
/.1

BARSKYK

Oktober 1991

F van Zyl Slabbert

Miskien het ditvir meer mense as net my ontgaan, maar die

Goudbedryf is in ernstige krisis. Vasgevang in 'n

onmanipuleerbare, stabiele, soms dalende, internasionale prys,

meer doeltreffende buitelandse mededingers en stygende plaaslike

produksie koste, groei die hoeveelheid marginale myne. Platweg

gestel, meer en meer myne dink daaraan om toe te maak omdat hulle

op 'n verlies begin werk.

Al hierdie dinge vind ek in 'n kort tydjie uit, toe ek gevra word

om Voorsitter te speel by 'n 'Mining summit' vir 'n dag lank se

praat oor die krisis. Teenwoordig is verteenwoordigers van die

OWerheid, wit Mynwerkers, Bo en Ondergrondse Blanke Amptenare,

Vakbonde, Swart M:ynwerkers en natuurlik die mynbase. Die

Minister open die dag se gesprek met 'n tipiese, niksseggende

skuimbek politieke toespraak en gee pad sodat die werklike praat
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areas is .. sluiting van myne; verlenging van die

kan begin. En daar is gepraat. Die beeld wat deurentyd die dag

by my opgekom het, was van hoog geartikuleerde belangegroepe wat

sit en benoude windesluk rondom 'n groot donker gat wat dreig om

nie langer hulle inteenlopende belange te dien nie. In die

verlede was daar gestaak, afgedank, gedreig en gekonfronteer.

Maar wat nou gedaan? Die krisis transendeer al hierdie kleiner

rites. As die gat toemaak is daar geen belasting vir die

owerheid nie; geen winste vir die base en geen lone vir die

werkers nie. Daar is niks nie - net 'n toegestopte gat.

Teen die einde van die dag word besluit om 'n voorsettingskomitee

aan te stel waar al die verskillende belangegroepe - base,

werkers en owerheid op werkskomitees sal kyk na vier probleem

areas ten einde gemeenskaplike strategiee te beplan. Die vier

lewensvatbaarheid van myne; loonpakette en diensvoorwaardes;

afskaling van Arbeid en Opleiding. In kort: Hoe kan saamgewerk

word om die bedryf aan die gang te hou in moeilike omstandighede?

Dit is die een gemeenskaplike belang wat al die uiteenlopende

belange oorkoepel.

Ekword gevra om Voorsitter te speel vir die Voortsettingskomitee

en op die wyse vind myself 3 000 meter onder die aarde in Wes

Driefontein naby Carltonville, Tom Rich, Algemene Sekretaris van

die Ondergrondse Amptenare en Ronnie Botha, Algemene Sekretaris

van Bogrondse Amptenare het my gevra om saam met hulle te.gaan.

UUFrederik1l11, Tom Rich dink die naam pas my, 1I11diemyn wat ons jou

gaan wys is nie dieselfde myn wat cyril Ramaphosa of die mynbaas
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Iiscatterpileli• Weet jy hoeveel kos een so 'n stut? Duisend

jou gaan wys nie; al sak jy af in dieselfde skagUl• Tom kom van

die Noord-Weste: Springbok., Carolusberg, Nababeep se wereld. Hy

het op 'n sandveldplaas groot geword en is 'n direkte

afstammeling van Britse Adel maar is nou so Afrikaans soos Snoek

en Patats. Swaar tye vir die gesin het hom myne toe gedryf waar

hy bykans 20 yaar skofbaas was voor hy homself begin opwerk het

tot sy huidige posisie. As wit mynwerker het hy die opkoms van

die swart mynwerk.ers unie, NUM, van begin tot nou meegemaak. 'n

Myn is 'n meedoenloos, harde politieke terrein. lOOnsvoel AWB,

Frederik, maar ons kop se vir ons dit kan nie werk nie. Die

mense (swartes) gaan daar wees, maak nie saak wat gaan gebeur

nie. Ons sal moet 'n plan maak.fi

Een ding het swart en wit mynwerkers in geneem. Dit gaan nie

help om met arbeid te torring ten einde produksiekoste te verlaag

nie. IIJou asem slaan skoon weg as jy sien hoe die mynbase geld

mors met masjiene en lomp en onnosele praktyke. En dan, as dit

kom by besparing wat se hulle? Dis arbeid : dank af en verhoog

produksie. Naar wat van hulle geldmors?UO Ons is in Ronnie Botha

se kantoor en Tom Rich loop op en af soos hy beduie : "Frederik,

'n goudrif is so dik soos my vinger. Jy hoef mos nie 'n

amfiteater oop te blaas om by hom uit te kom nie. En al daai

onnodige rots wat moet verwyder word. Dis mos geld en tyd. Dan

boonop se hulle, jy moet hidroliese stutte gebruik in plaas van

Rand! Vanmiddag 5 uur as die dinamiet blaas is tien van hulle

in hulle moer in in elke IOstope"• Hoekom nie "scatterpileou nie?

Dis mos gewone hout, kos niks. Naar nie, die bliksems weet mos
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alles. Kom een maal 'n jaar die myn af net om nog meer geld te
kom mors. uv Ek vertrou maar die dinge sal vir my 'n bietjie
duideliker word as ons eers daar onder is.

Om 3 000 meter af te kom, daar in die voorste pyplyn waar
varsgeboor word, moet jy drie keer van hysbak verander en dan vir
twee km met 'n koekoepantreintjie ry. Dis hel warm maar almal
verseker ons dat vandag nogal 'n koelerige dag is. Voor ons af
is het die mynbestuurder vir ons die een en ander van die myn
verduidelik. Die organisatoriese opset is amper militer beplan.
Daar is die Algemenebestuurder met verskillende Assistent
Bestuurders onder hom. Onder hulle is verskillende Mynkapteins
met Skofbase onder hulle. Onder hulle is kontrakteurs met elkeen
3 span leiers onder hulle. Elke spanleier het +- 5 mynwerkers
onder hulle. Dis die kontrakteurs en spanleiers wat die goudrif
los maak diep onder in die myn. Hulle is ongeveer 8 uur elke
werksdag onder in daardie pyplyn. Vier van die 8 uur kan hulle
werk. Die res van die tyd word in beslag geneem om so heentoe
en terug te kom. 'n Kontrakteur verdien 'n basiese salaris maar
vir hom en die spanleiers gaan dit om die bonus wat hulle as 'n
span kan losslaan elke maand. Dit word bepaal deur die
hoeveelheid panele wat hulle kan losblaas en hoe goed hulle met
mekaar kan saamwerk. uvGewoonlik verdubbel hulle hulle salaris
met die bonusUV se die mynbaas.

Ek en Tom Rich le skuins op ons sye en swem in ons sweet. Ons
is in 'n "stopeuv (pyplyn) tussen 'n kontrakteur en sy spanleiers.
Die werkspasie is +- 1 meter hoog. Die kontrakteur sprei 'n rooi
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streep al op die rif af en hier en daar 'n kruis waar geboor moet

word. Die spanleiers druk die boorpunt op die kruis en swart

skouers begin ruk soos die boor bokspring teen die rotswand. Tom

praat sonder ophou.

UUFrederik, sien jy nou daai gate. Dis vir die dinamiet.

Vanmiddag 5 uur skiet hulle. En kyk nou hier. Hier is 'n

hidroliese stut. Jy moet onthou, 'n myn is gedurig aan 't

beweeg. Dis soos 'n organisme. Hierdie UUstope uumoet oopgehou

word, deur die rotswande weg van mekaar te stut. Anders oor 'n

maand, is waar ons nou is, weer vas teen mekaar. Naar as hulle

blaas van middag, skiet hulle hierdie hidroliese stutte stukkend.

Daar, sien jy. Daar is uUscatterpileuu, gewone hout. Ek se

gebruik liewers dit en hidroliese stutte waar hulle nie elke dag

opgemors kan word nie.

Ek luister met 'n halwe oor. Wat my fasineer is die woordelose

pantomine tussen die kontrakteur en sy spanleiers. Amper soos

gerepiteerde outomate. Dag in en dag uit, hier onder in die

pyplyn - spuit, boor en skiet. Ek is hier op eenmalige besoek,

hulle is hier vir hulle daaglikse lewensbrood. Dis

onvoorstelbaar. Drieduisend meter bokant hulle is daar

buskondukteurs , skaapwagters , kelnerinne en Springbok rugby

spelers.

Op pad terug in die koekoepan treintjie, tussen TomRich en

Ronnie Botha vra ek, UUWatis die politiek, dink julle, van

daardie kontrakteur?UU Tomhuiwer nie, UUVerregs, KP of AWB8U.
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UUEndaardie spanleiers?UU

UUANC en NUMUU se Ronnie.

UUMet ander woordeuu, se ek aan die Algemene Bestuurder om die

middag maal, ~lank voor FW de Klerk sy Feb 2 toespraak gemaak

het, werk die AWB en die ANC skouer aan skouer in 'n kontraktuele
span in die pyplyne van jou myn. ~ uunisnie al nie~, se hy, vvas

daar 'n krisis kom daar onder, sal hulle hulle lewens waag vir

mekaar. Ek het dit met my eie oe gesien. Naar kom hulle weer

bogronds, trek hulle hulle T-hempies aan en slaan mekaar dik. uv

Toe ons wegry van Wes Driefontein, dink ek aan Athol Fugard se

uVALesson From Aloesuu• Lank na die ander blomme en plante deur

die droogte gevrek of verwelk het, sal die Alwyne vasklou aan

hulle stukkie aarde. nie plek is vrot van die Alwyne.

(Flaubert.3)
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