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Hanlie Retief gesels met Inge Kühne
Besig met ’n artikel vir Huisgenoot
oor olifante wat in
Zimbabwe gebruik
is om renosterstropery te bekamp.

Inge en Waldimar Pelser, uittredende redakteur, op saktyd in 2014.

Inge met die voorbladstorie wat sy in Junie 2002,
in haar eerste week by Rapport, geskryf het.

Koelkop
aan die
stuur van
’n yslike
straler
Rapport se nuwe redakteur wil
haar lesers én die land dien

D

ie oud-koerantbaas Jan
Prins het oor Ton Vosloo
geskryf: “Ton loop kaalvoet deur die lewe.” Van
Inge Kühne kan jy sê sy
loop op plat hakke en sonder make-up
deur die lewe.
Sy’s uit die joernalistieke stal van volbloed-renperde, spog oudredakteur
Bokkie Gerber onbeskaamd oor Inge,
wat destyds sy nuusredakteur was.
“Maar sy’s ook die cool een wat haar
nie verhef of aanstel nie en met omtrent almal en alles gemaklik kan omgaan.”
Inge, wat dié week die warm stoel
oorneem, sê oor haar nuwe rol: “Dit is
so ongelooflik belangrik om vir mense
die wêreld te wys, die inligting te gee
wat hulle nodig het om te kan funksioneer. Vir sy lesers moet Rapport ’n
spieël ophou en sê: ‘Hier is jou wêreld.’
“In ’n wêreld met soveel geraas, is
akkurate, eerlike inligting ongelooflik
belangrik.”
Toe sy nuusredakteur geword het,
het ’n ouer verslaggewer vir haar gesê:
“Nou gaan jy jou Heiland leer ken.”
Wie Inge nou gaan leer ken, is nog
onduidelik. Maar een ding weet sy:
“Rapport is deel van die kosbare kultuurgoed van Afrikaanse mense wat ’n
redakteur moet oppas en laat gedy. Jy
aanvaar verantwoordelikheid vir dit
wat vir soveel mense soveel beteken.
“Rapport is ’n ruimte waarbinne Afrikaanse mense hulself kan sien en
oriënteer en ’n bietjie pret hê. Hulle
het miskien al gedink om te emigreer,
dalk is hulle terug, dalk kon hulle dit
nie oor hul hart kry om te gaan nie.
Maar hier is hulle nou, en dis húlle vir
wie Rapport ’n ruimte moet help skep,
’n leefwêreld waarin hulle sin kan
maak van hierdie land met al sy uitdagings.
“Waar jy saam met ander mense oor
dieselfde dinge en uitdagings kan dink
en wonder en sien: Dis hoe dáái ou dit
doen; hier’s die mense wat Middelburg
se stasie mooigemaak het; ’n kind wat
iemand deur die skool gehelp het.
“Dit sonder jou egter nie af van ander mense in ons land nie, want dis so
belangrik om ook ’n Suid-Afrikaner te
wees, anders gaan jy ongemaklik wees
in hierdie land.”
Inge, haar lewensmaat, die oud-Rapport-redakteur Tim du Plessis, en haar
seun, Emile, was Desember op ’n road
trip toe sy naby Britstown hoor sy kry
die redakteurskap. Tipies Inge het sy
eers stil gebly daaroor. “Ek wou dit

Inge Kühne, nuwe redakteur van Rapport, in haar
tuin in Northcliff.
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Inge het aan die verkeerde kant
van 40 eers begin draf, en sy vat
haar drafskoene saam selfs wanneer sy reis. | FOTO: TIM DU PLESSIS
eers ’n bietjie laat lê, die gedagte. Toe
ek hulle die aand in Kimberley vertel,
het Tim en Emile altwee op en af gespring van opgewondenheid. En ek
dink o, jinne, wat nou?
“Maar die feit dat hulle twee so bly
was, was vir my so mooi. Ek het gedink
joe, as hulle so bly is en bereid is om
dit saam met my te doen, ek het minstens my familie aan my kant.”
Sy sit oorkant my in haar drafklere
en lag kop agteroor, haar trademarkuitbundige en joviale lag.
Vandat sy kan onthou wou Inge ’n
joernalis word. Op tien, toe sy die tienerboek Voorbladnooi lees, het sy geweet sy wou nie die voorbladnooi wees
nie, maar die voorbladstorie skryf.
In Rustenburg, haar grootworddorp,
het sy partykeer met haar fiets agter
die NND-lorrietjie wat die koerante aflewer aan gery. Dit was vir haar vreeslik opwindend as sy by die kafee kyk
hoe hulle die koerante aflaai.
As student het sy vakansies by Beeld
in Pretoria gewerk. “Ek moes saans die

poelkarre vol petrol gaan maak, wat ek
met groot entoesiasme gedoen het.
“Partykeer as ’n laat storie iewers
breek, moes ek lughawe toe ry om die
rolletjie film te gaan haal. Net om die
rolletjie van ’n groot storie te hanteer
was vir my absoluut wonderlik.”
Ná haar studies het sy aansoek gedoen by elke tydskrif en koerant waarvoor sy ’n adres in die hande kon kry.
“Briewe, dit was nog ’91.”
Sy het nou nog Rapport se dit-spytons-maar-daar’s-g’n-paslike-vakaturebeskikbaar-nie-brief.
Toe die Zululand Observer haar ’n
werk aanbied, het sy nie eens geweet
waar Zoeloeland is nie. Ses maande later het Beeld haar ’n werk gegee, maar
die tyd in Empangeni was van die belangrikste in haar lewe. “Ek het daar
grootmens geword. Ek was brandarm;
ek moes my studielening afbetaal!”
Sy wens partykeer sy kon langer
daar werk. “Plaaslike koerante is ’n ongelooflike vorm van joernalistiek, want
jy werk regtig vir ’n gemeenskap.”
So was sy nog altyd geesdriftig en
ondersoekend. En baie keer ’n bietjie
te haastig, glimlag sy.
As kind het sy seker gemaak die
Kühnes kom by élke plek op die kaart
in die Krugerwildtuin. Die Kennis-ensiklopedieë in hul voorhuis wat ’n reisende smous aan haar ouers verkoop
het, het haar mateloos frustreer. “Nét
twee paragrawe inligting oor iets!
“Dis ongelooflik dat kinders nou toegang tot soveel kennis het. Maar snaaks
genoeg, toe daar so min inligting was,
was dit meer waardevol. Nou doof die
geraas die waardevolle inligting uit.”
Onder die veteraan-joernalis Franz
Kemp by Huisgenoot het Inge haar
grootste leerskool gehad. “Hy het verstaan wat jy moet vind om van ’n sto-

“

Rapport se lojaliteit
is by die Grondwet,
nie by enige
party nie.
rie ’n behoorlike storie te maak.”
In die vroeë 2000’s was sy ’n klomp
keer Zimbabwe toe om stories oor die
grondonteiening te doen. Die vernietiging wat sy daar gesien het, spook
steeds by haar. “Dit het so vinnig gebeur, en so onomkeerbaar.
“Tot vandag dink ek aan daai boere;
hele boerderygemeenskappe is uitgewis as gevolg van absolute stommiteit.
“Ons het in voorhuise van plase gesit
waar mense dekades gebly het. Vandag
nog wonder ek: Wat staan nou daar, is
daar nog ’n sitkamer met meubels?
“Ek sal altyd die beeld onthou van
die vrou en haar kinders by ’n plaashek saam met die war veterans, soos
hulle genoem is, die plaas onder beleg.
“ ’n Mens kan eintlik maar net hoop
dat ons nooit op so ’n irrasionele,
waansinnige plek beland nie. ’n Land
wat nie sy landbouers ondersteun nie,
is ’n land wat gedoem is.”
Waldimar Pelser is amper tien jaar
terug gevra of hy die laaste redakteur
gaan wees wat ’n papierkoerant in sy
hande vashou.

Rapport het nie net oorleef nie, maar
uitgestyg.
“Dis vir my swaar om Waldimar te
sien gaan. Ons het die afgelope sewe
jaar ’n wonderlike vennootskap gehad.
“Om in koerante te wees is moeilik;
om vandág in koerante te wees – daar’s
baie storms en uitdagings. Ek sal enige
dag saam met Waldimar oorlog toe
gaan. Hy was ’n uitmuntende leier vir
Rapport.”
In al haar jare as joernalis is die einde van koerante voorspel. En hier is
ons steeds, lankal verby ons kamtige
vervaldatum.
“Ek glo ons gaan oor vyf jaar steeds
goeie joernalistiek doen, steeds op papier, onder meer.
“Miskien gaan ons minder papierkoerante en meer digitale koerante aflewer; miskien gaan die manier waarop
ons nuus weergee, uitbrei na nog nuwer maniere. Dis ’n fantastiese uitdaging om effektiewe maniere te kry om
met mense te praat op die platform
waar hulle hul nuus verkies.”
Gaan Rapport se politieke koers verander?
“Ek is ongemaklik met die simplistiese etikette wat in ons politiek rondgegooi word. Waar is links en regs deesdae? Rapport se lojaliteit is by die
Grondwet, nie by enige party nie. Ons
werk is om ons lesers eerlik in te lig en
hulle sodoende te bemagtig as kiesers
en Suid-Afrikaners. Ons kritiseer wanneer nodig en ons gee krediet wanneer
verdiend.”
Inge en die bekende oorlogfotograaf
John Liebenberg is geskei toe Emile
nog in doeke was.
“Toe het ek een ding besluit: Ons
moet ’n familie wees, al is ons net
twee. Ons moet Sondae braai en ’n
Kersboom in die huis hê. Ek en Emile

het op fantastiese kampvakansies gegaan, net ons twee met my tentjie, ver
gery en wonderlike avonture op die
paaie van Suid-Afrika gehad.
“Ek het later met Tim begin uitgaan,
maar nog vir baie jare op my eie gewoon saam met Emile. Ons twee was
’n familie.
“Emile se pa, vir wie hy baie lief
was, is later dood, en dankie tog, teen
daai tyd was Tim al geïntegreer in ons
klein familie, en hy is ’n absolute pa-figuur vir Emile.
“Ek het soveel respek vir enkelouers
wat hul kinders grootmaak, soos ons
fotograaf Elizabeth Sejake, wat ná haar
man se dood drie kinders alleen grootmaak.
“Ek onthou hoe ek in trane in ’n verkeersknoop in Sandton sit en ek moet
by die kleuterskool uitkom.”
’n Kollega het haar goeie raad gegee:
Moenie vir jou kind sê ag, arme Mamma moet nou gaan werk om vir jou te
sorg nie. Wees eerlik, sê: My werk beteken vir my ongelooflik baie.
Sy en Tim is al 13 jaar saam. “Nie almal is gelukkig genoeg om hul beste
ander mens te ontmoet nie. Ek kan
eintlik nog steeds nie glo dat dit met
my gebeur het nie, want ek het nooit
aan myself gedink as iemand wat eintlik baie goed is met verhoudings nie.
“Ons is ’n span, ons skiet altyd in
dieselfde rigting en bo alles deel ons ’n
humorsin, wat min of meer die belangrikste ding op aarde is vir my.
“Ons verskil dikwels van mening,
maar ons het van die begin af dit reggekry dat selfs as ons verskil, dit pret
is.”
Haar aanstelling as Rapport se nuwe
redakteur het ná ’n baie moeilike jaar
in haar lewe gekom.
“Ek het in Junie Covid-19 gekry. Ek
het nog die oggend 10 km gaan hardloop, teen middagete was ek in die bed
met ’n hoë koors en ’n week later het
ek Covid-longontsteking gehad. Ek kon
dit eintlik nie glo nie, want ek is fiks en
gesond. Ek het in daardie stadium nog
nie vir die inenting gekwalifiseer nie.
“Vir 18 maande was ek by die koerant baie betrokke by Covid, en my
suster Karyke is ’n teatersuster, maar
dis asof ’n stroom jou skielik wegsleep.
“By die hospitaal, toe hulle my vra
vir my naasbestaandes se telefoonnommers, kon ek nie eens meer woorde
uitkry nie.
“Van die mense wat in dieselfde tyd
opgeneem is, is dood. Jy kom uit so
iets en jy is net so ongelooflik dankbaar. Ons gaan eers later besef watter
impak Covid op ons almal gehad het.”
Inge se ouer suster, Annalize, was so
siek aan Covid haar familie het haar
gaan groet. In dieselfde tyd is ’n kankergewas by haar pa ontdek. “Ek het
op 14 Oktober 50 geword en dit was
die laaste keer dat ek behoorlik met
hom kon praat. Twee weke later is hy
dood.”
In die week tussen haar verjaardag
en haar pa se dood was sy en Tim in
gietende reën in ’n groot motorongeluk
op die hoofweg betrokke. “Wildvreemdelinge, Rose Mokoena en haar kinders, het stilgehou om ons te kom
help. Selfs nadat ons hulp ontbied het,
het hulle geweier om ons daar te los.
“Ons hanteer soveel slegte nuus in
die koerant, daar is soveel in Suid-Afrika om oor bedruk te voel, maar ek vra
myself altyd af: Maar hoe gaan dit met
jóú? Hoe het die mense jou behandel
in die supermark, of toe jy in ’n noodsituasie was? Daar is soveel meer mense wat jou net goed gun as dié wat jou
leed wil aandoen.”
Waldimar beskryf Inge as “ ’n leser
se joernalis”. En as sý haarself moet
beskryf?
“Ongeduldig; ek klim nooit trappe
een-een nie, en ek vat ook altyd die
trappe. O ja, en ek is nogal optimisties.” En dis min of meer al.
Om Rapport se redakteur te wees is
soos om die stokke te vat van ’n makro-straler, sê Bokkie. “Die verantwoordelikheid is groot, die beplanning deeglik en die denke nugter. Daai is Inge
Kühne. En vir haar passasiers – Rapport-lesers – sal daar altyd ’n ervaring
van hoog vlieg wees.”

