aansienlike ondersteuning u it die staatshuishou20

ding. D aarbenew ens is aan baie stasies die geleentheid gebied
om d eu r m iddel van kom m ersiële radio bykom stige inkom ste
te verdien. In die Portugese gebiede en in Liberië w ord trouens
die m eeste radiostasies op hierdie wyse gefinansier.
Die vraag ontstaan of die kool in der w aarheid die sous
w erd is en d aar enigsins op groot skaal geluister w ord na
die talle program m e w at A frikastasies en om roepe in die buitew êreld m et groot m oeite en teen ontsaglike finansiële uitgawe
op die bevolking van Afrika loslaat. Is die geweldige geskarrel
om radio-ontw ikkeling ten opsigte van Afrika ten alle koste
teen ’n nog vinniger tem po te laat plaasvind die m oeite w erd
indien daar, gedagtig aan die lae koopkrag van sew entig persent van die bevolking, b itte r m in eienaars van radio-ontvangstoestelle sou wees?
’n Tiental ja re gelede sou hierdie vraag m et regverdiging
gestel kon gewees het. In 1955 was d aar byvoorbeeld ten suide
van die S ahara — en m et uitsluiting van Suid-Afrika — slegs
360.000 ontvangstoestelle. Danksy onder andere die kom s van
die tran sisto rra d io en die goedkoper ontvangers w at veral
onder die druk van Japanse m ededinging op die m ark geplaas
is, dui am ptelike statistiek daarop dat die getal luisteraars in
Afrika sedertdien teen ’n geweldige tem po gestyg het. Teen
1962 het die 360,000 ontvangstelle in die bepaalde gebied verm eerder tot 2,600,000 — ’n toenam e van 622 persent.
In sy reeks kaarte en statistieke oor Afrika w at m et kulturele en opvoedkundige aspekte te m ake het, stel die AfrikaIn stitu u t in uitgaw e nr. 3 van Jan u arie 1963 die aantal radioontvangtoestelle vir die hele Afrika op sow at 5,000,000. Drie
jaar later wys die „1966 W orld Radio TV H andbook” op m eer
as ’n verdubbeling van hierdie getal en dui hy die totale aan
tal ontvangstelle vir die hele Afrika op die huidige oom blik
as bykans elfm iljoen aan, naam lik 10,927,351.
Dit is interessant om daarop te let dat die m ees noordelike
en die mees suidelike lande oor die m eeste ontvangstelle beskik. Volgens die „W orld Radio TV H andbook" het die Verenigde Arabiese Republiek (bevolking 30-miljoen) tans 3,500,000
ontvangstelle en Suid-Afrika (bevolking 16-miljoen 750,000)
2.600.000 ontvangers.
Enkele an d er belangw ekkende syfers is die volgende: Marokko (bevolking 12i-m iljoen) 700,000 ontvangstelle; Soedan
(bevolking 12-miljoen 150,000) 600,000 ontvangstelle; Ghana
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(bevolking 7-miljoen) 505,000 ontvangstelle; Nigerië (bevol
king 52-miljoen) 500,000 ontvangstelle; Tunisië (bevolking 4im iljoen) 370,000 ontvangstelle; Kenia (bevolking 8-miljoén
900.000) 350,000 ontvangstelle; E thiopië (bevolking 21-miljoen)
300.000 ontvangstelle; Algerië (bevolking 10-miljoen 785,000)
250.000 ontvangstelle; R epubliek van die Kongo (bevolking 14m iljoen) 200,000 ontvangstelle; Oeganda (bevolking 6-miljoen
800.000) 200,000 ontvangstelle; Senegal (bevolging 3-miljoen
400.000) 150,000 ontvangstelle; Liberië (bevolking 2-miljoen
100.000) 130,000 ontvangstelle; S ierra Leone (bevolking 2im iljoen) 120,000 ontvangstelle; Tanzanië (bevolking 10-mil
jo en ) 115,000 ontvangstelle; K am eroen (bevolking 4±-miljoen)
115.000 ontvangstelle; M auritius (bevolking 750,000) 120,000
ontvangstelle; R hodesië (bevolking 4-miljoen 136,800) 80,000
ontvangstelle; Zam bië (bevolking 3-miljoen 650,000) 77,000
ontvangstelle, en Malawi (bevolking 4-miljoen 19,000) 75,000
ontvangstelle.
In die inleidende gedeelte van hierdie referaat het ons die
aandag bepaal by die om vang w at radio-uitsendings in en na
Afrika reeds aangeneem het; die geweldige tem po w aarteen
uitbreidings tans aangepak w ord; die klaarblyklike redes vir
die versnelde tem po; radio as die geskikste m assa-komm unikasiem iddel vir Afrika; faktore w at die verspreiding van die
radio in Afrika bem oeilik, en die skouspelagtige toenam e in
die aantal luisteraars.
G raag staan ons vervolgens afsonderlik stil by die ontw ikkeling van die radio in Afrika, by radio-uitsendings na
Afrika en by die aard en inhoud van die giftige propagandaoorlog w at in ons Iugruim gevoer w ord en die gevaarlike
afm etings w at dit aanneem . Ook wy ons k ortliks aandag aan
die uitsendings van die S.A.U.K., m et spesiale verw ysing na
sy Bantoe- en B uitelandse Dienste vanw eë hulle betrekking op
die res van Afrika en op uitsendings u it A frikalande.
2.

Die ontwikkeling van die radio in Afrika:

Drie stadium s van ontw ikkeling. — E erste A frikastate m et
groot senders. — V erandering in innerlike s tru k tu u r sedert Tw eede W êreldoorlog. — Hele vasteland prakties
reeds ontgin. — V erskil in B ritse, Franse en Portugese
benadering. — Stigting van URTNA.
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D aar w ord gewoonlik drie stadium s as tiperend van die
ontw ikkeling van die radio in Afrika aangedui. Hulle w ord
insiggewend d eu r H arald Voss in „R undfunk und Fernsehen
in A frika” toegelig.
In die eerste stadium ontstaan, dikwels deur privaat inisiatief, klein senders w at slegs ’n beperkte gebied m eestal in
die omgewing van die hoofstad en ander nedersettingsentrum s
versorg. Die tweede stadium w ord gekenm erk deur die strew e
om die hele gebied vir die radio te ontgin. Indien die radio
nie reeds in die eerste fase deur die S taat beheer w ord nie,
w ord dit in die tweede deur hom oorgeneem of het hy minstens onregstreeks daarby belang. Die Portugese gebiede en
Liberië vorm in hierdie opsig vandag nog ’n uitsondering deur
geen verbintenis m et die S taat te hê nie. In die derde fase
oorskry die radio territoriale grense. D aar o n tstaan groot
senders w at benew ens die nasionale nou ook ’n internasionale
program uitsaai. Die opbou van so 'n internasionale sendernet
is so eng m et die ontstaan van selfstandige A frikastate verbonde dat dit in die m erendeel gevalle byna as een van die simbole van die politieke onafhanklikheid aangewys kan word.
As eerste Afrikaland begin Egipte in 1952 m et die opbou
van groot senders. D aarná volg an d er Noord-Afrikaanse state
en die Soedan. Die Ivoorkus en Senegal w ord in 1960 die
eerste W es-Afrikaanse state om groot internasionale senders
te ontvang. D aar w ord in 1961 by E ju ra ’n begin gem aak m et
die kortgolfsendersentrum van Ghana en soortgelyke planne
in dieselfde ja a r d eu r Nigerië aangekondig. Guinee, Mali, Togo
en E thiopië is kort op die hakke van hierdie state m et senders
vir eie buitelandse dienste.
Die feit dat hierdie lande ten spyte van beperkte begrotings — al is die begrotings dan ook dikwels van buite aangevul, gewis nie altyd om liefdadigheidsoorw egings nie —
bereid was om die koste vir die bou en instandhouding van
groot senders te onderneem , onderstreep opnuut die betekenis
w at vandag in Afrika aan die radio geheg word. Met verwysing na hulp van buite, was dit ook R usland w at President
Sekou Toure se Radio Conakry in Guinee gefinansier het.
Die snelle ontw ikkeling van die radio in Afrika het die
Suid-Afrikaanse Republiek, w at d eu r Voss beskryf w ord as
die land m et die hoogsontw ikkelde radiow ese op die vaste
land, beslis nie verbygegaan nie. So w ord die kortgolfsender23

sen tru m in 1956 by Paradys, naby B loem fontein, aangepak en
d aar reeds sedert 1958 m et twee senders van 20 kw. elk u it
sendings op Afrika gerig. Suid-Afrika tree op 1 Mei v an jaa r
op volw aardige wyse toe tot die geledere van u itsaaiers na
die buiteland w anneer, soos reeds verm eld, die eerste fase
van sy uiteindelike w êreldw ye kortgolfdiens oor twee van sy
vier kragtige senders van 250 kw. elk van stapel gestuur w ord.
In sy insiggewende ontleding wys Voss voorts daarop dat
m et die opbou van die sendernet d aar ook ’n verandering in
die innerlike stru k tu u r van die radio in Afrika gekom het.
E ers was die radio ’n aangeleentheid van die E uropese bevolkingsdele. Program m e is d eu r E uropeërs vir E uropeërs
voortgebring en het oorw egend verm aaklikheid voorsien. W an
neer, soos in Brits-Wes-Afrika, program m e vir naturelle uitgesaai is, het hulle ’n oorw egend Europese k a ra k te r gehad. Dit
het alles v eran d er m et die u itb reek van die Tweede Wêreldoorlog. Om die radiopropaganda van vyandige lande teen te
w erk en die bevolking gedurig oor die oorlogstoestand in te
lig, het veral die B ritse regering hom in baie gebiede van die
radio bedien. Die uitsendings is — vir die eerste m aal in groot
om vang — ook in die inheem se tale uitgesaai om ’n so groot
m oontlike bevolkingskring aan te spreek. Uit die aa rd van
die saak is h ierd eu r ervaring versam el w at by die opbou
van territo ria le of nasionale rad io n ette ná die oorlog terdeë
benut is.
In hierdie tweede fase van die radio-ontw ikkeling is die
behoeftes van die inheem se bevolking ste rk e r in ag geneem.
In lande m et oorw egend Afrika-bevolkings w ord sedertdien ’n
w esenlike deel van die program m e in die inheem se tale en
dialekte uitgesaai. H ulle bevat tradisionele volksm usiek en
vertellinge, asook aanbiedings d eu r inheem se kunstenaars. Die
uitsendings is in die algem een nie m eer net volgens die E u ro 
pese voorbeeld nie, m aar het ook ’n „A frika-karakter” verkry.
Hoewel sekere onafhanklike state algaande die gebruik
daarvan verm inder — Sw ahili het Engels byvoorbeeld reeds
in 1964 as am ptelike taal in Zanzibar vervang — het Engels
en F rans nog ’n groot en dikw els oorheersende aandeel in
die radioprogram m e van verskeie A frikalande. Voss hou vol dat
die E uropese tale nog lank een van die belangrikste bindm iddele van hierdie state sal wees en nie net oor stam grense
heen as verbindingselem ent sal dien nie, m aar ook steeds
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die kontak m et die an d er Afrikalande en m et die res van
die w êreld sal m oontlik m aak.
O nder diegene w at meen dat Engels en an d er Europese
tale uiteindelik uit S w art Afrika sal verdwyn, is professor
H. J. J. M. van der Merwe, dekaan van die F akulteit L ettere
en W ysbegeerte aan die U niversiteit van Suid-Afrika. Hy voorspel dat die lingua franca van die m eeste van hierdie gebiede
Arabies of hoogsw aarskynlik Swahili sal wees en verklaar
terselfdertyd dat in die voorm alige koloniale gebiede Frans
’n g ro ter uithouverm oë as Engels openbaar.
In Egipte en Libië asook in ’n p a a r Oos-Afrikaanse gebiede,
soos die R epubliek Somali en in die noorde van die Soedan,
is die toestand uit ’n taaloogpunt reeds heeltem al anders. H ier
speel Arabies en Somali in so ’n m ate ’n oorheersende rol dat
die radioprogram m e of in hulle geheel of ’n wesenlike deel
daarvan in hierdie tale uitgesaai w ord. In die lande w at ver
skillende groot nasionale groepe huisves, bestaan d aar gew oonlik twee of drie sendernette w aaroor elke groep versorg
kan w ord. Met die besluit om ’n spesiale B antoe-sendernet te
verskaf w at hom daartoe in staat stel om elk van sy sewe
B antoenasies in hulle eie taal te bedien, het die Suid-Afrikaanse
R epubliek ook op hierdie oplossing besluit.
Hoewel prakties die hele A frikaanse kontinent al deur
die radio ontgin is, was die ontw ikkeling in die onderskeie
lande vanselfsprekend nie naasteby deurgaans dieselfde nie.
Byna elke land beskik oor ’n eie sendernet of m instens ’n eie
radiostasie. Dit sou verkeerd wees om h ieru it ’n ontw ikkeling
af te lei w at tot op groot hoogte m et E uropese m aatstaw w e
gem eet kan word. In sekere gebiede is d a a r m aar net ’n begin
gem aak. Teen die huidige tem po van ontw ikkeling behoort
alle lande egter binne afsienbare tyd oor ’n goed-uitgeboude
radionet te beskik.
Aan die spits van die ontw ikkeling staan Egipte en die
Suid-Afrikaanse R epubliek. D aarna volg die an d er NoordA frikaanse lande en die Soedan. O nder die voorm alige B ritse
gebiede en die huidige p ro tek to ra te is die W es-Afrikaanse
lande die m eeste ontgin, terw yl ’n p a a r van die Oos-Afrikaanse
gebiede eers in die jongste ja re aansluiting gevind het en die
p ro tek to ra te B etsjoeanaland, B asoetoland en Swaziland in d er
w aarheid nou eers op radiogebied ontw ikkel word.
W at die p ro tek to ra te betref, het Radio Swaziland v ir die
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eerste keer op 18 April v an jaa r u it M babane in Engels en
Swazi begin uitsaai oor ’n m edium golfsender van 10 kw. Die
beplanning vir Radio Lesotho dui daarop dat hy oor ’n m edium 
golfsender van 10 kw. en ’n kortgolfsender van 5 kw. p ro 
gram m e in Engels en Suid-Sotho u it M aseru sal aanbied,
terw yl ’n m edium golfsender van 10 kw. op G aberones beoog
w ord vir die uitsendings in Tsw ana en Engels van Radio
Botsw ana.
Betekenisvol vir die B ritse p rak ty k w as die feit dat die
radio m et uitsondering van die destydse Federasie van Rhodesië en N jassaland oral van die begin af op territo riale grondslag georganiseer is.
In teenstelling daarm ee is in die voorm alige F ranse gebiede aanvanklik pro b eer om in ooreenstem m ing m et die opvatting van Franse eenheid nie binne streekgrense te bly nie.
S ep aratistiese strew es van afsonderlike gebiede het egter later
’n an d e r benadering vereis w at op sy b eu rt die radiobeplanning
verander het. D akar en Brazzaville beskik oor goedtoegeruste
stasies terw yl in die orige gebiede — afgesien van die Ivoorkus
en ook Tsaad en Niger — hoofsaaklik klein senders m et onafhanklikw ording voorhande was.
Die voorm alige Belgiese Kongo het ’n relatief goed-uitgeboude sendernet, terw yl in die P ortugese gebiede, op twee
belangrike uitsonderings na, die radio oor die algem een to t
onlangs toe nog in die eerste fase van sy ontw ikkeling was.
In Angola alleen was d a a r byvoorbeeld agtien afsonderlike
stasies. Die belangrike uitsonderings is die sterk kom m ersiële
stasie in Lourenco M arques en die nuw e kom m ersiële stasie
w at naby die grens van Suidwes-Afrika op Sa da B andeira in
Angola opgerig is en ook o o r besondere sendkrag beskik.
Die eerste aanduiding van ’n splinternuw e en veelbetekende verw ikkeling in verband m et die radiow ese in Afrika het
gekom toe ’n konferensie van radiohoofde van sekere Afrikastate op uitnodiging van M arokko van 23 to t 26 Mei 1960 in
R abat gehou is. Benew ens M arokko w as Ghana, Guinee, Libië,
Tunisië en die V erenigde Arabiese R epubliek verteenw oordig.
Die afgevaardigdes het twee besluite geneem. In die
eerste het hulle hul „oortuiging van die A frika-solidariteit in
die radiow ese” uitg ed ru k en die noodsaaklikheid bevestig van
sam ew erking binne die raam w erk van ’n bestendige radioorganisasie van die onafhanklike A frikastate. Die doel van
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so ’n Radio-unie vir Afrika sou wees om die u itru il van pro
gram m e en die sam ew erking op die gebied van die radio en
die televisie aan te voor en te verdiep, die belange van die
radio-organisasies van Afrika te beskerm en deelnam e aan
internasionale konferensies te koordineer. In die tweede besluit is die volgende drie kom itees gestig: ’n regs- en administratiew e kom itee, ’n tegniese kom itee en ’n kom itee vir
program uitruiling.
Tydens die eerste konferensie van die regs- en adm inistratiewe kom itee w at vanaf 18 to t 22 O ktober 1960 in Tunisië
gehou is — Senegal, Gabon, Nigerië en die Som ali-republiek
w as ook nou teenw oordig en Togo het ’n „solidariteitstelegram ”
g estuur — ontvang die organisasie sy am ptelike naam : „Union
of N ational Radio and Television O rganisations of Africa”
(URTNA). En by geleentheid van die eerste konferensie van
die tegniese kom itee in K aïro op 22 April 1961 besig ’n kabin etsm in ister van die Verenigde Arabiese Republiek, dr. Abdel
K ader H atem , die volgende veelseggende w oorde in sy openingsrede voor die vergaderde afgevaardigdes van dertien
lande: sam ew erking in die stryd teen die im perialism e m oet
as een van die gewigtigste take van URTNA beskou w ord.
Hoewel d aar in een stadium oorweging daaraan verleen
is om ’n eie radio-organisasie vir die Brazzaville- en Monroviagroep van A frikastate afsonderlik van URTNA te laat funksioneer, is tot dusver daarin geslaag om die „solidariteit”
onversteurd te laat en inter-A frikasam ew erking tussen die
betrokke groepe lande te bew erkstellig.
3.

Radio-uitsendings na Afrika:

A frika in toenem ende m ate s k y f vir w êreld se buitelandse
uitsendings. — R usland en K om m unistiese Sjina beskik
oor grootste buitelandse dienste. —
U itsendings hang
saam m et politieke ontw ikkeling. — G ebruik van inheem se
tale bring nuw e aksent. — A frika anderm aal in kruisvuur
van internasionale propaganda m et toetrede van K o m m u 
nistiese om roepe in 1958. — A frika-uitsendings van Westerse, Midde-Oosterse en Oosterse lande — Afrika-uitsen
dings van lande agter Ystergordyn. — M oontlike luistertal
en uitw erking op die openbare m ening in Afrika.
A frika w ord in toenem ende m ate ’n belangrike skyf vir
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die buitelandse uitsendings van ’n m enigte lande van die
w êreld.
D aar is reeds ten aanvang daarop gewys d at 37 lande
altesam e l,436i u u r lank p er week in 24 tale na Afrika uitsaai.
Ook is die feit verm eld dat kom m unistiese lande, m et Rusland en S jina aan die spits, vir nie m inder nie as 336 van
hierdie uitsaai-ure verantw oordelik is. Indien voorts daarop
gelet w ord d at die 37 lande m eer as die helfte van alle lande
verteenw oordig w at oor buitelandse dienste beskik — daar
is 73 sodanige lande wie se gesam entlike buitelandse uitsen
dings 12,866 u u r p er w eek beloop — w ord die belangrikheid
w aarm ee A frika d eu r die buitew êreld bejeën w ord, nog
sk erp er afgeteken.
M et verw ysing na buitelandse uitsendings in die algem een, vestig die BBC in sy jongste jaarb o ek die aandag op
’n veelbetekenende feit. Tot in die vyftiger ja re nog h et die
BBC self koning gekraai as die radio-orgnisasie m et die
m eeste buitelandse uitsendings. Danksy veral die geweldige
toenam e in hulle uitsendings na Afrika en Asië, het R usland
en K om m unistiese S jina nou die voortou geneem en beskik
hulle onderskeidelik oor die w êreld se grootste en tw eede
g rootste buitelandse dienste, gem eet aan die aantal uitsaai-ure
p er week. Die V erenigde S tate van A m erika is derde en Brittan je vierde. R adio M oskou saai tans in 64 tale, insluitende
10 Sow jettale, 1,344 u u r p e r w eek na die buiteland uit, terw yl
R adio Peking se buitelandse uitsendings w eekliks 937 u u r
beloop. Die „Voice of A m erica” m aak van 38 tale in sy buite
landse uitsendings gebruik w at w eekliks 873 u u r in beslag
neem , en die BBC saai iedere week 639 u u r lank in 41 tale
n a die buiteland uit.
Om m eer in die besonder to t A frika teru g te keer, sluit
die 37 lande w at na A frika uitsaai die volgende in: 18 E uropese
lande, m et inbegrip van O os-Europese state en R usland self;
8 M idde-Oosterse en O osterse lande, en die V.S.A. en K anada.
Die 24 tale w ord saam gestel u it agt A frikastate — insluitende
A frikaans en Zoeloe — vier O osterse en tw aalf E uropese tale.
O nder die E uropese tale w at d eu r die onderskeie lande in
hulle uitsendings gebruik w ord, kom Engels en F rans die
m eeste voor, terw yl Arabies en Swahili voorrang geniet onder
die inheem se tale.
H arold Voss wys daarop d at die radio-uitsendings na
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Afrika van die begin af ten nouste saam gehang het m et die
algem ene politieke ontw ikkeling. Ter vestiging van die bande
m et E m pire en Com m onw ealth het die BBC ná jarelange
proefuitsendings in D esem ber 1932 van die kortgolfsentrum
Daventry m et die Em pire-program begin. F rankryk het hom
ook reeds sedert die begin van die dertiger ja re oor die
„Radio C olonial” tot sy kolonies in die hele Afrika gewend.
D eur die optrede van Italië het die uitsendings na
Afrika reeds heel gou ’n nuw e aksent ontvang. Sy groot
sentrum w at in 1932 in B ari voltooi is, het gaandeweg die
basis gew ord van ’n groot aangelegde propagandaveldtog w at
■nie slegs in E uropese tale nie, m aar ook in toenem ende m ate
in Arabies gevoer is. Die uitsendings het in so ’n m ate toegeneem dat die BBC gedwonge was om die beginsel w at hy
ja re lank volgehou het, naam lik om net in Engels uit te saai,
prys te gee en van 3 M aart 1938 ook nou uitsendings in
Arabies u it te stuur. O ndertussen het D uitsland m et ’n omvattende buitelandse diens begin w at reeds in 1939 program m e
m eer as 70 u u r lank p er dag vir ’n groot deel in vreem de
tale uitgesaai het. In dieselfde ja a r was m eer as elf persent
van die uitsendings u it D uitsland vir Afrika bestem en het hy
teen die einde van die ja a r ook nog ’n spesiale program in
Arabies bygevoeg w at daagliks ongeveer twee u u r geduur
het. Ook die Japanese radio het reeds op hierdie tydstip
program m e in Arabies aangebied.
O oreenkom stig die destydse verhoudings, het die radiouitsendings hulle in eerste instansie tot die blanke bevolking
in Afrika gerig, veral Suid-Afrika, terw yl o n d er die nieblanke bevolkingsgroepe hoofsaaklik A rabiere en B erbers in
Noord-Afrika aangespreek is. D aar kan begryp w ord tot w a tter
crescendo die Afrika-uitsendings gedurende die Tweede Wêreldoorlog opgevoer is toe die radiostasies van die vegtende
m oondhede in stygende m ate hulle propaganda-uitsendings oor
die hele kontinent tot in Suid-Afrika uitgestraal het.
Ná 1945 was die radio-uitsendings na Afrika aanvanklik ’n
m onopolie van die w esterse m agte. S edert 1958 en 1959 egter
het die hele vasteland opnuut in die voile kruisvuur van die
internasionale radio-propaganda beland. In die lente van 1958
het naam lik ook die Sow jetunie m et spesiale radio-uitsendings
vir Afrika begin. Radio Peking en Radio Praag het teen die
einde van Augustus en die m iddel van O ktober 1959 gevolg
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en intusscn saai ook die m eeste ander Oos-Europese lande
self A frikaprogram m e uit.
Dit sou vanselfsprekend ’n onbegonne taak wees om in
die bestek van hierdie referaat die huidige A frika-uitsendings
in besonderhede in oënskou te neem. D aar w ord gevolglik
volstaan m et ko rt verwysings na som m ige daarvan.
Die BBC gaan steeds voort m et sy uitsendings na alle
dele van Afrika en bedien hom hoofsaaklik in sy program m e
vir hierdie vasteland van Engels, Frans, Arabies, Swahili,
H ausa, Urdu, H indi en Somali. O nthou sal w ord d at d aa r ook
'n tydperk was — Mei 1939 tot 7 S eptem ber 1957 — d at hy
in A frikaans na Suid-Afrika uitgesaai het. Dit was opvallend
dat hy ná die vryw ording van voorm alige F ranse kolonies sy
uitsendings in F rans na Wes- en Sentraal-A frika eers van l i
u u r to t 3± u u r p er week en in F ebruarie 1961 tot 24i u u r
p er week verm eerder het. Die BBC se invloed in Afrika is
noodw endig verm inder toe ’n aantal lande algaande die regstreekse herleiding van sekere van sy nuusdienste en ander
program m e gestaak het. Suid-Afrika was k o rt ná 1948 die eer
ste van hierdie lande, w at ook Ghana, Nigerië, Kenia, Tanzanië en Malawi insluit, en R hodesië tot op datum die laaste.
Met die beplande ingebruiknam e van sy heruitsendingsentrum
op Ascension-eiland in Junie vanjaar, hoop die BBC om sy
huidige opvangsproblem e in Afrika — sy uitsendings w ord tans
in verskeie strek e besw aarlik op tran sisto rstelle opgevang —
die hoof te bied.
S edert die voltooiing van sy reuse-sendsentrum in Green
ville, N oord-Carolina — m et senders van sowel 250 kw. as 500
kw. is dit van die grootste sentrum s te r w êreld — w ord die
spesiale A frikaprogram m e van die „Voice of A m erica” nog
helderder as vantevore gehoor. Net soos die BBC het die
„Voice of A m erica” ook nou ’n radiostasie in M onrovia, Liberië.
In teenstelling m et die BBC se heruitsendingstasie w at oor
geen u iterm ate ste rk sender beskik nie, kan A m erika ook hier
reken op sen d sterk te van soveel as 250 kw. Hy besit n atu u rlik
reeds geruim e tyd 'n stasie in Tangiers. „Voice of A m erica”program m e vir Afrika is ook al van M iinchen en Salonika uitgestraal. O nder sy verklaarde doelstelling „om ’n g ro ter begrip van die V erenigde S tate by die volkere van die wêreld
te bevorder en om internasionale verhoudings van sam ew er
king te verstew ig” saai die „Voice of A m erica” in Engels,
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Frans, Arabies, H ausa en Swahili na Afrika uit. Sy Arabiese
p rogram m e het in 1960 reeds 52i u u r p er week beloop en
die hoof van die A m erikaanse Inligtingsdiens het ko rt daarna
as beleid aangekondig dat A m erikaanse radio-bedrywigheid
veral in Afrika en Latyns-Amerika nog verder versterk m oet
w ord.
K anada het ook daaglikse uitsendings na Afrika en m aak
van Engels en Frans gebruik.
’n Tw eetal lande wie se A frika-uitsendings aandui dat hulle,
soos verwag kan word, noue bande m et hierdie vasteland wil
behou, is F rankryk en Portugal. Ook die F ranse radio beskik
vir sy buitelandse diens oor ’n sterk sendsentrum in Afrika.
Teen 1960 w ord reeds ’n groot aantal program ure aan Wesen Sentraal-A frika en in die besonder aan M adagaskar, die
C om oro’s, Som aliland en R éunion gewy. Aan die einde van
dieselfde ja a r w ord ook Arabiese program m e vir Noord-Afrika
ingestel, terw yl ’n groot deel van die Franse se binnelandse
program diens, „Paris In te r (F rance I ) ” na Afrika oorgedra
w ord. Die buitelandse en internasionale dienste van die Por
tugese staatsrad io wend hulle vanselfsprekend tot die oorsese
provinsies van Portugal. In 1960 is o m tren t 88 u u r p er week
na M osam biek en Angola uitgesaai en nog 70 u u r na Guinee
(P ortugees) en die K aapverdiese eilande. Die enigste vreem de
taalprogram is 5i u u r lank p er week vir Kenia, die destydse
Tanganjika, Uganda en Suid-Afrika in Engels aangebied. Vandag w ord ook program m e in F rans na Afrika uitgestraal.
Alvorens vlugtig na R usland, K om m unistiese S jina en
sekere Oos-Europese state verwys word, kan verm eld w ord
dat die volgende lande onder diegene uit W es-Europa, die
Midde-Ooste en die Ooste is w at buitelandse uitsendings na
Afrika rig en hulle m aak onder andere van die tale gebruik
w at in hakies aangedui w ord: W es-Duitsland, wie se ..Deutsche
W elle” ook ’n sterk heruitsendingstasie in R w anda het (Duits,
Engels, Frans, Am haries, Arabies, Swahili en H ausa); N eder
land (N ederlands, Afrikaans, Arabies, Engels en S paans);
Italië (Italiaan s, Engels, Som ali en A rabies); S panje (Spaans,
Frans en A rabies); S w itserland (D uits, Frans, Italiaans, Engels,
Arabies en Portugees); Swede (Sweeds, Engels, Duits en
F rans); Indië, w at hom in 17 tale to t die buitew êreld w end
( ’n groot aan tal Indiese tale, Engels en Sw ahili); Israel (Y id
dish, Engels, Frans, Arabies en Sw ahili), en Japan, w at alte31

sam e in 23 tale na die buiteland uitsaai (Sw ahili, w aarin hy
eers vanaf 1 April 1964 begin uitsaai, Japanees, Frans, Engels
en A rabies).
D aar is reeds daarop gewys d at R usland sy uitsendings
na Afrika to t nie m inder nie as 133i u u r p er week verm eerder
het. T erselfdertyd het hy in Jan u arie 1965 ’n kragtige nuw e
m edium golfstasie naby K harkov vir uitsendings na A frika in
gebruik geneem . Dit is veelbetekenend dat die addisionele
tale w at hy by sy A frika-repertorium gevoeg het alm al inheem se tale is. Een daarvan is Zoeloe w at vanaf 18 Mei 1964
'n plek in die Russiese uitsaai-rooster gevind het. Die elf tale
w aarin Radio M oskou hoofsaaklik n a Afrika uitsaai, is Engels,
Frans, Portugees, Italiaans, Arabies, Am haries, B am bara, Hausa, Lingala, Som ali en Swahili. H ieruit blyk duidelik d at die
R usse op verre na van die m eeste inheem se A frikatale gebruik
m aak van alle buitelandse dienste w at uitsendings op Afrika rig.
Anders as in die geval van R adio Moskou, konsentreer
Radio Peking tot op groot hoogte op E uropese tale gedurende
die 56 u u r w at hy w eekliks na Afrika uitsaai. Engels, Frans,
Portugees en K antonees — laasgenoem de bestem vir die Sjinese bevolking in Suid-Afrika, M adagaskar en M auritius — is
die tale van sy voorkeur vir hierdie vasteland, m et Engels as
die besondere gunsteling. Dit is alom bekend d at R adio Peking
w aarskynlik die sterk ste sender vir uitsendings na Afrika
gebruik. H ierdie sender, v ersterk d eu r 'n heruitsendingstasie
in Guinee, kan selfs op tran sisto rstelle gehoor w ord en sy
ontvangs op kortgolf is dikw els b eter as plaaslike stasies op
m edium golf. Radio Peking het hom sodanig in A frika ingegraw e d at hy ’n verteenw oordigende diskoteek opgebou het
van inboorlingm usiek u it selfs die p rim itiefste A frika-buurtes.
In die nuusdienste, w at to t tw intig m inute duur, w ord behoorlik teen die „k ap italiste” te velde getrek. M aar o o r propaganda-veldtogte, skeldtaal en belastering in die Afrika-uitsendings w ord aanston s gesels.
A nder uitsendings w at spesiaal op A frika gerig w ord van
agter die Y stergordyn, kom onder m eer uit Boelgarye, TsjeggoSlowakye, Oos-Duitsland, Pole en Roem enië. Die Boelgaarse
staatsra d io saai saans u it Sofia na A frika u it in F rans en
Engels; Radio Praag het gereelde uitsendings in Arabies,
Engels, F rans en Swahili; Oos-D uitsland het daagliks drie u it
sendings in Sw ahili en saai ook in Duits, Frans, Engels en
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Arabies na Afrika uit; Radio W arschau bied vier nuusdienste
in die aand om die b eu rt in Frans en Engels aan, terw yl Radio
B oekarest in F rans en Engels uitsaai.
Die vrae ontstaan vanselfsprekend in w a tter m ate na
hierdie uitsendings geluister w ord, w a tter uitw erking hulle
op die openbare m ening in Afrika het en of die uitsendings
van buitelandse om roepe m eer ingang vind en ’n g ro ter luistertal lok as plaaslike program m e.
Ofskoon d aar in die m eeste Afrikalande nog m in om vattende luisteropnam es onderneem is, dui alle beskikbare gegewens
daarop dat voorkeur norm aalw eg aan die eie plaaslike stasie
gegee w ord, veral w anneer plaaslike gebeurtenisse en die
plaaslike tale en dialekte genoegsaam in aanm erking geneem
w ord, ’n Landswye opnam e in Suid-Afrika in 1963 het byvoorbeeld aan die lig gebring dat ’n u iters geringe persentasie van
die plaaslike Bantoes na buitelandse uitsendings luister en
die oorw eldigende m eerderheid op die program m e van die
SAUK se Radio B antu inskakel. ’n Opnam e in Ghana in 1964
het, volgens die Londense korrespondent van die Johannesburgse „ S ta r”, Radio Ghana eerste op die gew ildheidsleer geplaas, d aarn a die naburige Radio Nigerië, toe die BBC en die
„Voice of Am erica", en eers ’n hele p aar sporte laer Moskou,
Peking, F rankryk en Kairo.
H arald Voss m aak die interessante w aarnem ing dat indien
uitsendings van nie-Afrikalande en veral stasies van die Oostelike blok m et ’n besliste invloed gekrediteer m oet w ord, dit
toe te skryf is aan die feit dat 'n deel van die elite en van
die studente onder die gereelde lu isteraars na hierdie p ro 
gram m e is. Albei hierdie groepe w at in die huidige Afrikagem eenskap ’n gew igtiger rol as in E uropa speel, w ord juis
d eu r die stasies van agter die Y stergordyn aangespreek. Hierby
sou beslis ook plaaslike politieke ag itators gevoeg kon w ord
wie se ore voortdurend gespits is op die „boodskappe’’ van
hierdie om roepe. Vir die toekom stige ontw ikkeling is dit ook
van betekenis dat verskeie kom m unistiese lande gem oeid is
om soos in Guinee, Ghana, Tanzanië, Kenia en die Somalirepubliek deel te hê aan die opbou van die A frika-uitsaaistasies.
Ten opsigte van die reaksie in Afrika van uitsendings uit
die O os-Europese satellietlande, verwys ’n berig in die Johannesburgse „ S tar” van 8 Augustus 1962 na die aan sp raak van
R adio Praag d at sy gereeldste lu isteraars in G hana en Nigerië
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is m et Suid-Afrika, S ierra Leone, die destydse Tanganjika en
E thiopië die volgende op die lys.
W at die invloed van F rankryk en die BBC betref, wys Voss
op voordele w at hulle geniet d eu r van hulle program m e regstreeks deur A frikalande te laat uitsaai. Soos reeds aangetoon,
het hierdie voordele veral in die geval van die BBC aansienlik verm inder.
’n B uitengew oon insiggewende ontleding van die m oontlike invloed in Afrika van die buitelandse uitsendings van uitsaaistasies soos R adio M oskou en Radio Peking, asook van
sekere Afrika-om roepe, het op 27 Junie 1965 in die invloedryke „London Sunday Tim es” verskyn. G eskryf d eu r die
koerant se verteenw oordiger in N airobi, John H enderson, bevat die artikel ook 'n besondere pluim pie vir die objektiew e
gehalte van die nuusuitsendings in die SAUK se huidige Afrikadiens en v erklaar hy dat Suid-Afrika reeds in Oos-Afrika ’n
voorsprong op M oskou en Peking behaal het in die steeds
verskerpende oorlog-in-die-lug.
O or die betrokke nuusuitsendings skryf hy: „The South
African B roadcasting C orporation is a com parative new com er
to the radio propaganda w ar, so far as E ast Africa is con
cerned . . . The news b roadcasts in English are gaining in
re p u tatio n fo r accuracy and objectivity. A grow ing nu m b er
of E ast Africans are tuning in to them because the BBC over
seas service does not com e in pow erfully o r clearly enough
for tra n sisto r radio reception, and because they no longer
tru s t radio bulletins p u t ou t by th e ir G overnm ent-controlled
local stations".
In 'n skerp-kritiese beskouing van die program inhoud van
die uitsendings van Radio Peking, v erklaar hy dat hierdie
om roep sy propaganda-idees d rasties sal m oet wysig indien
hy enigsins in A frika hond h aa raf wil m aak. Van m eer as ’n
honderd B antoes w at in N airobi ondervra is, het nie ’n enkele
na Radio Peking geluister nie. Die program m e is net eenvoudig te vervelig en allerm ins gerig op die belangstellingsveld
van die plaaslike bevolking. Volgens H enderson kan Radio
Peking veel gaan leer by R adio K airo wie se program m e ge
skryf en aangebied w ord d eu r persone afkom stig u it die
teikengebied en w at gevolglik ook ’n groot luistergehoor in
Oos-Afrika geniet.
S am evattend besluit hy: „The radio w a r in E ast Africa
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today is betw een Cairo and Johannesburg, w ith the BBC
fussing around at the edges. Peking and Moscow have still
to m ake th eir m ark".
„Die V aderland" haal op 3 Augustus 1965 United Press
In tern atio n al se bevindings aan van die invloed van radiouitsendings in Afrika. H ierdie belangrike nuusorganisasie se
opsom m ing van die situasie dui R usland en K om m unistiese
Sjina, van buite, en die Verenigde Arabiese R epubliek en SuidAfrika, van binne op die twee eindpunte van die vasteland,
as die groot m ededingers om die „siel” van Afrika aan en
vervolg: „Op die oom blik w ord die louere blykbaar weggedra
deur K airo en Suid-Afrika, hoofsaaklik om dat albei skynbaar
’n b eter begrip van Afrika se behoeftes het as of die Russe of
die K om m unistiese Sjinese".
United Press het ook heelw at te sê oor die inhoud van
Radio Peking sc uitsendings. A frika-luisteraars stel net eenvoudig nie belang in die langdradige polem iese hoofartikels
w at w oordeliks deur Peking uit die ..People’s Daily” aangehaal
w ord nie. En nog m inder stel hulle belang in die nuwe toesprake d eu r lede van die Sjinese Afro-Asiatiese solidariteitskom itee wie se nam e niks vir die gewone naturel beteken nie.
Volgens U nited Press is Radio M oskou subtieler m et sy
uitsendings na Afrika en wen hy m eer „ore", hoewel sy gelokaliseerde program m e egter nie kan kers vashou m et dié
van óf K airo of Suid-Afrika nie, ofskoon dit baie beter is as
Radio Peking se pogings.
Met betrekking to t die uitsendings van die SAUK se Afrikadiens, w at tans nuusbulletins en nuuskom m entaar in Engels,
Afrikaans, Frans, Portugees en Zoeloe insluit, verklaar United
Press: „D aar w ord m in pogings to t regstreekse propaganda
aangew end en naturelle-luisteraars het verbasing uitgespreek
oor die objektiw iteit van die nuusuitsendings".
4.

Die ideologiese propaganda-oorlog:

Uitsendings w at die blanke in A frika besw adder en on
ware en opruiende materiaal bevat. — Regsreëls van die
ou V olkerebond en die V.V.O. ten opsigte van intem asionale uitsendings. — Verkragting van hierdie reels deur
A frikastasies en buitelandse dienste van K om m unistiese
lande.
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’n O ntstellende aspek van radio-uitsendings in en na
Al'rika is die onverantw oordelike en onbeteuelde besw addering
van die blanke van hierdie vasteland d eu r die buitelandse
dienste van kom m unistiese lande en sekere A frikastasies, en
die skaam telose onw aarhede w at deur hierdie om roepe oor
lande soos Suid-Afrika, P ortugal en R hodesië kw ytgeraak
w ord. In die stortvloed ideologiese propaganda w ord dikwels
ook nie geskroom om die sw artm an op te ru i om m et wapengeweld teen die w itm an op te staan nie.
As belangrike kom m unikasiem iddel was die radio u it die
staanspoor bestem om goedgesindheid en onderlinge begrip
tussen volkere te bevorder. Ten voile bew us van die invloed
van radio-uitsendings en die verreikende gevolge van ’n verkragting van hierdie beginsel, het die ou V olkerebond reeds
regsreëls ten opsigte van internasionale uitsendings opgestel
tydens ’n internasionale konferensie in Geneve in 1936.
Drie van die vernaam stes hiervan lui:
Alle uitsendings w at daarop bereken is om die bevolking
van ’n an d er land op te sweep om die binnelandse orde
en veiligheid te onderm yn, w ord verbied; geen buitelandse
uitsendings m ag oorlog in ’n an d er land teen ’n derde
land stook nie; alle uitsendings w at die goeie internasionale
verhoudings v ersteu r d eu r valse inligting uit te saai, w ord
verbied.
H ierdie ooreenkom s is in 1954 d eu r die V.V.O. bekragtig
m et byvoeging van die volgende:
„Each contracting S tate shall refrain from radio broad
casts th at w ould m ean un fair attack s o r slanders against
oth er people anyw here, and in so doing, to conform strictly
to an ethical conduct in the in terest of w orld peace by
reporting facts truly and objectively and to provide th a t
each contracting p arty shall not in terfere w ith the recep
tion, w ithin its territo ry , of foreign radio b ro a d casts”.
Hoe m in sekere radiostasies hulle aan ooreenkom ste van
hierdie aard steur, sal duidelik blyk u it enkele voorbeelde van
uitsendings w at in Suid-Afrika opgevang is.
R adio Kairo, w at altesam e in 26 tale uitsaai en in 14 na
Afrika, het pas drie ja a r gelede m et uitsendings in Suid-Sotho
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begin — hy is die enigste uitsaaistasie buite Suid-Afrika en
B asoetoland w at hierdie taal gebruik — toe ’n Bantoe-omro ep ster m et ’n benydensw aardige B utha B uthe-breiklank
onder m eer die volgende w oorde in Suid-Sotho gebesig het:
„Die leiers van m aAfrika het verklaar dat die prys vir ’n oog
’n oog is; die prys van die lewe van die m aAfrika is die bloed
van die w itm an in Suid-Afrika ..
Radio Ghana se reuse-senders by E ju ra het dikwels gedurende die afgelope p aa r ja a r boodskappe van die sogenaam de
Radio Freedom Fighters aan Afrika uitgedra. Op ’n aand het
die boodskap soos volg gelui: „Long live our A fric a . . . Wake
up children of A fric a . . . Take the arm s w hich are given by
o u r tru e friends and fight the W hite settlers. Throw them to
the sea. D eath to the W hite dogs. Africa is ours and we w ant
h er back now. We will crush V erw oerd and S alazar”.
Dit is van uitsendings soos hierdie dat die „N atal M ercury”
in ’n hoofartikel op 8 D esem ber 1960 geskryf het: „Radio C airo’s
socalled Freedom talks and news services are so scurrilously
abusive of W hites in Africa and so m oronically stupid th at
only the paw ns of Com m unism are likely to be influenced
by th em ”.
Dit m ag wel to t op sekere hoogte so wees, m aar d aa r is
stellig ook talle onontw ikkeldes w at nog buite die Kom m unism e
staan w at hulle ore sal spits by die aanhoor van sulke woorde.
Radio Tanzanië, w at naas Radio B antu en Radio Moskou
die enigste om roep is om ook in Zoeloe uit te saai, het in
Mei 1964 die nie-blanke bevolking van Suidwes-Afrika verras
toe hy uitsendings in H erero op hierdie gebied begin rig het.
Soos gebruiklik in verskeie van sy uitsendings, het hy nie
nagelaat om te velde te tre k teen die blanke van Suid-Afrika
nie. Die verbanne A.N.C. het in 1963 ’n spreekbuis in Radio
Algiers gevind w at elke V rydagaand spesiale boodskappe nam ens hom uitgesaai het.
Pas verlede m aand nog het Radio Zam bië ’n opskudding
verw ek toe hy naturelle in R hodesië opgesweep het tot verkragting, m oord en brandstigting. O nder die verbanne sw art
R hodesiërs w at vanuit Livingstone uitgesaai het, was die onderp resid en t van die verbode Z.A.P.U., Jam es Chikerem a, w at
onder m eer in Shona die volgende beroep op sw art R hodesiërs
gedoen het: „Vorm groepe en gaan snags uit na die blanke
p lase en sny die tabak af w at geplant is. M aak die boer dood.
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Doen alles, gaan voorw aarts, m aak dood en veroorsaak chaos
in Rhodesië".
Benew ens die terrein van die program m e, is d aar ook
nog ’n an d er gebied in die radiow ese w at d eu r die jonger
A frikastate op m ilitante en ongedissiplineerde wyse betree
w ord. Van hulle ignoreer die frekw ensietoekennings w at uit
Geneve aan hulle gem aak w ord en saai som s op golflengtes
uit w at aan an d er lande toegeken is.
W at die gif-propaganda van kom m unistiese uitsaaistasies
van oorsee betref, kan volstaan w ord m et drie kort aanhalings.
Pas op 30 M aart v an jaar nog, verklaar Radio M oskou: „The
Soviet S olidarity C om m ittee for Africa on behalf of the Soviet
public has repeatedly spoken in su p p o rt of the struggle of
the peoples of S outh Africa, Zim babw e and S outh W est Africa
for freedom and com plete independence. May the fighters for
the freedom of Angola and M ozambique, and the p atrio ts who
languish in the prisons of S outh Africa and Rhodesia, know
th at we are on th eir side in the great struggle for a full libera
tion of the African continent".
’n U itsending van Radio B erlin In tern atio n al (Oos-Duitsland) op 30 Julie 1965 lui o n d er m eer soos volg: „V erw oerd’s
spokesm an has on several occasions stated th at S outh Africa
has the necessary p otentials to m ake nuclear w eapons, and
the V erw oerd regim e has bought m ilitary planes w ith the hope
of carrying and dropping atom bom bs. Last year the G.D.R.
com m ittee for Afro-Asian solidarity exposed a secret agree
m ent which exists betw een the Im perialist W est G erm an
Federal R epublic and the R epublic of S outh Africa in m ilitary
and econom ic fields. This brings the danger of nuclear w ar
right on to the doorstep of the African C ontinent”.
Radio Praag lew er op 10 Augustus 1965 die volgende
kom m entaar oor die hofsaak in verband m et die Cinderellagevangenis: „Even though C inderella is ju st one of S outh
A frica’s prisons, it is absolutely clear th at there are m any
such Cinderella prisons and an increasing nu m b er of people
have com e to realise th a t in fact all S outh Africa is nothing
but a big Cinderella p riso n ”.
5.

Die S.A.U.K. en sy Bantoe- en buitelandse dienste:

SAU K b eskik oor hoogs-ontw ikkelde radiowese op vaste38

land. — Uitbreidings neem groot afm etings aan. — Radio
R SA beplan uitsendings dertig uur daagliks in nege tale
na verskeie wêrelddele. — Vasteland van A frika eerste
teikengebied. — Doelstellings van Radio RSA. — Reusereaksie op program m e van Radio Bantu. — Programinhoud en doelstellings van ses program dienste in sewe
Bantoetale.
D aar is reeds daarna verwys dat H arald Voss Suid-Afrika
in „R undfunk und Fernsehen in A frika” u itso n d er as die land
m et die hoogs-ontwikkelde radiow ese op die vasteland van
Afrika.
In die afgelope vier ja a r veral het die ontw ikkeling reuseafm etings aangeneem en is uitbreidings teen ’n buitengew oon
snelle tem po onderneem . Tot aan die einde van 1961 het die
SAUK oor drie binnelandse program dienste beskik — Afri
kaans, Engels en S pringbokradio — en is B antoeprogram m e,
p rakties gesproke, as deel van eersgenoem de twee dienste
uitgesaai. G edurende daardie ja a r is die Hertzog-toring in
Johannesburg voltooi en m et ingang 1962 is vyf verskillende
program m e gelyktydig daarvandaan aangebied: die drie bestaande program m e, plus Suid-Sotho en Zoeloe.
Soos die aantal FM-maste eers in stedelike en d aarn a in
m inder digbevolkte gebiede verrys het, is nuw e program dienste
ingestel in Noord-Sotho, Tsw ana en Xhosa. In 1964 en 1965
onderskeidelik is ook die tw eetalige FM -streekdienste in
A frikaans en Engels, Radio Hoëveld en Radio Goeie Hoop,
bygevoeg en ’n deurnagdiens, w at op FM uitsaai in die streek
en oor kortgolf dw arsdeur die land van m iddernag tot vyfuur
soggens, op 1 S eptem ber 1964 ingestel. ’n V enda/Tsongadiens,
w at voorlopig nog slegs twee u u r lank p er dag oor mediumgolf uitsaai solank d aar gewag w ord op die voltooiing van
die FM -netwerk in die besondere teikengebied, het in 1965
m et uitsendings begin.
Op hierdie m anier is die destydse drie binnelandse dienste
van die SAUK in m inder as vier ja a r na elf dienste uitgebrei.
M ettertyd sal nog ’n spesiale FM-diens vir N atal ingestel w ord
en wag die deeltydse V enda/Tsongadiens. W anneer dit sou
gebeur, sal die SAUK se binnelandse netw erk, w at aanvanklik
drie dienste gehad het w at vyftig u u r p er dag uitsaai, dertien
dienste hê w at gesam entlik ver oor die tw eehonderd u u r per
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dag op die lug is.
Die instelling van FM het vir 'n groot verbetering in die
gehalte van radio-ontvangs in Suid-Afrika gesorg. ’n L uisteraar
w at binne 60 na 200 myl van die naaste FM -sender woon, na
gelang die topografie, kan sonder steuring vier-en-twintig
u u r lank inluister ongeag die w eerstoestande of hoeveel steurings van ap p a rate d a a r in sy omgewing is.
S am evattend het die v o o rsitter van die SAUK se Beheerraad, dr. P. J. Meyer, in M aart van jaar daarop gewys dat die
toenam e in lu isteraars gedurende die dertigjarige bestaan van
die SAUK saam val m et die u itbreiding in die program dienste.
Teen die einde van 1965 was d aar 1,368,660 lisensiehouers, w at
die m oontlike lu istertal na sewe m iljoen verhoog het. Hulle
besit m eer as ’n kw artm iljoen ontvangstoestelle. In verhouding het die grootste toenam e onder die B antoe voorgekom,
w aar die aantal lisensiehouers gem iddeld m et 25 p ersen t die
afgelope twee ja a r gestyg het.
Die om vangryke radio-bedryw igheid in Suid-Afrika het
gewis nie slegs op die oom blik m et binnelandse uitsendings
te m ake nie. Soos voorheen verm eld, w ord die eerste fase van
w at beplan is om eerlang Suid-Afrika se w êreldwye kortgolfdiens in nege tale te wees, op 1 Mei van stapel gestuur. Aangesien R adio RSA — Die Stem van Suid-Afrika — soos die
SAUK se buitelandse diens hom self deurgaans aan Afrika en
die w êreld sal voorstel — nou verband hou m et die radioprentjie van die hele Afrika en 'n w esenlike uitw erking daarop
kan hê, w ord k ortliks by die ontw ikkeling, om vang en oogm erke daarvan stilgestaan. Met die oog daarop d at u itsen 
dings in Suid-Afrikaanse B antoetale en ook in Engels van
buite Suid-Afrika spesifiek to t die B antoes van hierdie land
gerig w ord, verwys ons ook ten besluite na die SAUK se
Radio B antu en die reuse-reaksie by ons B antoe-luisteraars
op die program m e van sy ses afsonderlike program dienste.
Om by R adio RSA te begin wie se stem , die Stem van SuidAfrika, bestem is om 30i u u r lank p er dag in nege tale om die
aardbol te w eerklink — in A frikaans, Engels, Duits, Nederlands, Frans, Portugees, Spaans, Chinyanya en Swahili.
Dit is reeds vlugtig genoem d at die SAUK sedert 1958 ’n
b eperkte A frikadiens uitsaai oor tw ee senders van 20 kw. elk.
Die diens het tot die m iddel van 1964 slegs b estaan u it die
herleiding van sekere van die SAUK se binnelandse program m e
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m et die bedoeling noofsaaklik om Suid-Afrikaners in gebiede
benoorde Suid-Afrika in voeling m et hulle vaderland te hou.
Die program m e is op geen spesifieke teikengebied gerig nie
en was nie daarop bereken om spesiaal inligting en feite oor
Suid-Afrika aan die buiteland oor te d ra nie.
Die aankondiging dat vier kragtige kortgolfsenders van
250 kw. elk aangekoop w ord en die Regering 'n om vattende
buitelandse diens aan die SAUK toevertrou, het hierdie posisie
ingrypend verander. Die eerste stap in die vestiging van die
toekom stige Radio RSA het bestaan uit die re-organisasie van
die bestaande Afrikadiens as tussentydse m aatreël to td at die
nuwe senders en die lugdrade w at dit vir hulle m oontlik sou
m aak om verskillende dele van die w êreld te bereik, beskikb a a r sou w ord. G ekeurde program m e u it die Engelse en
A frikaanse dienste is behou, m aar daarbenew ens ook spesiale
program m e in Afrikaans, Engels, Frans, Portugees en Zoeloe
aangebied.
Die nuw e sendstasie op Bloem endal, naby M eyerton, is op
27 O ktober 1965 deur die E erste M inister geopen en die eerste
van die 250 kw.-senders in w erking gestel. Met die tweede
sender ook in gereedheid gebring, is die weg gebaan vir die
aanvang op 1 Mei van die eerste fase in Suid-Afrika se program
van om vattende buitelandse uitsendings.
Die vasteland van Afrika is to t op groot hoogte Radio
RSA se eerste teikengebied en program m e w ord onder andere
gerig op Kenia, Uganda, Tanzanië, Rhodesië, Zambië, Malawi,
Nigerië, Ghana, die Kongo, K am eroen, Gabon, Niger, Mosambiek en Angola. D aar is ook ’n algem ene A frikaprogram en
d aar w ord reeds uit die staanspoor elke aand 55 m inute lank
in Engels na die Verenigde K oninkryk en E uropa uitgesaai. Die
tale w at aanvanklik gebruik w ord, is Afrikaans, Engels, Frans,
Portugees en Zoeloe.
’n E erste uitbreiding w ord vir 1 S eptem ber van jaar beoog
w anneer gehoop w ord om reeds 55 m inute lank p er dag u it
sendings in Engels na die V.S.A. en K anada te rig. Dit w ord
voorts in die vooruitsig gestel om vanaf 1 Desem ber, benew ens Engelse uitsendings, ook program m e in Portugees, Frans,
Spaans, Duits en N ederlands na E uropa u it te saai. Ten opsigte van uitsendings na Afrika, sal Sw ahili-program m e al
hoogsw aarskynlik teen hierdie tyd die Zoeloeprogram m e vervang het.
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S odra die beplande uitbreidings afgehandel is, sal die u it
sendings daagliks soos volg verloop:
1.30—5.30 vm. (S.A. tyd): vier uitsendings van 55 m inute
elk in Engels n a die V.S.A. en K anada.
1.30—4.30 vm. (S.A. tyd): (d.w.s. gelyktydig m et die eer
ste): tw ee uitsendings in S paans en een in Portugees na
Latyns-Amerika.
6.00—9.00 vm. (S.A. tyd): dertien uitsendings van vyftien
m inute elk na Afrika in Afrikaans, Engels, Frans, P ortu
gees, Sw ahili en Nyanya.
12.00—5.00 nm . (S.A. tyd): Vyf uitsendings van vyf-en-vyftig m inute elk in Engels na Indië en P akistan, die Fillipyne
en an d e r gebiede in Suidoos-Asië, Japan, A ustralië en NieuSeeland.
5.00 nm .— 1.30 vm. (S.A. tyd): V yftien uitsendings van 55
m inute elk na A frika en E uropa in Engels, Frans, Spaans,
N ederlands, Duits, Portugees, Swahili en Chinyanya. Se
kere van die uitsendings is op E uropa en andere op Afrika
gerig. Ook h ier w ord gevolglik gebruik gem aak van sogenaam de „dubbelloop"-uitsendings.
Anders as in die geval m et buitelandse uitsendings van
kom m unistiese lande en sekere van die A frikastate, is Radio
RSA allerm ins daarop u it om skoor te soek m et enige volk
of sta a t en om ’n oorlog-in-die-lug teen so ’n staat te ontketen.
T erselfdertyd sou hy sy plig versaak indien hy nie, w aar dit
nodig m ag blyk, valse aantygings teen Suid-Afrika op ’n waardige en beheerste wyse w eerlê nie. Die SAUK se huidige be
p erk te A frikadiens het reeds d aarin geslaag om ’n heel beson
dere toon, o n tdaan van histerie en berekende venyn, die
etergolw e in te d ra w at A frika-naturelle duidelik verras en
’n etik et van b etro u b aarh eid aan sy uitsendings gehang het.
Radio RSA is voornem ens om in die voetspore van sy voorloper te volg.
In die besonder is dit sy bedoeling om kennis en feitelike
inligting oor die R epubliek te versprei. Hy sal verwys n a die
bevolking-sam estelling van Suid-Afrika, na die vrede en harm onie w at d a a r heers en die geleentheid w at aan elkeen gebied
w ord om na sy eie aa rd to t voile w asdom te ontw ikkel. Hy
sal vertel van die ekonom iese krag en nyw erheidspotensiaal
van die land van sy p restasies en leierskap op w etenskaplike
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en sosiologiese gebied; van sy rykdom aan m ateriële en geestesgoedere en van sy natuurskoon.
By u itstek sal Radio RSA hom daarvoor beyw er om 'n
g ro ter begrip te bevorder van ons land, sy problem e en sy
m ense. Hy sal steeds trag om vriendskapsbande in en buite
Afrika te sm ee en om insig en m instens ’n nuw e benadering
te kweek w aar voorheen agterdog en vyandigheid bestaan het.
Benewens die veertig nuusbulletins p er dag w at in die
voltooide diens uitgesaai sal w ord, sal Radio RSA ook 'n verskeidenheid program m e aanbied w at ’n panoram iese beeld
gee van Suid-Afrika en sy mense.
Te oordeel na die reaksie w at reeds geruim e tyd uit verskeie w êrelddele op die huidige beperkte A frikadiens van die
SAUK ontvang w ord — m eer as 400 briew e is reeds in 'n
enkele m aand aan hom gerig en reaksies was, afgesien van
Afrika, ook al afkom stig uit Europa, die V.S.A., A ustralië, NieuSeeland, Indië, P akistan en Jap an — behoort die helder stem
van die om vattende Radio RSA op heelw at verw agte en onverw agte plekke ingang te vind. Veral sal dit sy strew e in Afrika
wees, om te m idde van talle verw arrende stem m e, as 'n stem
van geloofw aardigheid en gesag uitgeken te w ord.
Die suksesverhaal van Radio B antu, die SAUK se ses program dienste in Zoeloe, Suid-Sotho, Xhosa, Noord-Sotha, Tswana en V enda/Tsonga, toon dat hy to t op groot hoogte in die
behoeftes van plaaslike B antoe-luisteraars voorsien.
Sy besondere gew ildheid onder die B antoes van die Republiek is op treffende wyse bevestig toe Suid-Afrika se nasionale
leseropnam e in 1962 aangetoon het d at van alle B antoes w at
in daardie stadium op die radio ingeskakel het, nie m inder
nie as 86.5% gereelde lu isteraars van Radio B antu was. Ander
het hoofsaaklik na die SAUK se ander program dienste en na
Lourenco M arques geluister. ’n Landswye luisteropnam e in
1963 het aan die lig gebring d at d aar reeds op daardie tydstip
m eer as ’n m iljoen volwasse B antoes was w at daagliks na
die program m e van Radio B antu geluister het. Gedagtig aan
die uitbreiding van die FM -netwerk en die aansienlike toenam e
in luisteraarsreaksie sedert die vorige opnam es, is d aa r alle
aanduidings d at die tw eem iljoen-kerf reeds bereik is.
Met verwysing na luisteraarsreaksie, het R adio B antu
gedurende 1965 m eer as 1-miljoen 600,000 lu isteraarsbriew e on t
vang teenoor 1,274,695 in 1964, 699,433 in 1963 en 332,302 in
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1962. Die m aandelikse korrespondensiesyfer het vanjaar reeds
die 200,000-kerf oorskry sodat die totale aantal briew e vir
1966 heelw at m eer as tw eem iljoen behoort te wees.
Hoewel Radio B antoe se program dienste en sy FM -netwerk
in eerste instansie op die Bantoe-bevolking van die R epubliek
ingestel is, w as dit opvallend dat 1,138 briew e in M aart vanjaar
u it Swaziland en 1,090 uit B asoetoland afkom stig was.
Indien daaraan gedink w ord dat die SAUK se uitsendings
in B antoetale slegs ses ja a r gelede nog beperk was to t ’n
p a a r daaglikse program m e oor m edium golf en 'n rediffusiediens na die Johannesburgse B antoedorpe, dui die 72i u u r
w at tans daagliks gesam entlik d eu r die ses program dienste u it
gesaai w ord die om vangryke ontw ikkeling aan w at sedertdien
plaasgevind het.
Die onderskeie program dienste van Radio B antu is op
dié besondere deel van die land gerig w aar d aar ’n konsentrasie van lede van ’n bepaalde B antoenasie aangetref w ord.
Die Zoeloediens w ord byvoorbeeld gehoor in N atal en 'n
gedeelte van Transvaal; die X hosadiens in Oos- en Wes-Kaapland; die Suid-Sothodiens in die V rystaat en aan die Witwatersran d ; die N oord-Sothodiens in P retoria, Noord- en Noordoos-Transvaal; die Tsw anadiens in P retoria, W es-Transvaal,
N oordw es-K aapland en die V rystaat, en die Venda/Tsongadiens in die v erre N oord-Transvaal.
D aarop ingestel om in te lig, op te voed en te verm aak,
speel die program m e terselfdertyd hulle rol om goeie verhoudings tussen blank en nie-blank in Suid-Afrika te verstewig.
Die bydrae van die uitsendings tot die bew aring en uitbouing
van die taal en k u ltu u r van die onderskeie B antoenasies van
die R epubliek is o nberekenbaar groot.
Met betrekking tot program sam estelling, sluit elke diens
die volgende in: nuusbulletins, nuusw aardige tydskrifprogram me, p raatjies, godsdienstige uitsendings, hoorspele en vervolgverhale, kinder- en vroueprogram m e, daaglikse skooJuitsendings, program m e vir oum ense, vasvra- en besprekingsprogram m e, hoorbeelde, 'n wye verskeidenheid m usiekprogram m e,
landbou- en tuinbourubrieke, versoekprogram m e, sportuitsendings en w edstrydprogram m e.
Binne die raam w erk van die reeds verm elde doelstelling
om inligting, opvoeding en verm aak te verskaf, beyw er Radio
B antu hom in die besonder om selfw erksaam heid en diens44

vaardigheid teenoor die eie gem eenskap by die B antoe aan
te moedig; om die C hristelike boodskap aan hom oor te bring;
om deur die uitsending van w at goed en mooi is in sy eie
geskiedenis, tradisies en k ulture by hom nasietrots te skep;
om in eerste instansie ’n B antoeprogram u it te saai, m aar om
ook ’n kleur van die W esterse k u ltu u r en verm aaklikheid aan
te bied, en om te alle tye ’n m iddel te wees om die regte gesindheid tussen blank en B antoe te bevorder.
Die volgende strofe uit een van die prysliedere w at Radio
B antu gereeld ontvang, vat die reaksie van duisende luisteraars
op die program m e beeldend saam:
,,Wees gegroet, julle w at ons verm aak en opvoed!
Julie blitsvinnige boodskappers!
Julle w at geluk v e rs p re i..
6.

Afsluiting:

’n E erste gevolgtrekking uit ’n studie oor radio-ontwikkeling in en in verband m et Afrika is dat die radio tans verreweg
die belangrikste m assa-kom m unikasiem iddel op hierdie vaste
land is.
Gedagtig daaraan dat groeps-luistergew oontes in sekere
gebiede voorkom en die aantal luisteraars p er stel in elk geval
betreklik ruim in Afrika bereken kan w ord, sou dit nie ondenkbaar wees dat die bykans elfm iljoen radio-ontvangstelle
in Afrika op die oom blik reeds vir ’n luistergehoor van tagtigtot honderdm iljoen kon sorg nie. Die skouspelagtige toenam e
in ontvangstelle op die vasteland sedert die kom s van die
transistorradio, dui daarop dat nog veel m eer van Afrika se
258-miljoen inw oners binne afsienbare tyd toegang to t die
radio sal hê.
Gesien in die lig van die toenem ende beskikbaarheid van
luisteraars, kan die buitengew one bedryw igheid van sowel
A frikastasies as buitelandse om roepe om hulle Afrika-uitsendings so spoedig m oontlik uit te brei en ho o rb aar te m aak,
goed begryp word. Oor die belangrikheid om Afrika te bereik
het d aar by hulle nog nooit enige twyfel bestaan nie en die
lug-storm loop om Afrika is gevolglik feller as ooit tevore.
D aar is daarop gewys dat ’n duidelike neiging tot ’n nuwe
benadering van Afrika in hulle radioprogram m e algaande in
die jongste ja re by die buitelandse dienste van oorsese uit45

saaistasies te bespeur is. D aar w ord tot op groot hoogte ook
nou in A frikatale d eu r hulle uitgesaai en verskeie van hulle
program m e het ’n „A frika-karakter”.
Soos voorts aangedui, het ’n studie van program inhoud aan
die lig gebring dat d aar wel in bepaalde uitsendings eerlik
d aarn a gestreef w ord om in te lig, voor te lig, op te voed en
te verm aak. In die besonder so rteer ook skooluitsendings van
A frikalande onder hierdie program m e. Terselfdertyd is tot
die gevolgtrekking gekom dat die radio in en na Afrika veral
d eu r kom m unistiese lande en sekere A frikastate op gewetelose
en gevaarlike wyse as belangrike in stru m en t aangegryp w ord
in die ideologiese propaganda-oorlog om die „siel’’ van Afrika.
Hulle m isbruik van ’n m edium w at daarvoor bestem is om
goedgesindheid en onderlinge begrip tussen volkere te bevorder, ken dikw els geen p erke nie.
D aar is ook in die loop van die ontleding bevind d at in
baie gevalle d eu r lu isteraars in A frika voorkeur aan die eie
plaaslike stasie gegee w ord, veral w anneer plaaslike aangeleenthede en die plaaslike tale genoegsaam in ag geneem w ord.
T erselfdertyd was d aa r duidelike aanduidings dat tog na die
uitsendings van oorsese om roepe en an d e r A frikastasies ge
lu ister w ord.
Indien d aar egter u it die voorafgaande studie een allesoorheersende in d ru k verkry is, dan is d it dat die SAUK, te r
wille van veel w at vir ons d ierb a ar is, 'n ontsaglike taak te
vervul het in die lugruim bo k an t Afrika.
Die roepsein van Radio RSA w at telkens sy uitsendings
vir die buitew êreld sal identifiseer, is ’n p a a r helder note u it
die lied van die bokm akierie. D aar bestaan die volste vertroue
d at hierdie note suiw er en w elluidend sal opklink u it die
kakofonie w at deurentyd die etergolw e vul.
Steve de Villiers
Johannesburg.
27 April 1966.
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