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sraar sal wees om 'n lI100i en goeie
besraanre voer. Daaris ookleiers onder
ons iongmense w.u visocm: sien en
hul le aango rd o m die uirdagings va n
onsryd die hoof te hied, Inhullehande
is die toeko ms van ons land en al sv
mcnse \ eilig, i\ lag ck diehoopuitspreck
dat hierdic nu we blad sy deel sal docn
0 111 hierdie id eale bv ons in reskerp.
FNB wil los wees
.l/alcollll Lupt on. se('It'lfiris-j;ellerll fil
{'(II! die
Frout
rir Xrgiollale1!C'l'n "\i/! ~.
.
.
::;z _. L __
Skrl:t:
•

Le uenagtige dik tonge
I~f[) l aurens I'm! Qllel/erilltl skr l/

Die nasate van die Boere her baie Olll
oor sballl re \I'ees. baie 0 111 re hel y.
haie Olll re hoer. Ons gruI\'e1s klou aan
ons soos ho sluise ~Ia n 'n slra a [ h r~l k.
,\ b ar yan huis uir lI'as ons hotli k.
Ons hersoms mense gerespekreer. I'er al
die Iyar iers russen die ore her. n~ra l
\Toue. Daar \\'as en is sOl11l11ige I'an o ns
\Y:1l I'ir hulmedeillens ol11gee. \I':1l sell's
eerlik is.
Toe kom die Broeders en roof d ie
land ba!. Besb afd. 0 so besba fd:
ho[[er kon nil' in hul sh'lmhekke sm e ll
nie.
En nou is daar die suipende, liegende, randalisriese bullels II'ar hulself
dikrong, namens ons. op die lolkereg
(I ) heroep.
'n ~ lens b n nel jou kop bar sak e n
jou landge not e 0111 \erskoning ITa.
Waaragrig, \ 'iljoen, daardie goed \\'at
agter jou aan draf hel l11er Afribans\I'ees bi[[er min uir Ie l11aaK.
\\'ar her o ns anders ITfII'agi am
gehoorre. cms hesu an is deurspek me l
leuens. Ons her oor ons l a~d en afko ms
gelieg. Ons \yas bereid 0 111 I'ir o ns
hd aglike leu ens re srerf - en l11iljoene
"anderskleu riges" d a ~l r\oor op Ie olTer !
.\ Iiskien her ons. heLm. die segs Illanne gekry 1\':1l ons Iwdien.
Goeie toekom s wei moont lik
I' iel .Ileirillg I'm! \l'il/erkloof skrr/

Die sb arssre. Illaar koshaarsre menslike bare \'an cms dag is goedgesin dheid. Dis kosha:u' ol11dar ons land se
roekoll1s daarsonder gedoem is. En d is
sba rs oll1dar cms geneig is 0 111 ande r.
eie dinge I'oorkeu r re gee. Dis dus 'n
posirie\\'e sruk in 'n negaliell'e \I'ere ld.
4
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\'eels geluk Ille r die mill e tydskritforman. maar d ir spyr mv dat ek ook
ten sterkstc beswaar moet .unteken
'n Mens
reen 'n herig oor d ie FiI'B deur Virginia
kan net jou
Keppler ( VIFB 25 j unie 199,))' Die pers
kop laat
her aile reg 0111 kritiese iocrmlistick Ie
sakin
bedrvf maar da n is ditookdie media se
uak
om geha lte inligting, gebaseer op
skaamte...
die Ieite. aan die puhliek re verskaf.
Drie aspekte van Keppler se herig
En juis non. in die huidige kris isryd, is is heeltemal verkeerd en misleidend.
mens raggeneig Olll jou denke negatief rr Eerstens is d ie proiek van die F:\I @
inre srel. Dis moeilik om jou mer ideale 'I oerio lor die skeppin g ran 'nkleurlinchesigte hou onderwvl jy om jou lew« \ ;Ire;k, of 'n de elsl:lar "in 'n gror; r
reg.
federale hesrel in Suid-Afrib ' . soos
Ons is naruurlik hederf. Dis hyna
me j Keppler he\\'eer nie, IIlIeendeeL
n frig jaar dar ons Afribners die land
\WH 0 4 "lei 1993) self herons \ asionregeer en \ir onssdf eerste sorg o.\ b ar 61e \·oorsitter. Russel !egels, korrek
dan hel ons naruurlik 'n agrerstand
,\angehaal: "O ns doel i~ ~m nasionale
gehad 0111 in Ie haa!. 'n eie raal en sell-beskikking \'ir hruinmense re \'erkulruur 0 111 re\'esrig en I'eral 'n heslaan
kn' deur 'n soe\\ 'ereine, demokraliese
0111 Ie \erseker. \\'aar ons nou ons ( en sekule re staat I'ir hulk re skep."
baassbp \erkry her. ons do el hereik
egelsse srelling reIlekreer 'n iIllegrale
het en ons gell1aklik genuak het. het 'k0rnponen l \'a~ d ie F\B se projek. en
d:w eindelik onlnuglering ge koll1
ons doel her intuss en nil' m ander nil'.
oll1rrenr ons be oefen ing \'an die
TII'ee de ns wor d 'n aanryging
l eelgeprese Chrisrd ike inslag I'an die
gepuhliseer. sonder die nodige konAfrib ner. Skiel ik hel die Illeeste I'an
rrole ran d ie feire. dal Sanlam ons
onshegin hesefons b n nie so aangaan organisasie RI H 000 sou gegec hel.
nil', nil' :IS ons lI1er ons ge\\'ere wil bly
Liasrens , 111 o cr dic srellings I'an
s:l:unleef nil',
H:lmilton en .\I attera. 1\I'ee SlI':I[[eS \I'~1l
Ons SI:l:1I1 \'oor 'n taak \I'al o nilleer- hubelf onde r I'alse I'oofllendsd s as
like l110cilikhede hel':Il: 0 111 'n hrug re
kleu rlinge \,(lord oen. \\' ~II na:ls mI'
hou O()f die ge\l'eldige gaping lussen
onderhoud ge publiseeris geensins die
die eersre en die derde I\'ereld in ons
indruk \\'ek dat ons organ isasie, hI'
gel11eenskap, Dil IneLs hail' meer as
moncle I'an myself of enige F\B-lid,
planmarighei d e n I'eral d ie goedgesprek I'(ler met die t\l'l'l' persone. of
gesindheid \I'a:U'l':ln ek gepraat her.
dar ons o nelerha ndel mer hul onderDie II'l Jllder is dar sOl'eel 1':111 ons / keie organisasies: die ,\ \C L'n Azapo,
l11ense herl'id is Olll hierdie otTers re 1 01' sell's die PAC nie, Die F\Bhenacler
hring, Hulk is die soorr II1l'11se war die / die A\ C PAC en Azapo presies soos
groor dinge \'an Bo gaan he e rf. Van ! die Brirse en Israeliese llI\erhl'l1e die
hulle her die profeer .I oel d es rl'C ls i Ierse Repu h likeine Lerr IIRLl cn die
gesknf "Die Here her IHmders I'ir julie i P:llesrms e BelTnlings Organisasies
gedoen, \\"anneer dit alb gehe ur het. '~
PIlO )'hes k ou : h;i1 le i~ al m~lllerr()fisll"
s~i1 ek m\' Gees Iaat kOIll o p al die
ganisasies mer \\'ie daar nil' onderl11ense, Julie seuns en julie dogrers sal
h:l delsal \\'(lrd nil'. Soos mer die Brilse
aIlli-rerreur beleid in \ oord-Ierland, sal
as profere optree, .Iulle ou men se sal
die drie or ga n isasies in die kleurdrol11e drool11, julie jong mense sal
lingsl:m \'e rhieel \\'Ofd, ler\ll'l sub\ isioene sien",
rersiell'e nie-kleurl inge soos \larrera
Dis Inar. ons oUll1e nse droolll
en Hamil ton mer uirserr ingslll'l'l'le gedroJlle L II1 'n lTeedSallle en 'n regH:rclien s~i1 \\'ord .
dige Suid-Afrib \\'aar al Sl' me nse in
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Geen S a n la m -gcld aan FNIl
l oon 1\0 1'1/ (Sen ior BesllIllrdl'l:' S( /I /lam OjJl'll !Jarl' Belrekkillge! s(>r l'/

Op hladsv 24 van u uilg:lIIl' van 25
j unie haul u vir Weizmann Hamilto n
ran El do rado Park sor» \'O ig.un: ..Da:1 r
is spra ke da r Sa nlam 'n SOIll va n
RIH 000 aan die FABgegee hel."
Die FJ'\ B, wut blykhaar op die po litieke te rre in aktief is, ontvang - ner
soos enige ander politieke organ isa sie
- geen finansiele onderstcuning van
Sanlam n ie, Ons kan nil' dink waa r
Hamilton ann SI· inligring gekorn he r
nie. maar ons ontken dit ten sterkste.
Flou spieelbeeld
[)I'()ll Wagll(,}"l'iI II AlIck!iIIulpllrksk!)/

Ek l'eIWI'S na u artikel "Karhy Africa in
die Br.mdpunt . .\leer spesiliek. die
retoriesct :') ITaag reen die einde. "\Var
hou haar in die scnuvntende. ewigdurende e n onbesoldigde risikolewe ?"
Iuiz . want ek het die antwoord : Die
rol ' I\,;;r sy speel. bar haar belang rik
(vernaam) mel' \\'anr daarsonde r sou
sv net nog 'n vaal voorstedelikevr o ut jie

g~I\'ees I~el ' Dil gee betekenis .u n haar
besraan' Is dir dan so moeilik Oill uir re
\\'erk en da n nog sOl'eel moeili ker o m
in sOl'eel Iworde re se? Inrellekrue le
eerlikheid!
Die "Africa"-gedeeItL' her ck HTal
:lIl1USanr gel'ind, ook n:1 aanleiding \'an
ene Tatam kulu Afrib lUI deesda e so
gehl'pe \\'ord in die ,\ frikaaIN' "inte llegentsia-p e rs", Ek dink .\frib is 'n
agterlike konrinenr - mCIN' \\':11 d ie
konrinent hype her 'n mindenl'aardi gheidsge\'()e!.
So no u is \ '\\"B 'n Ilou ,' pie2!heeld
I'an IllSig en Die SlIid-:I/i'ikllll ll: die
resep is di eselfde en 'n p~w sinne lose
srrukruu rlose artikels soos ".\Iusie ksmake" (\\ 'al \\'as die doL'! \I'ir nou eintlik' 0 111 :\alaniel I'erderIe Illpei )
Julie l110e l ophou om ' 0 h loed skendig re \·erkeer... en bn .\lax elu
Preez assehlief aan onslerduidel ik \\'al
die I'ersk iI is russen 'n - ka p i r ~l l i s ... (\\'al
nie l'l'I'lrOU kan I\'()rd beh:lh\e 0111 sy )
rykdolllIl1e \·erilleerder...- en 'n "soo n
nurkekol1olllie \\'ar nil' Ii' ongesond is
nil'..... Die prohleem mel Brolloks is dar
hI' 'n Ko lle kriell'L' ,\ lenralireit h el.
aangck\\'eek in die sC,'ligerjare,
Infantiele snert
!\ol'N I' ;(il'rl'Ogei lw l l.illt/I'I/ sknf
DiL' brief \\':Il Jan Talj:w d in \ '\1"/3

geskrl'f her oor die groL'p .\friba nssprekend es \\':Il hul "reIllllle dik gemaak hel nor l'L'r:r1 die W se pnlirieke
eiercLr nse, Iaal 'n lllL'n, ncr een ding
opnuur hesd: Dis 'n he\ll" dar die
begrip "" Iilirere 1l1lelligensie" 'n kon Iradiksie in lenne is. \I'~lIlr ek her Linkb as sulke inbnriele snerr gelees as in
Taljaarcl se hrief. •

kortbegrip

Drie straatkinders van Dhaka,
seek in ou pype skuiling teen
die stormreen wat al meer as
100 lewens in Bangladesj
geeis het die rnaand.
(Fet e: AP)

SA een van die soetste lande in Afrika
SlJID-AFf{J KA het die laagste voorkoms van diefstal. verbruikershedrog en seksuele misdrvwe in
Afrika. en die tweede laagste voorkoms van korrupsie, volgens 'n verslag deur die Lnited Xational
Interregional Crime Research Institute (UJ\'Ie RI) in Rome.
Prof Beat)' Naude en kollegas ran die departement Kriminologie. Unisa, het aan die ondersoek
deelgeneem. Die internasionale slagofferopname is gedoen in twaalf nvwerheidslande. ryf OosEuropese lande en twaalf ontwikkelende lande waarvan ryf uit Afrika .
Terselfdertyd het Suid-Afrika die hoogste voorkomsran motordiefsta l in Afrika . \\'aarskynlik omdat
hier so hail' voertuigeienaars is. In 'n land soos Frankryk is dit 2.4 persent.
Wat die seksuele aanranding ran 1T0ue betrd. is Suid-Afrika tweede hoogste op die Iys in Afrika
(IO.S persent), net onder Tunisie (]2 persent ). In Australic isdit 5.6 persent. in die VSA 3.- persent en
in Duitsland drie persent.
Dit is verder duide lik dat verbruikersbedrog en korrupsie die grootste misdaadprohleme is waarmee
die rneeste Afrikalande te kampe her, Plauslik is dit 10,'1 persent. xlaar dit is niks vergeleke met Tunisie
nil' (71.5 persent), of in Kampala en Uganda. 70,I persent. en in Egipte. '1S.3 persent.
Verder \\'ys die verslag dat 29.i persent van die 1 000 Suid-Afrikaners war aan die ondersoek
deelgeneem het, die afgelope ryf jaar slagoffers van misdaad was, Net 33.S persent het die misdade
aan die polisie gerapporteer. Die meeste Suid-Afrikaanse slagoffers het die diefstal van 'n motor (88.5
persent) gerapporteer. eksuele voorvalle (27.3 persern) het die laagste rapporteringsyfer gehad.

SAPbedags,
AWBsnags?
VERSKEIE wit speurd e rs van O r k n ey is
verlede week in kaki e kler e met AWBtekens gesien waar hu lle d ie
poli siekantoor in pol isiemotors ve rl aat.
Die Sondagblad City Press haal ve rskeie
o o g getu ies aan wat die pol isiemanne
herken het en verb aas was oor h ul nu we
" u n ifo rm". HulJe het h ul diensp istole vir
haelge we re verruil.
C ity Press haall uit JH Degenaar van die
Wes- Transvaal se pol isie aan dat hy sou
be vestig het dat die pol isiem anne die
b e t r o kke dag kakieklere aan g ehad het.
Hulle was op pad na ' n p o tj ie k os -part ytjie
wa ar hulJe "tema-kle re" moes d re ,

Aile oe op 'onsigbare' drag
DIE nuwe tegnologies ontwerpte kamoefl eerdrag - kreukelvry en onsigbaar vir nagsigappa..
raat .. wardieou weerrnag-"browns" moetvervang,
is klaa r midde-in 'n geskil. Kritici wil weer
waarom die uniform aan die vooraand van 'n
nuwe weermag en 'n nuwe Suid-Alrika bekendgesrel is.
Senior polisie-offisiere het ook hul kornrner
teenoor \ 'rl'e lFeekb/ad uitgespreek oor die
nllll'e drag.' Hulle se hulle kr)' die terugroer dat
die s\\'art gemeenskappe mense in kamoefleer-

drag as die polisie beskou. Dit gaan nou ook
weermaglede geld. Die nuwe klere kan verwarring skep omdat die polisie nil' altyd weer van
die weermag se bewegings nil'. Die prohleem
word reeds ondervind dat ~ IK en A\'i'B-lede met
hul kamoefleerdrag vir die polisie aangesien
word.
Die bevelvoerder van die polisie se afdeling
openbare betrekkinge in PretoI;a. genl-maj Leon
"-Iellet.se kamoefleerdrag \'an watter aard ookal
skep 'n probleem rir die polisie.

Die wet is nag nil' eintlik getoets nie. se Xlellet,
maar dit lui dat net karnoefleerdrag wat met die
polisie se kamoefleerdrag verwar kan word,
o nwettig is. Hoewel 'n aanral sake hieroor binnekart in die hoI' gaan voorkom, is daar nog geen
uitspraak hieroor nil'.
\'i"eenllagoffisiere se die kamoefleerdrag word
al geruime [yd getoets en sal beslis keer dat
misdadigers Irat met "bromls" l11isclade pleeg. rir
weermaglede aangesien \\wd.
8
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MENSE SE DINGE
MYLPAAL: Pie ter Haasbroek, ekon o o m en skrywer
van macho-literatuur, het pas 50 ge word en dit met
'n groot potj iekos-fees in Pret oria ge vier. Sy jongste
"gespi erd e " verha al met die ge pa sde t itel, Lem, Ie
reg by die u itgewers Human e n Ro u sseau om
versprei te w o rd .

MYLPAAL: Faith Gasa, leier van d ie Inkatha
Yrou e-beweging, het op 30 Jun i e haar 45e
v erj aardag aan die onderhan de li n gstafel by die
We reldhandelsentrum gevier. Die KP se darling
b y Cosas is hartlik "Happy Birt h d ay" to egesing.
Dit en 'n k o e k met 20 kersie s is salf aan die
w o nde n a dat die AWB haar op 25 Juni e
uitgeson der het vir beled igin g s en ruwe
b e hand e l i ng met die boew e ry b y d ie Sentrum.
Op soek na nog Somaliese sluipskutters: twee Italiaanse soldate van die YYO-vredesmag in

0000 : Die man wat met sy r a di o - aanbiedinge
e n konserte gew yde musiek gew il d gemaak het,
Dirk ie de Yillie rs, seun van M L ( Di e Stem) en pa
van Coenie, op 72 op Onru s o o rlede .
RAAK : Nou binne -in die Gu i n n e ss Boo k of
Records a s langste toesp raa k m a k e r ter werel d
on s eie M ang osuthu Buthelezi - 'n p restasie wat
niema nd ve r b aas nie. Elf ur e l a nk h et hy oor dae
aan d iese lfde to espraak gepra at. Gee n melding

Mogadisjoe. (Foto: AP)

so 58 hulle
"Ek kan nie se hoeveelnie, maar ek het dosyne rebelle met my AK-47 doodgemaak."

FATUMATA, 'n 7-jarige kindersoldaat inSierra Leone. Sy moes aanskou hoe rebelle
haar rna verkrag enhaar keel oopsny.

van die v ersta anbaarheid at da n ri le .

"Dis d ie sotlikste opdrag wat 'n regteroohkonkry."
MIS: Oum a Pammy Manuel van Noordgesig,
Johannesb urg, sterf op 128 so nd e r om die Guinness
Book of Records t e haal, al is d ie lan gslewende - 'n
Japa nner - maar 'n hupse 122 j aa r oud . OumaPammy
het d arem j aar na jaar die ko e ra n t e gehaal met 'n
ew ig o nveranderende dankbaar h e id vir die seening
van al haar j are.
VAN DI E VE T IN DIE VU UR: Dr Danie Cronj e wo rd
Ab sa-baas nadat d ie briljan t e , maar
kompulsiewe prosedeerde r Piet Badenhorst
oornag uitskuif. Cronje se groot taa k is om
v er lo re klandisie ter ug te 10k .

EUGENE TERRE'BLANCHE oor hoekom die AWB weier om saam tewerk met die

Goldstone-kommissie - wat die inva/bydie WorldTradeCentre gaan ondersoek.
"Ek sou graag'n modelkontrak wou kry, maar niemand het my nag een aangebiednie:
Ek het nog vir niemand gevra nie. Ekweel niewie am te vra nie."

Die 18-jarigeMejWere/d, JULIA KUROCHKINA van Rus/and, wat bekommerd is oor
haar werk-vooruitsigte in die land.
"Die amptelikebeleid isdat naakte borste nie op die kassie toeg elaat word nie, behalwe
natuurlik as dit swart isen behoort aan vrouewat versier is met krale envelie."
DRIES PRETORIUS, program-direkteur vanCCV

VERWOND : Kathy "Africa " Ja n se n, vr edevegter,
voorsitter v an d ie Germisto n / Ka t hl eh o ng
Yre deskomitee : ' n dag ne h a ar ond erho ud met
Yrye Weekbla d (sien 24 Juni e ) is sy in d ie maag
ge steek de ur 'n PAC-onders teu ner . Die
verwon d e " sol d aat " word o o rval d eur besoeke
en o p ro ep e uit haar ' slagve ld " om haar 'n
spo ed ige herstel toe te wen s.
BEOAGSAAM: Ton Vosloo v a n Nas ionale Media
he t glo kondome in aile mans- en vroue -toilette
van d ie maatskappy laat neers it . Dis
vo o rafge g a a n deur 'n inligting-seminaar oor Vigs.
Skinner ' n vies joernalis: Dis seke r om die
rub riekskrywer Lood te vryw a a r teen sy voeltji e
wat hom allerlei dinge wysmaak .
6
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"My rekord vir !Wee ure is 525. "

Die steenkoo/myn-baasDICK DAUGHERTY (watin Junie na 272 dae in aanhouding
deur Colombiaanse rebelle vryg e/aatis) oar hoe hy verveling beveg het deur v/ieedood
temaak

het jy geweet?
1990 was die warmste jaar wat al opgeteken is. Die gemiddelde lemperatuur
were ldwyd die jaarwas 15 .45 grade Celsius (59.8 1 grade Fah renheit, gemeet deur
Nasa van die VSA) - die warmste jaarsedert 1880.
Die Britse weerburo se geen ander jaarin hul verslae, wat tot 1850 teruqstrek, w as
al so warm nie - en ses van die sewewarmste jare die eeu was in die lagligerjare.

$

Heyns bring 'n sleutel
DIE moderatuur van die Nederduits Gere-

formeerde Kerk - en veral die assessor, [ch an
Hems - het 'n sleutelrol gespeel om 'n perso~nlike ontmoeting te reel tussen l\'e1son
Mandela van die ANC, en Constand Viljoen, 'n
hooffiguur in die Afrikaner Volksfront (AVF).
Heyns het Mandela die dag ni die regse
inval van die World Trade Centre genader a m
'n ontmoeting te reel, enkele ure voordat
Mandela na Egipte en die VSA venrek het.
"Meneer Mandela het beloof hy sal
onmiddellik met sy terugkeer 'n ontmoeting
met generaal Viljoen as 'n hoogste prioriteit
hanteer." se Heyns. Viljoen het al bat blyk hy
is "in beginsel" vir so 'n gesprek te vinde,
maar hy wil eel's met sy kollegas in die AVF
praat,

Ferdie Hartzenberg, KP-Ieier en voorsitter
ran die AVF se uirvoerende raad, was vroeer
saam met Viljoen op besoek by die r:GKmoderatuur am hul eise vir selfbeskikking te
verduidelik. Hartzenberg moes die
vergadering vroeg verlaat, maar Heyns het
aan Viljoen gese daar is geen hoop dat iets
ran enige van hul eise sal kom nie, tensy die
regse alliansie regstreeks met die Al\'C praat.
Hy het Viljoen oak eel's verseker dat Mandela
n Christen is. In TV-onderhoude hiema het
Vilioen die deur opgelaat vir 'n ontmoeting.
Heyns waarsku dat die gebeure in
Kemptonpark gesien moet word "as die skrif
aan die muur". Nou moet dringend aandag
gegee word op kompromis-politiek en 'n
ontmoeting tussen Mandela en Viljoen kan
baie help daarmee. - HENNIE ERFOi\TEIN

kortbegrip

koerante 58

SUNDAY rIMES 4 JULIE: TWO ' great dangers lie ahead.The first is that the rightwingers,
havingdiscerned correctly that the end ofwhite rule is onlymonths away, will try to sabotage
the transition , as many loc al councilshave threatened to do;the second is that SA's endemic
racism maypoison the election campaign,and play into thehands of both left-wi ng and rightwing racists.
BEELD 2 JULIE: Die KP staan soos 'n seer v inger uit. Oit isdie enigste party wat nog nie
'n sentimeter verskuif het am 'n kompromis moontlik te maak nie. Trouens, hoe meer die
halsstarrige apartheidsdenkers gedruk word , ho e dieperkruip hulle in hul vol kst~atg a!e in...
Onsdoen'n beroep op die KP en ander regse lei e rs amhultrots te sluk en, soo s die Afnkaner
Volksunie, eel's die opsie van sterk streekrege ring in 'n federale bestel op die proef te stel.
CITYPRESS 4 J ULIE: Under the disguise o f th e so-called national resistance campaign,
therecently formed Afrikaner Volksfronthas now shown itstrue colours as a movement that
would rather perish than see a black takeove r. What happened at the World Trade Centre
last weekwas the beginning of worse things to c ome. Weare therefore not surpri sed to see
a number of blockades by right-wing groups p reventing blacks from entering towns like
Vrede, Koppies and Bloemhof.
SOWETAN 2 JU LIE: How the SABC debacle is finally solved will set a prec ed ent in many
other areas where the old and new establishmen ts still havetofindeach other. Hopefully this
incident has convinced Mr F W de Klerk that he can't just ram any decision down people's
throatsandhope it will stic k. As the farcical events at the WorldTrade Centre la st Friday have
shown De Klerk is now a broken reed . He ne ith er has thestrength nor author ity to stand up
to the storms buffeting him from all sides.His governme ntcan't even run a tap without some
assistance. Honest consultation should therefore be the name of the game from now on.

Geen toto's, asseblief
PAllO JORDAN , hoof van d ie ANC se depa rt e m e n t van Inligting, sit wa arsky nlik agter die
ANCse weierin g d at Staatspresident FW de

K I ~ r k e n Nelson Mand e la saam m e t pre s Bill

Clinton afgeneem word b y d ie o orhandigin g v a n d ie A merikaanse vr yhei ds prys aan hu lle
in Ph iladelph ia.
Die ANC se d ie beoogde fo tose ssie was 'n " k u n sm ati ge foefie" wat "subtiel" deur die
regering vir propaganda -doe lein des gereel is.

ANC steun dalk
AVU-volkstaat

Die regering se d it is as d ie "natuurlike gele e n t h ei d" vir 'n fotosessie saam met Clint on
gesien.

ANC-STRA TEGE b y d ie veel partyonderhan d elings be skou die
teenw o o rd igheid van Andries Beyers se
Afrikaner Volk sunie as 'n teenvoeter vir
die onbuigs ame p la nne van die KP vir ' n
onafhank like blan k e volkstaat.
Die KP en die A VF se eerste
ged etail leerde vo orst el vir 'n wit volkst a a t
behels d ie gro otste de le van die Vrystaat
en Transvaal.
ANC-bro nne se die verwagte AVU voorstell e vi r ' n b aie klei ner nie-rassige

'n Bejaarde Saraje vo-

volkst aat is meer real isti es. Om 'n

in waner dra sy la aste

moo nt like KP-uitstappery te keer, is d ie
ANC blykbaa r van p lan om d ie AVU-

paar besilt ink ie s na
'n nuwe blypl ek na

voorstel - ' n vol k st a a t b inne 'n feder ale

nog hewige gev egte

verband - uit ers s tmpatie k te bejeen en

in die hoof stad van

dit sover p raktie s moontli k te probeer
akkommodeer. - HENNIE SERFONTEIN

Bosnie die wee k.
(Foto : A P)
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Vissermanne
Roelf en C yril :
gee genoeg Iyn.

Inkatha en die KP
word ingekat rol
bekyk die jongste
roeringe in die onderhandeli ngsproses

HENNIE SERFONTEIN

S

oos twee gesoute vissermanne is

die Ai\'C se Cyril Rarnaphosaen die
regering se Roelf Meyer besig 0111
'n spartelende Inkatha en 'n stoeiende Konserwatiewe Party bieije
vir bietiie hy die onderhandelingsp roses in te
b tro!'
Maar h ul delikate hengela ry word oneindig
bemoeilik de ur die sogenaamde "Burhelezi-faktor", Die Inkarha-leier is byna "patalogies
wantrouig" oor die motiewe van die onderhandelingsvennootskap van dieANC en die regering
en is die rots wat die inkatrolproses telkens
onverwags bat vashaak.
Die komende weke sal finaa l wys of die IVP
wel die politieke en grondwetllke lokaas gaan
byt wat Meyer en Ramaphosa be hendig uitgegooi het,
Senior onderhandelingsbronne onderstreep
ook dat die IVP in groot mate die sleutel is lotdie
uiteindelike ontlonting I'an die KP se onbuigsame eise vir 'n onalhanklike vo lkstaat.
Word d ie IVP se eise vir sterk streekregering
besweer de ur \\'aterdigte gronchvetlike Iva;!fbarge in d ie \w bam!, dan beteke n dit hulle
aanvaar 'n federale nie-rassige Suid-Afrika met 'n
sentrale rege ring, Vir die KP is dit totaal omanvaarbaar - maar Inkatha het al amptelik die KPse
aanspraak op 'n konfederasie en volkstaat as
rassisties verwe'l).
Die rede hoekom Buthelezi die KP se hetrokkenheid by die regse inval op Kemptonpark
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ge'ignoreer her en weerbevestig het dat die IVP
en die KP steeds as die twee hoofvennote in
Cosag saamwerk, is dat die [VP die KP en sy
uitloopdreigemente steeds nodig het om die
maksimum toegewings vir streekregering Ie
beding.
Senior onderhandelaars was verstorn toe die
KP na die jongste verreikende beslui te by die
onderhandelingsforum nie finaal uitgestap het
nie. Maar 'n ervare KP-politikus erken: "Ons her
verlede jaar die les geleer dat 'n politieke party
wat nil' by die onderhandelingstafel is nie.
polities getgnoreer en vergeet word omda t hy uit
die openbarekalklig is, Daarby is ons alliansie in
Cosag vir ons uiters waardevol. want andersins
sou ons polities heeltemal ge'isoleer wees."
Vol vertroue se hy "ons verhouding met ons
Zoeloe-vriende is nou grater en,sterker as ooit.
Hulk salons nie in die steek bat nie",
Maar vir die KP en [nkatha het die uur van
waarheicl uiteindelik aangebreek, Slegs die KP
het laameek saam met Inkathaby die onderhanc1elingsfol1nll uitgestap, Die bevei het regstreeks
\'an Buthelezi gekom, \\'at sterk onde r die in,",oed is van sy twee 'Yit \\'ilclew ragtags. die
VUUIITeter Walter Felgate en die Amerikaanse
akedemikus Mario Ambrosini, Buthelezi se hoofonderhanclelaa rs soos Joe ~latth ews e n Ben
Ngubane het hoegenaamd nie daarmee saamgestem nie.
Daar is nou duidelik krake in Cosag en groepe
soos Bophuthats" 'anastemnie altyd met Buthele-

Inkatha se Ben Nguban e leen sy oor uit. (Foto ' s:
Natasha Pinc us)

zi se strategic van blinde konfrontasie saarn nie.
Die onderhandelingsforum her die tegniese
komitee oar grondwe tsake opdrag gegee om 'n
volledige konsep-grondwet op te stel en sal dit
ran 19 Julie aan die onderhandelingsraad begin '
voorle.
Die inhoud daarvan sal bepaal of die IVP 'y
weerstand teen die sogenaamde twee-fase onderhandelings, met 'n TEC (Uitvoererde Oorgangsraad) en 'n verkose grondwetskrywende liggaam, sal laat vaar,
~ Iaar in lang bilaterale gesprekke tussen die
regering en Cosag en die AI\C en Cosag, is
merkwaardige waarborge oar streekrege ring
gegee. vn enior IVP-Ieier se: "As alles war aan
ons gese is in die tussentydse grondwet staan,
het ons geen keuse as om dit te aanvaar nie".
Daarvolgens sal die tussentydse grondwet
die grense, magte en funksies vanstreekregerings
so verskans dat 'n later verkose grondwetskrywende Iiggaam dit nie wesenlik kan verander
nie.
Ewe belangrik is dat die Ai\C endie regering
op aandrang ran die IVP toegegee her dat op ?7
April 1994 terselfdertyd ook vir die onderskeie
streekregerings gestem kan word
Die effek daarvan is tweerlei. Enersvds sal die
verkose streekliggame effektief die streekgrondwene skryf terwyl die grondwetskrywende liggaam die nasionale grondwet sknf
Andersvds hete ken dit dat daar voor die
rerkiesing .nou ook mini-Kodesas in die streke
moet plaas\'ind 0111 sake soos reral die geIykmaking \'an die politieke speelreld Ie bespreek.
'
Buthelezi en die IVP skop steeds vas teen die
instelling \'an 'n TEC omdat dit kbarblyklik nou
veel meer magte gaan he as ",at oorspronklik
rerlede jaar by Kodesa \'oorgestel is,
Die r raag is dus nou of die verrassende
grond\\'etlike waarborge oor streekrege ring
Buthelezi aan die TEC sal Iaat b)1. •

VLIEG IN DIE SALF
daar's ander soort afrikaners ook

deur max du p reez

K en 'n klompie Suid-Alrikaners, meestal Afrikaanssprekendwas voorlaas- aterdagoggend in die voorportaal van 'n
hotel in Mombasa toe een van ons in 'n Keniase oggendkocrant lees van die regses se aanval op die onderha ndelingsen'
'trum in Kemptonpark.
Die reaksie \\"JS interessant: eers skaamte oor die boewerv, toe woede
oar dit ook in ons naam as Afrikaanspreken des gedoen is, en toe 'n
vasberadenheid dar die klomp wit skollies verder gemarginaliseer moet
word en die wereld goed verstaan moetlaat word dat hulle nil' verteenwoordigend is van Afrikaners nie.
Dit was 'n ander soon emosie as die verontwaardiging wat ons S\V;1I1
Suid-Afrikaanse reisgenore oor die voorval gevoel het. ~!isk ien het ek my
dit uit hipersensitiwiteit verbeel, maar dil hel my gevoel daar was so 'n klein
bietjie van 'n onuitgesproke gevoel van: ja, dis julie mense, dis mos eintlik
maar hoe Afrikaners is, ons mol'S geweet het julie hel nil' regtig verander
nil',
'n Uur of wat later het 'n swart kollega bale arnper saver gekom om dit
Ie sc toe ons saarn die sestiende-eeuse Portugese fOI1 in Mombasa besoek
van waar tienduisende Afri kane as
slawe uitgevoer is, Die' slawefort
was vir hom 'n emosionele ervaring, en hy het somrner parallelle
mel Suid-Afrika en apartheid begin
trek,
l' S,

~
REDAKTEUR
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ASS ISTENT-REDAKTEURS
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MARTIE MEI RING

POLI T I EKE KORRESPONDENT
HENNI E SERFO NTE IN
KOPIEREDAKTEUR
JOHANN ES BR UWER
ONTWERP
ANT ON SASSE NBERG
VERSLAGGEWERS
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REDAKSJE -ASSISTENT
NI COLETT E V ILJ OEN
FOTOREDAKTEUR
SALL Y SHORK END
FINANSIELE BESTUURDER
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DI E VOO RDEEL WAT ek in mv
argumenl leenoOf hom gehad hei,
was dal ons in die stadium reeds
drie dae saam met 'n span senior
mense van ~ I -i\'et , op enkele uilsonde ringe na Afrikaanssprekendes, in Kenia op hesoek \\'as,
HI' mol'SIaler aan mv erken hI'
hel n'ie die indruk gekry'hel dal h}'
as swart Suid·Afrikaner meer luis
gevoel hel in Oos-Afrika as die
Afrikaners saam met hom nil', of
dat hy makliker ingepas en aangepas het nie,
Hy moes ook loegee dal die
gesig \'an Afrikaners dalk nel so
geldig is as die een van die bekakiede , rassisliese klomp drek van
die AWB : wit Afrikane \vat verknog
is aan die Afrika-bodem en maklik
en geesdriflig inpas en vir hulself 'n
opwindende toekoms sien,
Dis nie nel mySlval1 kollega wal
dil raakgesien het nil', Die meesle
va n ons Keniase gashere hel dil

agtergekom en met aange name verwondering begin uitsien na die dag dat
daar 'n meer gemaklike verhouding mssen ons twee lande kan wees en die
kruisbestuiwing meer aktief kan plaasvind.
Dis seker die dat die chaos van Kemptonpark my nie soveel ontstel her
nie: terwyl dit gebeur het, was ek in Afrika getuie dat daar 'n heel ander klas
Afrikaner ook bestaan: dinamiese, gesofislikeerde en besielde mense soos
die Koos Bekkers en Gerrie de Villiers'e van J\l-i\et wat Afrika nou as
entrepreneurs en uitsaaiers invaar,
D IE SKRILLE KOi\'TRAS tussen Afrikaners soos die en Afrikaners soos
Eugene TerreBlanche e n sy handlangers bat 'n mens maar net weer wonder
oo r die ou Haag: war is 'n Afrikanerdan nou eintlik? Is daar nog so iets soos
'n Afrikanervolk?
'n Politieke konsep kan "Afrikaner tog nil' meer wees nil' - hoe kOIl1 'n
mens daarby verby dar Carl Niehaus en Barend trydom hulself as goeie
Afrikaners beskou? Kulruurskonsep dan' WeI. wat is die Afrikaner se
kultuur?j ukskei en volkspele sekerlik tog nil' meer nie. Braaivleis en rugby'
Die Ausrraliers is beter daarmee as ens.
Taal, ja, En miskien oak 'n Calvinisme waarmee die meeste van ons
grootgeword het. ~Iaa r die meeste Afrikaanssprekendes met bruin velle is
dan identies. En wannee r Constand Viljoen, Ferdi Hart zenberg en Eugene
TerreBlanche praat van die' 'Yolk" wat hulle verteenwoordig vir wie hulle
'n tuisland wil he,dan sluit hulle die mense spesifiek uit en .lui: in dieselfde
asern Oos-Europese immigrante in, katolieke wat gn woord Afrikaans kan
praat nieen 'ngans ander kultuur het. in assynde \\'elkom in die Boerestaat.
Of mense SODS (lire Derlw-Le\vis ensv Australiese \TOU Ga\'e, Ofdie Britse
fascis \\'at morbok \"as ,';y die Kemptonpark-aanslag, "koionel" Conroy.
Dan praat hulle mos g'n van volk of kultuur of Afrikaner-wees nie, 11Ulle
praat doodeenvoudig van ras, Van \vit relle teen s\\'an en bruin relle,
Ons moet nou hegin o m die mense te (!Iring om eerlik te \I'ees hieroof.
Hulle praat nil' namens die meeSle Il'it Afrikaanssprekendes nil', Dit gaan
nie vir hulle omkultull r of etniese identiteit nie, selfs nie oor Protestantisme
nil', Hulle \vil net \vit en apan \\'l't'S, Endit ontneem hulle die basiese morele
argument Ivat hulle so graag gebruik ran "selth eskikking \'an mlke-,

EK WEET NIEJUISI\'at is 'n Afrikanernou eintlik nil', EKhet myself nogaltyd
as een gesien, en doen dil steeds - al het ek my nooit in my vol\\';lsse lelre
geskaar by die politieke ideale ran die meerderheid Afrikaners nie,
Afrikaans as taal is \'ir my belangrik, doodg('\voon omdat dit die taal is
wat my ma mygeleer het. die l;lal \r:win ek my hele le\ve lank die maklikste
en graagste kommunikeer. die taal Ivaannee ek met my kinders praat.
Maar Afrikaner-Ir ee ' se lf Ivk mr is eintlik maar net 'n erfenis, Dit het iets
meer noslalgies geword. iels hislories, Ek is 'n Afrikaner omdal ek in 'n
Afrikaner-huis onder Afrikaners en met die Afrikaner-geskiedenis grootgeword het. letssoos 'n Ame rikaner I\'iese lerse of Italiaanse voorsate geslagte
gelede ge'immigreer hel, en wat homself/haarself by geleentheid as 'n Irish
American of Italian Ame rican sal beskrrf.
i\laak nil' juis saak watter SOOI1 Afrikaner ek of jy dink (lO S is nil', Ons
gaan 'n opdraande stryd he in die dae \V~1t mode om die skade wat die regse
skollies aan ons taal en o ns beeld in ons land aangedoen hel. ongedaaIle
maak en rir die meerderheid van ons Iandgenote duidelik Ie bat \'erSlaan:
(lOS is nie almal so nie, Inteendeel. die me~ste \'an ons is heeltemal anders,
8 JU LIE 19 9 3
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Constand Viljoen ... het 'n Achilles-hiel.

Gaan hulle iets meer doenas stoom afblaas? (Foto's: SALLY SHORKEND)

aar's nie genoeg

Die Wit Gevaar begin sy ware kleure wys
IT was voorspelbaar: hoe verder Suid-Afrika met konkrete
stappe vorder am die regering
en die gemeenskap te demokratiseer, hoe feller sou die wit
regses se aanslag word.
Na jare van dreig en blaas en los voorvalle
van geweld, het die regses nou vir die eerste
keer begin am te heplan en gesamentlik op te
tree. Dit val sa~m met die aankondiging van 'n
verkiesingsdatum en die eerste stappe om 'n
oorgangsraad as regerende liggaarn 'n werklikheid te maak.
Dit heteken waarskynlik, en die regses dreig
ook so, dat daar selfs erger optrede as die aanva!
op die onderhandelingsemrum gaan kom na
10
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gelang verdere vordering met die onderhandelinge vir 'n staatkundige skikking gemaak word.
Aan die ander kant is die regses se leiers nog
betrek hydievee!party-onderhandelinge en gaan
hulle waarskynlik geruime tyd nog 'n voet in die
kamp hou,
Die regses is juis dieweek uiteindelik verplig
om vir die eerste keer 'n praktiese voorstel aan
die ander onderhandelaars te maak oor hoe die
grense van hul beoogde volkstaat moet Iyk. Die
voorstel is nou weI verregaande in die sin dat
etlike miljoene swartmense in die voorgestelde
streek woon, maar ten minste bied dit 'n grandslag vir onderhandeling.
Daar is twee bree menings oor die potensiele
gevaar wat die nuwe regse militantheid inhou:
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dat hulle dieland in bloedenkonflik kan dompel
wat tot 'n hurgeroorlog kan eskaleer; ofdat hulle
maar net 'n klomp stoomafblasers is wat uiteindelik sonder veel skade sal inval by die onafwendbare, En die waarheid Ie waarskynlik tussen die twee pole.
DAAR IS VERAL twee sterk argumente vir die
scenario dat die regses nie die potensiaal het vir
'n burgeraorlog nie.
Die eerste is dar daar altyd verdeeldheid sal
wees tussen dieverskillende groepe en persoonlikhede, soos nou die geval tussen die Volksfrontleiers en die AWE is.
Die "skollie-faktor" kom ook hier in: tienduisende gewone konserwatiewe mense wat
bloot bangis virdie toekoms, word deur woeste
elemente soos die AWE afgeskrik.
Die tweede argument is dat daar nie genoeg
bitterheid, haat en onthering onder witmense
was of is wat van hulle vreeslose geweldenaars
gaan maak nie- anders as byvoorbeeld die geval
met die Palestyne in die Midde-Ooste, die Baske
in Spanje of die Katolieke in Noord-lerIand. Wit
Suid-Afrikaners is die laaste paar geslagte nie aan
enige vorm van verdrukking of vernedering
onderwerp nie. Die teendeel is eerder waar.
Die teenargument is dat dit mense is met 'n
byna paranoiese vrees vir swart oorheersing wat
geslagte lank deur die Nasionale Party-regerings
by hulle ingeprent is, en dat die meeste regse
mans militer opgelei is.
Die gebeure by die onderhandelingsentrum
en daarna het ook lang skaduwees van agterdog
laat val oor die bereidwilligheid van die SA
Polisie om teen hul "eie mense" op te tree
wanneer gesag s6 gewelddadig uitgedaag word.

DIE KONFLIK tussen die "skollie-element" en
die meer respektabele regses soos Constand
Viljoen moet nieonderskatword nie. Die meeste
leiers van dieAfrikaner Volksfront het nou tot die
gevolgtrekking gekom dat dieAWE hul politieke '
achilles-hie! is.
Een van die mees senior KP-parlementariers,

REGSES KAN LAND LAMLE
'Tien plae'verg nie te veel moeite
deur ina van dar linde

A

s net tien lede van Transnet se

sleutelpersoneel vir een dag
besluit om deel te neem aan
die "tien plae" waarmee die
regses die land wil tref, sal
1000 treine aan die Witwatersrand botstil gaan
staan. En omtrent al wat hulle hoef tedoen, is om
net skielik "siek" te word.
Die Lughawe Jan Smuts kan heeltemal lamgele word as 50 mense nie kom werk nie. "Ons
sal dalk nie 'n vliegtuig kan land nie, en hy salop
'nander plek moet gaan land. Daarvoor kan ons
sorg... dis te se as hulle nie op die ander plekke
ook staak nie", se 'n werknemer van Spoomet.
"Ons praat niegroot nie", se hy, "maar as ons
praat, sal die mense in beheer moet luister".
Die Transnet-unie van Suid-Afrika is - soos
die Yster- en Staalwerkersunie, die Mynwerkersunie (MWU) en die Transvaalse Munisipale
Werkersvereniging - geaffilieer by die Afrikaner
Volksfront (AVF).
Die MWU, wat aanspraak maak op die grootste wit ledetal vanaile vakbonde, het 50 000 lede.
En hulle isnie netin die mynbedryf nie, maarook
by Eskom, dieyster- en staalbedryf, die chemiese
bedryf, die Randse Waterraad en die Atoomenergiekorporasie - almal in sleutelposisies van
ambagsmanne tot professionele mense.
Die MWU is ook die grootste wit vakbond
onder Eskom-personeel. In die mynbedryf het
die MWU 7 320 lede in sleutelposisies, meestal
ondergronds. En dit is net by myne wat by die
Kamer van Mynwese ingeskakel is.
'n Woordvoerder van 'n myn se mynwerkers
het toegang tot kragtige plofstof. Sommige is
goed opgelei in die gebruik van plofstof en tot

duidelik nogonthuts en onstokke oor die Kempton-gebeure, se aan VWB: "Die AV en veral die
KP durf nie langer toelaat dat ons op sleeptou
geneem word en gekaap word deur 'norganisasie van skobbejakke wat baie duidelik nie die
gevoel van die groot meerderheid van ordentlike
konserwatiewe Afrikaners verteenwoordig nie."
(Die "skollie-faktor" is geen nuwe verskynsel
in die politiek nie. Dieselfde het die laaste
klompie jare met die UDF en die ANC gebeur wilde en kriminele elemente het om hul eie redes
by die aksie aangesluit en isgou tot "comtsotsi's"
vir "comrade tsotsi's" gedoop. Miskien moet die
AWB nou die "kamskollies" gedoop word - hulle
dra nog boonop kamme in hul kouse...)
, As regse vrese en aspirasies met geduld en
takt aan die een kant en beslistheid enfermheid
aan die ander kant gehanteer word, is daar 'n
goeie kans dat die massa-aksie waarvoor nou
beplan word, genoeg gaan doen om die regses
te laar stoom afblaas. •

onlangs is sogenaamde skietsertifikate net aan
wittes uitgereik.
DIE GROOT VRAAG is waar die regses volgende gaan toeslaan, as hulle nie hul sin kry nie.
Die eerste plaag waarmee die regses hul "politieke farao" wi! oortuig om hulle na hul eie
tuisland te laat trek, was die wanordelike betoging by die World Trade Centre. Genl Tienie
Groenewald hetegter nie net tienplae nie, maar
'n Iys van 98 verskillende vorms van nie-gewelddadige verset in sy sak. Dit sluit betogings,
stakings enburgerlike ongehoorsaamheid in. En
druk mens hulle so bietjie, praat party van
sabotasie soos in die dae van die OssewaBrandwag. "En as ons by die tiende plaag kom,

dan skiet ons," se Ferdie Hartzenberg, leier van
die KP.
Terwyl Bongani Khumalo, skakelhoof val,
Eskom, taktvol verklaar dat "oris nog altyd kon
reken op die integriteit van ons werkers" endar
Eskom "geen ervaring het van waar die politiekc
oortuigings van sy werkers die verrnoe om
produkte en dienste aan sy kliente te lewer,
benadeel het nie," verseker vakbondmense soos
Cor deJager van die Mynwerkersunie (M\VU) en
lid van die uitvoerende raad van die AVF "dat ons
die land se water en ligte kan afsny".
As die regses ernstig is, kan hulle die land
behoorlik lamle, Dis onmoontlik om elke kragmas en substasie te bewaak. En massiewe skade
kan ondergronds in myne aangerig word.
Casper Dys, die veteraan KP-LP en adviseur
by die veelparty-onderhandelinge, se. "Die druk
van ons eie mense om iets drasties te doen om
die onderhandelingsproses te vertraag en die
instelling van 'neenheidsstaat te keer, word byna
ondraaglik." - INA VAN DER LINDE

DIE TYDBOM WAT NIEMAND

WOUSIEN NIE
Koppies wys wat nag kan voorle
deur martie meiring
MIN mense het al van Koppies in die Noord-Vrystaat gehoor - tot die dag toe die dorpie
en sy interafhanklike buurdorpie, Kwakwatsi, die lont aangesteek het van die tydbom wat
op die platteland Ie en wag het vir 'n vuurhoutjie.
Nou het Koppies en Kwakwatsi teksboekvoorb eerde geword van wat kiln gebeur in die
maandevorentoe wanneer wit dorpies met hul swart buurdorpe daaraan dink om
gesamentlike besture te bewerkstellig, en so vroeg al as in September.
Duidelik heers die spanning tussen baas en klaas nog sterk, In Transvaal en die Vrystaat
aileen is daar 66 KP-oorheersde stadsrade - waarvan 'n heIe paar al gese het hulle gaan
die moontlike oorheersing van ANC in gesamentlike rade verbete beveg.
Toe Kwakwatsi sy spiere wou wys deur boikotte en protesaksies het Koppies SY spiere
uitgehaal deur werkers van Kwakwatsi met versperrings uit die dorp te hou. Eensklaps
het die vertrouensafstand tussen die twee dorpies ligjare groter geword. Ondanks die
bestaande strukture van dorpsraad, ANC-rade, Aksiekomitee en selfs die vredeskomitee
kon geen vergelyk getref word tussen die ANC (lees: Kwakwatsi se inwoners) se eise en
Koppies se vergunnings nie.
Uiteindelik het die ekstremistiese magte van die ANC-jeug en die verwoede jong wit
dorpenaars en boere op geweld uitgeloop met groot skade aan eiendom en getuienis
van wit aanvalle op mense binne-in die swart dorp.
Koppies/Kwakwatsi het die lelikste gesig van wit-swart vrees en haat gewys.
DIEKRUIPE.... DE TERREUR van byvoorbeeld Apia op plase het die verwydering tussen die
wit plattelandse dorpe en hut buurdorpe (in die ou dae hul lokasies) versterk. Die stede
het die vrees en opbouende haat op die platte land oor die hoof gesien. Die AtK se
enorme aanhang op die plattelandse dorpies en ook die wisselwerking wat daar bestaan
tussen die ANC en PAC is deur die KP gebruik as afskrikmiddel teen gebalanseerde
samewerking tussen wit en swart.
Pogings tot beter verhoudings tussen die plattelandse dorpe en die swart slaepdorpe van
waar hul arbeid en koopkrag kom, was tot dusver klaaglik yl.
Nou het Koppies se oenskvnllke onversetlikheid teen Kwakwatsi se oenskynllke
uitdagendheid wei moontlik die resep gebied vir di~ kruitvat vorentoe. •
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die afdraande

van die

. dag is kil,

generaal!
INA VAN DER LINDE vergelyk die

regse bedreiging met die wit
opstand in Algerie

Charles de Gaulle.••
meesterlik
dubbelsinnig

EGSTREEKSE parallelle is daar nie in die
geskiedenis nie, maar die AWE se besetting
van die Wereldhandelsentrum en die ral wat
afgetrede generaals in die Afrikaner Volksfront
speel, laat mens tog dink aan Algerie.
Die wit gemeenskap in die voormalige Franse kolonie het, namate die
oorlog vir onafhanklikheid gevorder het, onder leiding van eers weermag-'
generaals en later afgetrede generaals die regering prabeer oorneem. Die .
eerste keer het hulle dit reggekry om die Franse regering van die gematigde
Pierre Ptlimlin te laat swig en die uitgetrede oorlogsheld Charles de Gaulle
weer aan bewind te plaas.
Die oorlog vironafhanklikheid het op 12 November 1954 uitgebreek, en
in die byna agt jaar wat dit geduur het so wreed geword dat dit die
bevrydingstryd. hier na 'n kinderpartytjie !aat lyk. Teenoor die colons - die
wit setlaars - en die Franse weermag het die rebellebeweging, die Front de
liberation nationale (FLN), gestaan, Die FLN, gebaseer in die buurland
Tunisie, het geleidelik, laag vir laag, daarin geslaag om die Algeriese
bevolking agter hulle te skaar.
Die koloniale owerhede het daarap 400 000 soldate - veterane van die
Franse leer in Indo-China inkluis - die land ingepomp. Die twee belangrikste
12
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aanvoerders was die opperbevelvoerder, Raoul Salan, en genl Jacques
Massu, bevelvoerder van die elite Tiende Valskerm Bataljon. Met groat
geesdrif en onmenslike taktieke is die Moslem-bevolking geisoleer en
onderwerp aan ongelooflike druk, teistering, aanhouding en marteling, Dit
het gelyk of die Franse soldate die oorlog begin wen - maar toe draai die
openbare mening in Frankryk teen hulle.
Die colons het begin vermoed hulle gaan vir die wolwe gegooi word.
Op 13 Mei 1955 stroom duisende colons Algiers binne en beset die
hoofregeringsgebou. Onder leiding van 'n eel'S huiwerige Massu, dring hulle
daarop aan dat Algerie by Frankryk ingelyf word.
Entree die uitgetrede genl Charles de Gaulle. Majestueus dubbelsinnig
verseker hy die colons: 'je vous ai compris!' (Ek het julie verstaan), Maar
hy het gekom om Frankryk te red en nie Frans-Algerie, Afrika, ofdie Vierde
Republiek nie. Binne 'n ommesientjie het hy die Vierde Republiek van
Frankryk omgeskop en al Frankryk se kolonies losgesny. Maar terwyl
Brittanje haar kolonies voorberei het op die skok om die nes teverlaat, het
Frankryk hulle eenvoudig summier uitgeskop.

OLE PROSES WAS in Algerie nog nie voltooi nie, toe kom die tweede
colon-opstand, Onder die naam Front de l'Algerie francaise (FAF) word
bande gesmee metdie regses inFrankryk. Die nou afgetrede generaals Raoul
Salan en Edmond ]ouhaud sluit hulle by die beweging aan. Hulle wil De
Gaulle vermoor en die land lamle metstakings en sabotasie. Maar die planne
misluk en FAF word inJanuarie 1961 verbied.
Net die volgende maand herorganiseer die colons onder die naam
Organisation armee secrete (OAS). Raoul Salan, nou 'n uitgewekene in
Madrid, en Marie-Andre Zeller, 'n afgetrede stafhoof, is die militere leiers.
Maurice Challe, ook nou afgetree, sluit hom by hulle aan. Op 21 April 1961
neem die Valskermregiment van die Vreemdelegioen die hoofstad in, en
neem die kommunikasie- en die veiligheidstrukture oor.
Terwyl Parysenaars die lug angstig dophou vir valskermbataljonne wat
op hulle mag neerdaal, bly die Franse weermag egterlojaa!. Twee dae later
begin die GAS ontrafe!' Challe gee homself oor en die res word 6f gevang
6fvlug land uit. Daarna word die offisierskorps "gesuiwer' en die weermag
waarmee Frankryk die Algierse strewe na onafhanklikheid bedwing, word
finaal geknou.
Terwyl finaal onderhandel word vir 'n onafhanklike Algerie, duur die
OAS se skrikbewind voort. Op 18 Maart 1962 word die kolonie uit die nes
geskop. Die Franse onderhandelaars het die beste moontlike bedeling vir
die colons beding, maar dit blyk onnodig te wees. Europeers stroom na die
hawens en die lughawens en einde 1962 het 90 persent van die wit
gemeenskap die land verlaat. In'n baste orgie van wraaksug vernietig hulle
alles wat hulle nie kan saamneem nie: bilioteke, hospitale, regeringsgeboue,
skole, fabrieke en masjinerie.
DAAR IS boeiende ooreenkomste tussen die regse trugolf in Suid-Afrika en
Algerie, maar Deon Fourie van Strategiese Studies, Unisa, 'i\ys oak op die
verkille. Die Franseweermag sit met 'n tradisie van politieke betrokkenheid
en het dikwels hul stem dik gemaak in politieke sake. In Suid-Afrika volg
die weermag 'n Engelse benadering dat hulle buite die politiek staan.
Waar politieke dade gepleeg word deur die weermag, glo hy het dit
gekom in opdrag van die politieke hoofde. Dis die tradisie waaruit genl
Constand Viljoen kom en daarom word vaagweg gedreig met "plae", maar
stel Viljoen dit uitdruklik dat nie van oorlog gepraat word nie.
Dr L Hahn, uitvoerende direkteur van die Association on Third World
Affairs in Washington, wys in 1985 op 'n seminaar van die Instituut vir
Strategiese Studies van UP daarap dat die colons nooit ernstig begeer het
om iets anders te wees as Franse burgers nie. Terwyl die Engelse hier
moontlik sekere ooreenkomste met die colons toon, het die Afrikaners
daarenteen 'n afsonderlike identiteit met 'n eie taal, 'n eie nasionaliteit en
beskik hulle oar 'n grondgebied wat hulle as hul eie beskou her. Hulle het
nooit buitelandse hulp, militer ofandersinds, ontvang nieenhet geen ander
heenkome nie.
As daar dus baklei gaan word, is dit tot die bitter einde toe....

vrees het 'n eie r
GERDA MIDDELBERG vertel

die storie van die Skoolbus
en die Groot Vrees
NS sit opgekommandeer in die
Inn se sy-saal. In die kroeg
langsaan gaan dit jolig, maar
ens vergader stemmig.
Die dertig rna's en pa's ken
mekaar al dertig jaar - saam grootgeword, daagliks saam in die kooperasie, Saterdae saam in die
Inn, Sondae saam in' die kerk. Martiens, die ryk
boer wat die garage het, en sy vrou wat sy sake
vir hom reel, Jan en Hetta vandieOTK, Marie die
weduwee wat kinders op die hoer- enlaerskool
het en nog altyd ardentlik was, Nicolene die
dokter en haar boereman wat 'n tyd gelede 'n
kind in 'n ongeluk verloar bet. En die stilles.
Fanus, die blonde boer met die plaas wat
altyd water het, is voorsitter.
Iemand open en se vir Godensweet Hy besef
die ems van die saak en Hy's aan ons kant teen
die kommuniste en die moordenaars. Dan begin
die verrigtinge.
"Mense, julie weet seker van die emstige tye
waarin ons ons bevind en vandinge wat om ons
gebeur," se Fanus. "Ons as ouers kan nie langer
stilsit nie.
.
"Ons kinders ry elke dag 36 gevaarlike kilometers skool toe in 'n bus wattotaal onbewaak
is. Al is ens pad nog taamlik stil, weet ens die
vyand kan enige oomblik toeslaan."
Dan kom die Kaptein aan die woord in sy
kommando-uniform. Hy is hier in sy hoedanigheid as Busbeskermingsbeampte vir die streek,
se die Kaptein. Sy lisp versag die ems ietwat,
Oorkant die vertrek tjip 'n kommandosersant,
betel' bekend as Oom Andries, kort-kort in
wanneer die Kaptein se sinne 'n bietjie versterking nodig het.
"Ek mag nie thpethifieke gevalle noem nie,"
se die Kaptein, "want ek wilniepaniek thaai nie.
Maar daar wath die afgelope lye aanvalle op
thkoolbuthe in ens thtreek." Weet ons dat ons
bus die enigste in die omgewing is wat nie
bewaak word nie? In al die ander dorpe ry ouers
of veiligheidsmagte gewapen saam met die
skoolbus. Skool toe en terug.
Hulle is ook paraat en versigtig. Op Paardeplaas maak die vroulike busbestuurder seker sy
gaan nieonnodig stadig om 'n draai nie. 'Thooth
uweet, dameth en here, is 'n buthwat om 'n draai
gaan, die ideale dwarthteiken vir die vyand".
Die Sersant neem 001' en verduidelik in
oorlogjargon hoe die vyand se kop (enkelvoud)
werk. "Niemand weet presies waar en wanneer
hy gaan toeslaan nie, maar uit navorsing blyk dat

O

hy vir die huidige afgeskrik ward deur buseskorte."
Al bestaan die eskort uit 'n pa en rna wat met
hulle huis-rollie in 'n stasiewa agter die bus
aanry? vra ek Die Sersant.
"[a, beslis," antwoord hy. "Dis natuurlik vir
diehuidige. Ons weet nog nie wat die volgende
stap gaan wees nie, Mevrou."
Ek sien al Die Sersant en Die Kaptein in hul
army-klere agter 'n bos besig met empiriese
navorsing 001' skoolbusvyande.

DIE GEKIBBEL BEGIN. Mevrou Prins mik vir
die pa wat ook polisieman is: "Maar die ander
busse word deur die polisie ge-eskort. Hoekom
is onsbus nie belangrik genoeg nie?"
Sy kry onmiddellik steunen die arrne polisiepa
kry nie gese dat die stasie net deur drie beman
word en met al die moorde nie nog die bus ook
kan oppas nie. Een ou moet by die stasie bly en
die ander is uit op...
'ja, enwat van die weermag? Is ens kinders
niegoed genoeg om deurhulle beskerrn teword
nie?" kom dit uit 'n ander hoek.
Totdat Fanus sy voorsitterstem aandraai: "Nee
manne, ek dink ons pak die ding nou verkeerd
aan. Die polisie en die weermag het nie die
. mannekrag nie. Julieis selfalmal kommandolede
ofreserviste en julie weetdit net so goed 5005 ek.
Ons as ouers sal die verantwoordelikheid self
moet dra om ens kinders te beskerrn."
Die ouer wat
die kind in 'n
ongeluk verloor
het, kom op die
been: "Ek wil net
vir julie almal hier
se as jou kind
dood is, is hy
dood. Dan is dit
te laat. Dan kan
nie die polisie of
die weermag
hom terugbring nie. Wanneer hy lewe - dis
wanneer jy jou deel moet doen!"
Die ouers stem volmondig saam. Maar die
Magte moet darem ook hul kant bring. Hoe gaan
hulle ons help? Kan hulle ons nie radio's en
gewere gee nie- hulle sit mos met die goed. En
wat van die polisie-van?
NEE, HOKAAI,' hokaai, keel' die polisieman.
Hy's nie insy amptelike hoedanigheid hier nie.
Om die waarheid te se, sybaas weet nieeens van
die vergadering nie. Maar hy weet weidie polisie
deel nie sommer wapens en voertuie uit nie. Hy
kan met die Luitenant gaan praat 001' vergunnings aan reserviste, maar dit werk nie sommer
so nie.

"Mense, ons moet ophou praat en 'n Iys begin
opstel," gryp Fanus se vrou in. "Wie gaan moreoggend ry?"
Fanus se hy sal. En die polisiepa se hy sal d"·
bus die middag terugbring met die van, hy mod
in elk geval die. kant toe.
"En oormore" beur Daphne voart. Die hande
skiet nie juis op nie. Martiens se vrou waarsku
vyf jaargelede was ditdieselfde storie. "Toe't ons
oak begin reel am die bus te eskort - en na twee
weke hetdit op dieselle drie mense afgekom. En
toe't die ding net daar doodgeloop."
Ek sitendink aan ens waterpistool by die huis
(dit Iyk heel eg) en sien hoe ek en my man di,
skoolbus beskerm, Aqua 007 teen AK 47. Hoc
gaan ek virhom die nuus oordra sonder am hom
te dryf tot een van sy pynlike alleensprake teen
die dorp se mentaliteit?
Ek waag 'n konstruktiewe gedagte. K0111m1,lnikasie is mas een vorm van beskerming. As on';
'n radio op die bus kan kry, kan die bestuurd-r
ons ten minste laat weet as die bus breek. "As Orb
wel 'n radio op die bus het," vra ek die Kaptein,
"met wie salons kommunikeer?"

Met 'n hele netwerk, verseker hy my.

K()II~

Lategan (een van die plaaslike AWB-boerc) Iw\

'n radiostasie op sy plaas. En dan is daar IIn5
kommando op die dorp - 'n anclerhalf lim \ an
ons af.
"So, in 'n krisis isjulie binne twee me by on-?
vra ek skynheilig. "Dit vertheker ek jou, Mevrou,
lisp hy met die opregtheid van my vyfjarige kind.
"Nee kyk, dit kan ek jou belowe."
DIE FOON ROEP die dokter weg en nogn

paar ouers onthou hulle kinders is aileen by ck
huis. Die vergadering verdaag sender om te dank
en ons loop uit deur die raserige kroeg...
Buite is die straat donkerblou en docdsiil.
Nerens anders kan die lug so val'S ruik nie. Maar
die laaste twee jaar het ons dorp verander.
Skoolkinders pronk aggressief met pistole in die
gatsak in die strate rondo Hul ouers dra A\'\']3_
sleutelringe en praat heeldag net van veg.
• Die ouers het die skoolbus drie dae lank
vergesel. Nou het een van die clrie polisiemanne
die taak oorgeneem. Die laaste maand het by
darem eenkeer kon help om 'n pap wiel om te
ruil. II
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arry die.hartedief
ESM A A NDERSON ontmoet Harry, en igmatiese

held van die advertensiebedryf

'N BLI ND DATE?Ag nee wat, hou verby. Ek het
al genoeg slegte ervarings gehad. Toe kollega
Elize voorstel ek moet ene Harry ontmoet,ry die
spook my we r.
l
Ek p robeer tlie kant toe en daai kant toe,maar
uitkomkans is min. Die Harry gaan jou hart steel,
hou Elize vol.
Ek bel huiwerigdie nommer wat sy my indie
hand ges top het. 'Video Lab, good morning,"
sing 'n vrou oar die foon. Ek wil met Harry praat
'seblief, se ek. Sy skakel my eers deur na Lisa
Goldberg. Harry se sekretaresse? Nee, produksie-koordineerder,
Lisa klink vriendelik. 'n Date met Harry?
Sekerlik, maareksal omtrent R2 300 moet opdok
vir 'n uur in sy geselskap.
Nee wag, stopdie trein. Wat gaan hieraan? Ek
werk vir V'ye Weekbfad, se ek, Elize het gese ek
moet bel.
Lisa se sy verstaan. Sy sal dit reel - en ekhoef
nie duisende op te dok nie.

------

.---- DIE G ROOT DAG breek aan. Ons ontmoet
eers vir Helene Silverman, Harry se chaperone.
Sy salons gaan voorstel.
Ons loop 'n gang af. Twee. stellejiies trappe
op, eerste ingangregs. Bo die deur spel 'n bordjie
sy naam statig uit in swart oR silwer letters:
HARRY. G'n van nie?
Ons stap in en daar sit hy - die man van my
drome: upbeat, hightech, veelsydig, intelligent
en 'n geheue 5005 'n olifant.
14
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Harry in al sy glorie. Voor is die rekenaartekenpen op sy skerm mel 'n loets b o rd daaragler.
Op die groot kleurskerm verskyn die W indowsprogram en "verfdoos" saam met die v ideobeeld
waaraan gewerk word . Dieskermpie langs dit
beheer die kleurgehalle. Nellinks daarvan is 'n
skerm waarop die operaleur kan sien wat op die
band is wat gebruik word en of iem a n d anders
ook van die band af werk. Heellinks staan 'n
skerm waarmee die klank beheerword. ' n Paar
van Harry se ledemate wal nie op d ie foto te sien
is nie, is 'n persoonlike rekenaar, die klankapparaat en ' n byskrif-kamera.

Harry is nie sommer enige Iieplapper nie - hy
het die hele wese van die televisie- en veral die
advertensiebedryf hier in Suid-Afrika 'n nuwe
inspuiting van lewe en gehalte gegee.
Byna g'n advertensie word deesdae gemaak
sonder dat Harry 'n handjie daarin het nie. Hy's
die een wat jou Iaat wonder hoe hulle dit regkry
- van die au Nissan Sentra advertensie waar die
man se klere en hond nie die versoeking kan
weerstaan om sond er hom op 'n joyride te gaan
nie, die nuwe Sentra advertensie waar die
straatligte hande klap en die robot 'n buiging
maak as die kar verby ry: die Ford Lazer advertensie waar die laserstrale die kar so rakelings volg,
tot die SAUK-advertensiewaar diegesin sit en TV
kyk en die seuntjie na verskillende fantasiewerelde meegevoer word.
HARRY IS OOK die skepper van verskeie
program kentekens, 5005 die van Top Sport en
Bonus Sport.
Slaan Harry eers sy hand aan 'n videoba nd ,
ondergaan dit 'n magiesegedaantewisseling. Hy
tower klein foutjies en groat flaters weg, verander agtergronde, laat dowwe voorwerpe skielik
blink, verskerp die kleure, stryk selfs die plooie
uit gesigte, maak reguit wat krom is.
Harry is 'n kragtige masjien: deels digitale
redigeringsgerief en deels elektroniese verfdoos,
Helene, opgele i as grafiese kunstenaar en
later in die fynere kunste, werk heeltyds met
Harry - en is duidelik verlief op hom.

s6 TOOR HARRY
MET die Smartie -a d ver te nsie wys die ope ra t e u r Helene Silve rman hoe Ha rr y kan to or.
1. Die agtergro nd is ' n animasiebeeld , o p ' n r eke naar geskep met ' n d ried ime nsionale
graf ie se p rogram .
2. Raampie vi r raa m p ie teken Helene met die · verf doos"-funksie 'n p aar sk itte rsterr e
waar di e meis ie op d ie Sma rtie-bo ks ie m oet verskyn. Die sterre w o rd a l ho e meer en
helderd er . Die e ffe k w or d verkry d e u r e e r s die buitelyne van 'n eenv o u d ige st er in wit
oor d ie bee ld t e te ken en dit dan me t d ie verfspuit oor t e gaan in ' n g lo eiende wit
sodat d it Iyk o f d it skyn en skitt er. Raa m p ie vir raampie verh el d er Har r y d ie gloeiende
ster retjies .
3. Die me isie ve rsk yn in d ie sterrewolk . Di t word so gedoen : Eers w o rd d ie mei sie bloot
teen ' n bl ou agtergron d verfilm. 'n Sp e sia le filte r skakel d ie agte rgron d in d ie
redigeri ngsp ro se s u it . Die beeld van d ie me isie word dan raampie vir r aamp ie op die
animasie p rent gesuperpon eer, van net ' n doww e kol totdat d it Iyk asof sy bo -o p die
Smartie- b o ksie sit .
Helene teke n d an vir d ie meisie 'n skaduwee om d ie beeld me er re ali st i e s te laat Iyk - en
siedaar! No g 'n t aak b ehe ndig deur Ha r ry afgehandel.

"Hoeveel mense ken jy war elke dag werk toe
kan gaan en lekker kan speel" vra sy met 'n
vonkel in die oog.
Oaar is neteen Harry in die land - ensy is een
van net drie mense wat s6 behendig is met hom
dat sy haar werk "speel" kan noem.
Maar dis meer as net pret, se Helene, dis 'n
verslawing, "As jy eers ge-hook raak op die
tcgnologie, raak jy bederf en se net heeltyd 'ek
wil n6g he, ek wil nog he'."
Een van Harry se wonderlikste eienskappe is
dat hy al die inligting wat jy hom voer, digitaal
kan bere, Dit beteken byna niks van die beeld se
gehalte gaan verlore in die redigeringsproses
nie. Met konvensionele redigering, verduidelik
Helene, verloor 'n mens gewoonlik kleur en
skerpheid van beeld. Nie met Harry nie. Hy kan
tot 2 minute lewende opnames in sy digitale
geheue bere.
Harry se talente ken byna geen perke nie. En
al kos hy duur, bespaar hy jou selfs meer, Het
daar 'n blaps ingesluip met die maak van 'n
advertensie, hoefjy nie als oorte doen nie - Harry
kan jou red. Hang daar byvoorbeeld 'n mikrofoonin 'n toneel wat niemand raakgesien het nie,

of wasdaar 'n haar op die kameralens, haal Harry
dit in 'n japtrap uit.
En as 'n tonee! te kort of te lank is. rek of
versnel Harry dit sonder dat die beeld spring
soos gewoonlik in konven sionele redigering
gebeur. As 'n kleur nie in jou smaak val nie,
verdof, versterk of verander Harry dit gou-gou
vir jou. Hykan beelde ook helderder of deursigtiger maak, nes jy wil.
HY KAN BEELDEomkeer,onderstebo ofagteruit
speel, krimp, rek en kantel, in die rondte tal of
opbreek in blokkies as jy dit na 'n mosaiek wil
laat lyk. Hy kan ook animasiewerk vir jOll doen:
gee hom twee stilprente so 12 raampies uitmekaar en hy vul vir jou die bewegings tussen-in
met seepgladde oorgange in.
Soos wat Helene beduie en verduidelik, raak
jy al meer verwonderd oor Harry. En groen van
jaloesie. Wie sal nou nie daagliks diep in Harry
se volkleurskerm-oe wilstaar of muis in'die hand
rillings langs sy digitale ruggraat wil afsu ur nie
- selfs al huur hy homself by die uur uit?
Please sir, can I have some more? •

Breyten Breytenbach se briljante digbundel war
pas uitgekomher. liege landseappe ['(111 OilS (re hetnaal; aan '/1 oeminde, kos R69,99. Maar as jy vir
'n jaar lank 01' Vrl'e lVeekb/ad inteken teen die
reeds verminderde bedrag van RIOO. stuur ons vir
jou 'n gratis eksemplaa r van die besonderse Afrikaanse boek.

Oy spaar dus R94.99 op die normale

intekengeld

van R125, of andersom gestel. Vlye lI"eekb/ad kos
[ou in werklikhcid net R30.0I vir 'n jaar. )
Intekeru re kry Vlye WeekiJ/ad 1'661' die naweek in
hul posbusse, of, in die gevnl van Groter Johannesburg of Pretoria. by hul voordeure atgelewer, UlIl'
en atleweringskoste is ingesluit.

Die spesiale aanbod geld net vir 'n beperkte tyd
en net die eersre veertig intekena re kry 'n
Breyten-boek, so stu ur dadelik 'n tjek of posorder
aan V\\'B-inrekenare. Posbus 177. Newtown 211 3
G a

----- - - - - - - ,
ek wil graag dieBreytenbach-digbundel he.
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ontmoet die
Sien jy 'n wit regse gevaar?

Opgelei in Moskou en In Kaapse t ro n k ... Folo: Carien Breytenbach

die 'nduiwel
is
nie
kommunis nie

Is dit nie mob-rule nie?

Solank hul strewes gekanaliseer " 'ord, is dit nie
mob-rule nie. In die Wes-Kaap fokus ons op
ondemokratiese strukture. Die massa het byvoorbeeld hul stryd ge\\'en teen die ondemokrJtiese plaaslike besture - nou regeer hulle hulself.
Ons konsentreer ook op wenbare aksies.
Natuurlik \wet ons daar is kwaadstokers wat
die Al\'C se naam misbruik. Maar as jy klippe op
die N2 gooi in die naam van die ANC, dan
probeer ons op ANC-saamtrekke die mense se
woede in meer positiewe kanale stuur.
Maar daar is \wI ander organisasies wat ook
meedoen, weet jy?

1\ee. diewatgeld het, sal nie hul geld rerloor nie.
hulle sal net meer baat vind by 'n oop demokrasie. Gelykstellende optrede sal \\'e1 moet kom
amclie minclerbevoorregtes te help - ons sal die
geld elders moet soe k. Maar daar sal opofferings
\\'ees - die clemokrasie eis dit. Eksklusiewe \\'it
gebiede sal moet' verdwyn, maarniemand sal sy
huis moet prysgee of met ander moet deel nie.
Ons is menslik; e ns Freedom Charter eis dit:
Suid-Afrika behoort aan alma!watdaarin leef, wit
en s,van. •

deur trudidu to it

Waarom massa-aksievooro p ?

Ek is radikaal, want ek g10 die massas is van
kardinale belang, maar hul rol word grotendeels
16
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Hoe gaan die ANC die aspir asies hanteer
van die me nse wat nou Kill the Boer
skreeu?

Ons se mense se verdraagsaamheid is verstommend, gesien die onderdrukking van ons mense.
Jy sou dink dat daar al 'n swart TerreBlanche of
'n swart Barend Strydom moes gewees het. Die
jeug is ongeduldig - die onderhandelings het nog
nie werk of hoop vir hulle gebring nie. Oaardie
woede behoort die politieke partye te druk lOt 'n
skikking.
Chris Hani het voor sy dood 'n Vredeskorps
bepleil. Die jeug moet nag bereik \\"Ord. hulle
moet 'n fokuspunt kry waannee hulle hulle kan
vereenselwig, Anders kry ons regtig mob-nIle.
Die eerste mense wat in die parlement gaan
sit, gaan met baie bUite-aksies te doen krv: koso
werk. Imise, 'n ~Iarshall-plan sal nodig we~s . Die
buitelancl sal ons moet 'teun.

As jy wil weet w ie maak die geskiedenis, kyk
na gewone mens e, 56 Tony Ye ngeni

ONY YENGENI , omstrede en
charismaties, streeksekretaris vir die
ANC Wes-Kaap, woon 'n
Afrikaneraand in 'n blinkhakKaapse voorstad bv. HI' het kwaai
bedenkinge: wat a~ 'n 'spul regses hom morle
en ontvoer?
Dit gebeur nie. Maar tog braai die Hoere
hom. Dit laat hom Ius krv vir meer kuier bv
Afrikaners: "Dit het ' my of: laat .
o opga a n . "
Hy sit in sy kanlOor in Khayelitsha.
Ondanks sy woeste bewegings in die kruit\'attownship is sy hemp kraakwit, sy houding
kahn en belangstellend. Maar onde r die
yuppie-uiterlike kruip die MK-bevelvoerder se
onwrikbare patroon-beleid tog uil.

'n Ernstige gevaar. Maar hul vrees virdie kommuniste in ons geledere is misplaas. Die kommuniste staan vooraan in die onderhandelingsproses. In die verkiesing het almal 'ngelyke kans om
die volk se wil te toets. As jy die verkiesings
verloor, waarom die wapen opneem' Die regses
baseer hul standpunt glo op die Bybel - maar
nerens in die Bybel staan dat jy mense moet
doodmaak wat nie met jou saamstem nie.
Hulle beskou die kommuniste as die Antichris. Ek het my tweejarige dogter laat doop. Ek
neem my mao 'n oortuigde Christen, dikwels kerk
toe, Is ek dan die duiwel? Die meeste swartes is
gelowig - en tog het hul reaksie op Chris Hani
gewys hoe hulle hom. 'n kommunis. vereer.
Waarom kan die regses nie die verskil tus en
Satan en 'n ander siening van byvoorbeeld die
ontstaan van die wereld begryp nie' Ons verstaan tog die verskil tussen 'n \X'it Wolf en 'n lid
van die volksfront.

deur die onderhandelingsproses op die agtergrond geskuif - hulle \'oe! uitgesluit van daardie
elite-groep wat in die World Trade Centre onderhandel. Mense moet dus altyd organiseer en
mobiliseer om hulstemgehoor te kry. Die massa
maak die geskiedenis. Leiers kom en gaan mense bly altyd bestaan.

Sal die haves vir die have-nots moet gee?

-c se terrible twins

A

m
Z

o

die gehate,
.gelief e b

.mo a a

het die gemeenskap van Mankweng 'n reusepal1y' vir hom gehou en is hy aangestel as die
streekorganiserder van die United Democratic
Front. In Mei die jaar is sy huis gebombardeer.
Tydenssy baste aanhouding onder die noodtoestand (sy rna is ook aangehou), is sy ouers
geskei. "My pa het gekla oor ons politick," se hy.
Mokaba seeie huwelik is ook deur sy politieke
bet rokkenheid verwoes, "Ons het dieselfde probleme ervaar as my ouers. Dit was 'n
bitt ere, uitmergelende
ervaring .'
Met die ontbanning van politieke organisasies
in 1990 is Mokaba verkies tot clie A1\C se
Nasionale Uitvoerende Komitee (;\,ECl. en in
Julie 1881 tot president van die Ai\C se Jeugliga
- ondanks persbewerings clat hy 'n polisie-spioen
was.
Mokabase vals gerugte is ook oor Chris Hani
versprei voor sy dood.
Mokaba rook nie en drink nie. Hy lees graag
en luister na 'n verskeidenheid musiek. Sy driejarige dogtertjie het naas sy suster se naam oak
\X'innie Mandela se Afrika-naam, Nomzamo. "Ek
wil nie he sy moet deurmaak war ek moes
deurmaak nie." se hy. "Ons is oris jeug en
gesinslewe ontse. Sy moet kan studeer en 'n
goeie aanwins wees vir die lane! en die familie."

Die leier van die ANC se jeugliga
gesels met WALLY MBEHELE
PETER ~ IO KA BA

gesels neclerig en wek die
indruk van 'n behee rste. gedissiplineerde leier totdat hy praat van die boere onder wie hy in die
hartland van apartheid om Pietersburg grootgeword het, Dan sien jy die pyn in sy gesig.
Mokaba is 35 jaar gelede gebore in wat eens
die township New Look naby Petersburg was.
Sy ouers was arm trekarbeiders. Hy het skoolgegaan in Mankweng, ook naby Pietersburg, waarheen sy ouers moes verhuis toe hulle gedwing is
om New Look te verlaat,
Een ervaring as kind wat sy siening van die
polisie gevorm het, was toe die polisie by hul
huis opdaag en sy ma aanrand enarresteer omdat
daar 'n lee brandewynbottel in die huis was. Die
botle!, se hy, is deur 'n besoeker daar gelos en
swal1mense is destyds nie toegelaat am sterk
drank te clrink nie.
As jongseun, se hy. het hy met bewondering
geillister na die stories oor 'n man genaamd
:\elson Mandel;!. Toe hy hoor hoe die prokureur
die hele nasie probeer toespreek het deur 'n
"ondergrondse radiostasie", het Mokaba besluit
am die elektronika en wetenskap te studee r.
~laar sy onderrig is dikwels onderbreek de ur
'n gebrek aan ge ld en tye in aanhouding.
"Ek het 'n soor! gemeenskaps proje k
geword - mense het saamgespan amhandboeke
aan my te ske nk."
Van tyd'tot tyd het hy ge\\'erkas straatverkoper, winkel-assistent en tuinier. Hy het gedigte
en toneelstukke geskryf en was ook vryskutjoernalis - dit het sy begrip van politieke gebeure
verskerp, se hy, Naas sy politieke aktiwiteite, het
hy op skoal ook in SpOil uitgeblink: lid van die
sokkerspan se bestuur, kaptein van die sagtebal-

span. karate-instrukteur. Hy het aan toneelopvoerings deelgeneem en was voorsiner van die
dansklub. Jy kan sien waarom wanneer hy sy
gehoor in 'n toyi-toyi lei.
In 1980 het hy hom ingeskryf as student inclie
rekenaarwetenskap aan Turfloop. Na struwelinge daar het Mokaba hom dieselfde jaar gaan
aansluit by die AI'\C. In Angola het hy saam met
Fapla-vegters militere en politieke opleiding
ontvang. Met sy terugkeer na Suid-Afrika het hy
'n bevelvoerder geword en geheime militere en
politieke strukture in Noord-Transvaal or die
been gebring.
In 1982 is hy gevang en na Robbeneiland
gestuur. Hy het mede-gcvangenes karate geleer
en dellr Unisa in die rcgte stlldeer.
Toe hy in Maal1 1985 vrygelaat is, seMokaba,

'vandag 5e jeug isanders'
die mense wat dalk die land kan oorneem - krk
hoe maak hulle mekaar dood."
.
Wanneer die NP na die slagspreuk ("Kill the
Boers-) verwys. beteken elit nie hullebegryp nie
die Al\'Cse beleid van nie-rassigheid nie. Hulle
verdraai die betekenis van ons liedere am die
idee van 'n bedreiging te behou, am witmense
agterclogtig te hou jeens s\\'artmense.

Baiewitmense, ve ral wit boere, is baie
kwaadvir jo u,

Presie . Hulle is kwaad vir m)' omdat hulle mislei
is. Die Nasionale Pal1y kon witmense nie or 'n
suiwer politieke grondslag mobiliseer nie. Toe
maak huUe witmense bang dat hul voortbestaan
bedreig l\"Ord. Oit was die wart Gevaar, die
TotaleAanslag - en nou, in die tyd van onderhandelinge, kom hulle met die een I'enneencle
bedreiging na clie aneler om die witmense by die
Iaer te hou. Wanneer hulle gewelcl aanblaas in
die 1O\\'nships is dit nie net am die ANC te
probeerverswak nie. maar ook omte se: "Kyk na

Die voorsitter van die SA Lan d bo u-unie,
Boet Fourie, het gese hy gaan jo u
persoonlik aankla weens bew eerde
intimidasieenopstokery,
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Ek erken nie hul howe nie - en dit sal hulle in 'n krisis laat beland. Dit
salnie die probleem oplos van boere wat doodgemaak word nie. Die mense
wat die boere vermoor, is dieselfde mense wat ons mense op die treine
vermoor. 'Die Nasionale Party behoort te weet wie die mense is.
Waarom word die boere skielik doodgemaak net wanneer die NP se die
boere word doodgemaak? Ons het al gesien dat die geweld in die townships
altyd aan- en afgeskakel word in ooreenstemming met die NP se politieke
programme. Wanneer De Klerk oorsee gaan, bedaar die geweld altyd. Die
hele kwessie van die doodmaak van boere is dat De K1erk hul steun deur
hul bloed probeer wen.
.
Ons het nou die slagspreuk "Kill the boer, kill thefarmer" gestaak, maar
nie die toyi-toyi nie. Maar dit sal die boere nie help vasstel wie hulle
doodmaak nie. Die boere self se 35 van hulle is al sedert ]anuarie vanjaar
vermoor. Wat het aanleiding gegee tot die moord op die boere v66rdat die
SAUK die slagspreuk na hulle uitgedra het na die moord op kameraad Hani?
Om nou die townships se maniere om hulself uit te druk, te probeer
stopsit, is am te se: "Ons wil niks weet van die mense nie, onswil nie weet
waarom hulle die liedere sing nie." Die boere moet probeer verstaan
waarom die kultuur van die bevrydingsbeweging hulle deel gemaak het van
die lirieke van bevrydingsliedere, hulle moet die rol verstaan wat hulle
gespeel het - en hulle moet kyk of ons daardie verlede kan verander en 'n
toekoms kan bou. Dis nie net die moorde op die boere wat my bekommer
nie, maar oak die moorde op .rnense in die townships om politieke redes.
Jy is al beskryf as een van die mees militante hardliners in die ANC.

]a, ek is 'n hardliner. [a, ek is militant. Ek is ook revolusioner, Ek vra niemand
daarvoor am verskoning nie. Dit is presieswat ek geleer is deur die
beweging self, die ANC. Dit is presies wat die situasie van my vereis. Om
'n einde te maak aan apartheid, 'n misdaad teen die mensdom, vereis nie
gematigdheid nie. Gematigdheid is besluiteloosheid. Dis net militantheid
wat jou die kans gee om op te tree. Ek is 'nhardliner oar die kwessie van
nie-rassigheid, 'n hardliner oor regstellende optrede vir die jeug, vroue en
werkers, Dit glo ek, is waar Suid-Afrika se redding vandaan sal kom.
Jy was glo een vandieindie ANC wat sterk gekant was teen die
"sunset clauses" vir'nregering van nasionale eenheid.Is jy nou
daartoe bereid dat dieANC mag met dieNPdeel vir vyf jaar?

Ek was gekant teen die klousules wat kameraad Slovo besig was om op te
stel, maar ek was nog nooit gekant teen 'nveelparty-kabinet nie- solank die

beginsel van meerderheidsregering nie opgeoffer word nie, solank minderheidspartye nie by verstek leiers word nie, solank minderheidspartye nie
die reg gegee word om die programme van die meerderheid in die wiele
te ry nie.
IsThabo Mbeki dieregIe keuse vir vise-president vandie ANC?

Ek weet van niemand anders in sy klas nie en die jeug het 'nformele besluit
geneem oar die kwessie, Dit behoort mense te wys die jeug is nie so
selfbehep soos voorgegee word nie. Hulle het verwag ons gaan soek na 'n
"militante" mens soos dit deur die koerante omskryf word. Ons beskou
kameraad Mbeki as militant. Hy is 'n dapper man, 'n uiters intelligente man,
en nie bang am sy se te se nie.
Ek weet van geen oorwinning in onlangse tye waarin hy nie 'n hoofrol
gespeel het nie. 'n Regering van nasionale eenheid, dis Mbek! Die Harareverklaring, dis Mbeki, Die meeste mense weet nie kameraad Oliver Tambo
se toesprake is deur kameraad Mbeki geskryf is nie. As daar 'n president is
om Mandela op te volg, dan is kameraad Mbeki die enigste keuse.
Hetdie ANC ooit jougeloofwaardigheid bevraagteken loejy in
ballingskapwas?

Nee, nooit. Ek is nooit deur iemand ondervra nie. Die tydsberekening van
die skinderveldtog het saamgeval met die ANC se verkiesings. Ek weet daar
is nou 'n ander veldtog teen my - die slag probeer hulle my om die lewe
bring, Ek weet die veldtog sal verskerp hoe nader ons aan die verkiesing
kom. Die ANC weet daarvan en ek ward daagliks gewaarsku teen die
pogings am my dood te maak. Ek het dit aanvaar: solank ek 'n naelstring
tussen die ANC en die massas bly - soos Chris (Hani) was - sal ek altyd in
die skadu van die dood bly.
Daar word gese diejeug isongedissiplineerd en aan nlemand
aanspreeklik nie.

Die mense wat so praat, weet nie in watter soort samelewing hulle woon
- of wat die samelewing maak nie. As jy praat van aanspreeklikheid, moet
jy praat van tweerigting-verkeer. Ek se altyd aan die ANC: "As julie die
onafhanklike denke van die jeug doodmaak, dan maak julie die toekoms
dood - nie net van die ANC nie, maar van dernokrasie in die land." Debat
moet as debat behandel word, uitdagings moet as uitdagings behandel
word, Die jeug moet toegelaat ward om te verken.

SEKS, TAAL EN SUID-AFRIKMNSE KULTUUR
en oak:

• education issues and tips for teachers
• die ware feite oar Afrikaans
• the demise of English
• rapping for democracy
• the language of .AIDS

SUBSCRIBE NOW TOTHIS QUARTERLY FOR R30AND RECEIVETWO
EXTRA COPIES FREE. OF BESTELENKELEKSEMPLARE TEEN R7.50 ELK.
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Karen BUxen se "farm in Africa" buite Nairobi

Die tro piese strand by Mombasa

' n Kunsgaleryvan lalte en klei

jambo! kies vir jou 'llo,o~~dt1ia
'n Vriendelike land in Dos-Afrika op pad na 'n moderne demokrasie
is nie net een Kenia nie.
Daar is Nairobi-Kenia, MombasaKeni a, stamgebonde Ke nia ,
woestyn-Kenia en safari-Kenia.
Kenia is 'n soort Iaat-maargaan-Iand:ongestruktureerden deurmekaar, maar
tog werk dit so min of meer.
Kenia het 'n ver pad gekom sedert die bloedige dae van die Mau-Mau, Oaar is 'n sierker
middelklasas in die meeste anderIande in Afrika,
en die elite is hoogs gesofistikeerde wereldb urgers. Terselfdertyd is dit die land van die Masai;
'n land waarin stamgebonde mense nag in die
Steentyd leef; 'n land waar daar weekliks bloedige starngevegte is; waar die stede deur reusagtige plakkerkampe omring word; waar daar
maar een dokter vir elke agt duisend mense is.
Aan die ander kant, weer, is dietoeristebedryf en
-geriewe seker die mees gesofistikeerde in Afrika.
Die politiek van Kenia moet indie Iig van die
tweeslagtigheid verstaan word. Soos in die ou
Afrika-diktature hang pres Daniel arap Moi se
foto in elke gebou en winkeltiie; is sy regering so
hardhandig en korrup soos enigeen in die onlangse Suid-Afrikaanse geskiedenis; is daar nag
absurde regulasies - soos dat die president,
staatsgeboue, polisiemanne, ensovoorts nie ge-

D

AAR

fotografeer mag word nie.
Terselfdertvd is daar verskeie wakker en
moderne opposisiepartye nadat Moi onlangs
onder druk ander partye naas sy eie Kanu

Mombasase ko raalriwwe

toegelaat het. Die politieke debat in koerante en
nuustvdskrifie soos The WeekI )' Review en 7be
Nairobi IiiII' MOlllb~)' is skerp en intelligent.
Oit is 'n klassieke stryd tussen die oue en die
nuwe, tradisioneleAfrika en 'n modeme demokrasie - 'n stryd war dertig jaar na onafha nklikwording van Brittanje nou eers behoorlik momentum kry.
D IE DEHTIGSTE verjaardag onlangs van die
UnievanRadio- en Televisienetwerke van Afrika
( Urtna) in Kairohi was 'n goeie voorbeeld. Die
mense en regering van Kenia was bale trots
daarop du die gala-byeenkorns in hul land sou
plaasvind. 'The greatest extravaganza in Africa,'
is vooraf gese. En toe is dit een groteske flop:
omtrent nie een van die beroernde gaste wat
vooraf geadrerteer is, daag op nie: mense woon
nie produksievergaderings by nie; die tegnici
weet nie wat hulle doen nie en hul toerusting
werk nie behoorlik nie; en deurentyd is Afrikatyd die nonn.
.
In skrille kontras daarmee was die M-Netspan wat die toekenningsaand lewend gebeeldsaai het. Ondanks al die probleme en Afrika-tyd
was dit glad en professioneel. Oit was omtrent
die enigste deel van die Urtna-week wat gebeur
het-selfs diemusiekkonserte moes gekansel- ~
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leer word. Die koerante en elite was hoogs
verontwaardig en skaam-kwaad. "It's a big embarrassment to the whole nation," het een swart
sakeman gese, en 'n ander: "The debacle could
make Kenya appear a disorgan ised country,
unable to organise anything."
Die D(Ji~JI Nation skryf in 'n hoofartikel: "It
turned out to be the greatest musical debacle of
recent times as well as the greatest shame that
ever afflicted the African broadcasting and music
fraternity collectively. Africa and the world had
been promised an extravaganza that would go
down in history as the continent's statement of
solidarity and brotherhood through the performing arts. This was her only chance of disproving
inefficiency and disorganisation." En dan word
daar vergelykenderwys verwys na die 'technical
excellence of M-Net, the South African broadcasting giant".
Die vergelyking met Said-Afrika is 'n deurlopende tema wat 'n mens telkens agterkom. By'n
Urtna-simposium her 'n koerantredakteur openlik gese wat almal in private gespre kke met SuidAfrikaners gese het: 'Onsoe is op Suid-Afrikaom
diemoderne
eerste Afrika-nasie
wat
dit regkryom
'n
demokrasietetewees
word
. Julie
kan uit al
ons foute leer. As Suid-Afrika 66k 'n mislukking
gaan wees, dan is daar min hoop vir die res van
die vasteland."

Graffiti wat die regerende Kanubyk om, is oral te sien

d e Ian d en sy men$8
I-

KENIA h et net meer as 25 milj o e n mense, waarvan d r iek wa rt bu it e d ie stede wo o n .

Die groo ts t e sta rn is die Kik uyu ( 21 p ersent ), gevolg deur d ie Luo ( 13 persent ) en
KENIA I-IET TWE E staatsbeheerde TV-stasies,
drie nasionale en verskeie streekskoerante en
d ie Luhya , Ke le nji n en Kamb a ( elk so w at 11 persent ). Swah ili i s die amptelike taa l,
nuustvdskrifte waarult 'n mens kan aflei dat daar
maar d ie meeste stede linge praat
meer persvryheid deesdae in Kenia is as wat die
uitstekend
Engel s en d i e meeste koeran t e
nann in Afrika is. Die helfte van Kenia se mense
en tydskrifte is o o k i n Enge ls, Die meeste
is geletterd en byna 90 persent van die kinders
is op laerskool
mense (3 8 pe rsen t ) is Prot estants, 26
Maar die een ding wat Kenia werklik reggekry
persent is Kato lie k e n 6 persent Moslem ,
het, is sy toeristebedryf. Sa nder die grootste
Ken ia wa s tot 19 63 ' n Britse kol onle.
verdiener van valuta sou Kenia 'n bitter arm
Daniel arap Moi h et Jo mo Kenyatta in 197 8
landjie gewees het. Die toeristehotelle is SuidAfrikaanse vier- en vyfstergehalte - die diens is
as president opgevo l g, en verlede jaar ' n
nie altyd so goed nie, maar die argitektuur en
veelparty-verk ies ing toegelaat na inte nse
geriewe is beter en die pryse laer. (En met 'n
buitelandse dru k en b innelandse
inflasiekoers van sowat 60 persent word dit by
weerstand van ver al d ie Fro nt vir die
die dag goe dkoper.) Daar word behoorlik voorMombasa se hoofstraat
siening ge maak vir toeriste uit die Ooste, uit
Herstel van Demo kra si e ( FO RD).
Europa en Amerika, en daar is aantreklike paFORD het i ntussen versplinter t ot FORD-Kenya, met Og inga Od inga as leier, FORD kette war die verskillende fasette van die land Asili met Ken ne th Matiba as l ei er, e n d ie Demokrat iese Party o nde r Mwa i Kibaki. Die
safari's, wildtuine, die eksotiese Mombasa en die
verde el dh e id onder die op po sis i e he t veroorsaak dat Mo i met net 34 persent van
tropiese ooskus - kombineer.
Talle Keniane lewe van toerisme - en dit is
di e stem d ie ve rkiesing gew e n het en vir nog vyf jaa r president gaan wees , ondanks
plek-plek 'n probleem, soos in Mombasa waar
ste rk getu ienis dat hy die ve r kie si n g in sy guns geman ipuleer het .
die verkopers van curio's en ande r ware baie
aggressief is en 'n wandeling o p die strand
onaangenaam maak.
Hoteleienaars in veral Mombasa en Malindi
a:1O die kus slyp hul tande vir 'n toeloop van Suidstad verskeep, en vandag is dit 'n fassinerende
Maar die lekkerste van Kenia was vir my die
.\frikaanse toeriste nadat Kenia laat verlede jaar
kombinasie van Arabiese, Westers-kolonialistiese
openheid en vriendelikheid ran die mense en
vir Suid-Afr ikaners oopgestel is. Mombasa is
die gebrek aan aggressie en spanning. AI war
minder as vier uur se vlieg van Jan Smuts, en in en Afrika-erfenisse; van swart Keniane, Indiers
leef en beef, groet jou met 'n glimlaggende
die middel van Suid-Afrika se winter is die Kenia- en Arabiere; Moslems, Hindoes en Christene.
"]ambo!-, die Swahili-woord vir dagse. En as die
'n Seekos-middagete op 'n Arabiese seilboot,
kus soel en die helderblou see louwarm,
'n e1how, war om Mombasa-eiland vaar met 'n
mense agterkom jy is van Suid-Afrika, dan word
j 'aas sy klimaat is Mombasa se aantrekkingshulle eers vriendelik en spraaksaam.
hag sy algehele andersheiel. Arabiese koloni- , orkes wat spe el, is een van die onvergeetlikse
toeriste-ervarings wat ek nag gehad her.
Dis 6ns rnense. •
seerders het al voor Chrisms slawe uit die antieke
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cleverskll tussen 'nslowaak
en 'n sloween

Die Tjeggiese ambassadeur in Kenia,
JAN DRABEK, sit sy tong in die kies en
verduidelik hoe jy dieSlawe van mekaar
kan onderske!
opgehelder. Daama hetdie Slawe indie suide en
OE 'n amptenaar uit Afrika vir die
dierniddel van Europa nog steeds in Pole,
soveelste maal deurmekaar raak
Tsjeggo-Slowakye, [oego-Slawie of Albanie. ge. . met joego-Slawie en Tsjeggowoon - meteen verskil: hulle was nou almal
Slowakye, en my vra waarom die
.
kommuniste. Dit hetsake effens bemoeilik want,
.. Tsjegge besigis om Sarajevo te
bombardeer, verloor .ek my humeur.
... soos iemand ges~ het, onder die kommunisme is
almal gelyk, maar sommige net meer gelyk as
"Waaromis ditso moeilik vir Afrikane om die
Slawiese lande in Europa uit te sorteer as dit vir .ander. Die vraag onder die Slawe in Europa was
wie was die gelykste - en hier het die Russe
my geen probleem is om Zimbabwe van Zambie
te onderskei nie?" roep ek uit..
loshande gewen.
Kom ons spring maar oor die volgende 40
. Met 'n hoer gesag byderhand kry ek onmldjaar, wat die Slawe daaraan bestee het am
dellik die.antwoord. "Dis omdat jy betaal word
kommunisme te probeer definieer. Op die au
am die verskil te ken.tskreemy vrou uit die
end het Boris Yeltsin tot die slotsom gekom dat
slaapkamer. Sy's natuurlik reg,soos altyd.
kommunisme nie lekker is nie, want dit verskaf
Dis boonop baie makliker om Nigerie en
nie die perskes en room wat dit beloof nie.
Niger uitmekaar te ken asSlowenie en Slowakye.
Daarmee was dit uit en gedaan. Die kommunisMaar nou hetek al klaarnog twee Slawiese lande
me was nou uit die mode, behalwe by die
ingesleep - en heelwat meer verwarring. Laat ek
probeer verduidelik. (Dis immers wat ek betaal . Kubane en die Serwiers, Ons los die Kubane
word om in Afrika te doen.)
maar vir eers, maar sal netnou terugkeer nadie
Serwiers,
In die begin was daar die Oostenryks-Hongaarse Ryk en omtrentalrnal inSentraal-Europa
Om van kommunisme ontslae te raak was
wat 'nSlawiese taal gepraat het, was deel daarvan.
geen groot probleem nie - totdat ontdek is dat
Die situasie was minder duidelik wanneer jy
kommunisme ookdie naam wasvan die eienaargekomhet bydie suidelike Slawe, wat in 'n plek
dige gam wat die Slawiese state saamgebind het,
genaamd die Balkan gewoon het. In 'n poging
am dit duideliker te maak het'nSerwier, Gavrilo
POLE WAS NIE te sleg daaraan toe nie. Daar's
Princip, die troonopvolgervan die Oostenryksgenoeg Pole - 38 miljoen - om 'n verskil temaak.
Hongaarse Ryk doodgeskiet.
Byna almal van hulle isPools en boonop RoomsSy poging het goed geslaag. Toe die Eerste
Katoliek,
Wereldoorlog wat hy begin het, agter die rug
Die Tsjegge en die Slowake se situasie was
was, het die Slawe in die Balkan 'nland gevorm effens moeiliker. Hulle het 'n koppelteken in
met die naam Ioego-Slawie. Dit het sin, want die
Tsjeggo-Slowakye gesit en regerings verkies wat
woord 'Joego" beteken suidelik.
omtrent so versoenbaar was soos Woody Allen
Dit het meestal bestaan uit Kroate, Serwiers
en Mia Farrow. Die Slowaakse parlement doen
en Slowene. Daar was ookBulgare en Albaniers,
toe n "verklaring van soewereiniteit". Soos die
maar niemand het hulle raakgesien nie want
Tsjegge dit verstaan het, het dit beteken hulle
hulle .het min identiteitsprobleme gehad.
wou onalhanklikheid he as dit nodig was, maar
In Sentraal-Europa hetdie Tsjegge en die
dit was nie noodwendignodig nie.
Slowake saamgekom in Tsjeggo-Slowakye, en
Uit vrees dat nog 'n Gavrilo Princip ofAdolf
die Pole in Pole. Die Oostenrykers is op hul plek
Hitler na yore kontree om sake te verhelder, het
gesit en net toegelaat om die Alpe en Wenen te
die Tsjegge en die Slowake besluit om vreedbehou. Op die ou end was dit oorgenoeg, want
saam te skei. Dit was sesmaande gelede enhulle
almal in Europa wil 6f ski 6f wyn drink. en
praat darem nog met mekaar - wat nogal 'n
rondwals.
prestasie is, want kom dit by die skeiding van
gebiede, is die Slawe omtrent so verdraagsaam
OOSTENRYK SE belangrikste uitvoerproduk
teenoor mekaar soos Irak en Israel.
tussen die oorloe was Hitler. Hulle het hom na
Die situasie is effens anders wat die suidelike
Duitsland gestuur, waar hy nog 'nwereldoorlog
Slawe betref. Daar verdeel hulle eiendom volbegin het. Dit het die situasie in Europa verder
gens 'n ou beproefdemetode - die Balkan-

T

oorloe. Dit behoort die res van die wereld te
interesseer, want Balkan-oorloe het die nare
gewoonte am in wereldoorloe te ontaard. Maar
die res van die wereld is te besig om uit die
resessie te kom.
Daar is egter ook 'n paar pretbederwers wat
uitwys dat die beste manier omuit 'n ekonomiese
windstilte te kom, nog altyd was om 'n wereldoorlog te begin.
NOD VIR DIE Serwiers, Hulle is Grieks-Ortodoks as hulle nie Marxisties is nie, Soms is hulle
albei. Verder noord Ie Bosnie-Herzegovina,
waardie Serwiers, Kroate en Moslems die laaste
tyd hul uiihouvermoe en nuwe wapens op
mekaar toets,
Volgende, verder noord, is die Kroate, wat
Katolieke is. In die vorige Wereldoorlog het 'n
paar Kroate gemeen Hitler het die situasie vir
eensenvir altyd opgeklaar. Dit het hulle ongewild
gemaak by die verwoede Serwiese partisane,
wat tot Winston Churchil se groot plesier besig
was om teen die Nazi's te veg.
Die verste noord van die voormalige IoegoSlawe is die Slowene - nie die Slowake nie - wat
niks te doen wil he met die toetsvan uithouvermoe nie, Hulle wi! netsake doen met die res van
Europa, en soek geen geveg. nie, net geld.
Daarom het hulle al ver gevorder op pad na
herstelling van 'n ekonomiese siekte genaamd
kommunisme.
So daar het jy dit. Was die les oar Slawiese
betrekkinge nou so moeilik? •
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die gesigte agter die

sweet en

Luli Callinicos wil die geskiedenis weer laat leef
,

deurbeverley m itchell

~
~

C/l
:I>

r-

!<
DIE geskiedenis lewe eers as jy deur gewone mense se oe daama kyk, se

C/l
:I:

o

JJ
die historikus Luli Callinicos. En as jy werklike mense se verhale leer ken,
m
"
Z
help dit baie om die skewe beelde reg te stel van die geskiedenis wat Suidg
Afrikaanse kinders lank op skool geleer is - geskiedenis uit die oogpunt van
ideologie, eerder as uit die oogpunt van mense wat dit self beleef her.
Swart kinders is byvoorbeeld geleer hul voorouers het verdrukking en
uitbuiting as 't ware met opearms verwelkom. (Dingaan was 'n uitsondering,
maar hy het sy les geleer.) Wit kinders is geleer hul voorouers het die eerste
"beskawing" na die land gebring: Asof hier niks of niemand was nie.
Callinicos, uit eie reg 'n pionier, het die valse persepsies lankaI begin
regstel. Haar drie boeke in die reeksA People'sHistory of SouthAfrica (Gold
and Workers 1886-1924, Working Life 1886-1940, en die jongste, A Place
in the City - The Rand on the eve of Apal1heid) sit die mens terug in die
Lull Call1nicos...
geskiedenis.
.
"Elke m ens Is 'n
"My boe ke vertel die verhaal van die gewone werkers war na Egoli
geskledk u nd ige."
verhuis het," se Callinicos. Suid-Afrika se geskiedenis is deur hulle bepaal
- mense van vlees en bloed - net soseer as deur strukture, wette en beleide.
In die "liberale" herskrywings van diegeskiedenis is al die skuld vir die
ontwrigting van die Suid-Afrikaanse samelewing op die ideologie van
apartheid gepak. Callinicos vereenselwig haar met dieNew Leften se mens
moet verder soek: na die oorsake van die ideologie- dit het die kap italisme
bevoordeel. Rasseskeiding se wortels Ie in klasseskeiding, en Callinicos
verste war ek teruggegaanhet, was die rwintigerjare toe ek die lewe van ou
onderstree p die verband in haar ontleding van die geskiedenis.
mynwerkers ondersoek het. Ek het na die liedjies van desyds gekyk en 'n
MAAR D IT MOET nie meganies aangepak word nie. Marxiste in die
verlede het werkers nie as mense beklemtoon nie, se Callinicos. "Hulle het paar in Gold a nd Workers opgeteken. Kultuur moet deurgeweef word in
net oor die strukture geskryf - nie oo r die werker as 'n verJiefde, 'n pa of 'n die herskrywing van geskiedenis.
rna met gevoelens nie.' Diemens het baie dimensies, is van nature 'n sosiale Saldie reg eri ng 'n rol in herskry wing moet speer?
wese, en daar is 'n wisselwerking tussen mense, op gemeenskaplike en ja, maar geskiedkundiges moet onafhankJik bly. Die regering sal finansieel
menslike vlak. Die klassestryd-pe rspektief kan baie beperk wees, se moet help as herskrywing in die geheel aangepak word. Opvoeding vir
volwassenes moet baie ernstig deurdie regering opgeneem word, want elke
Callinicos, veral as die bydrae van vroue bekyk word.
Om 'n meer menslike begrip te gee, teken Callinicos in4 Place in the
mens is 'n geskiedkundige. Die meeste mense benodig netopleiding om sin
City die persoonlike verhale van werklike mense
van hul omgewing te maak.
op - dikwels in hul eie woorde. Jy lees byvoorbeeld
Hoesal hersk rywing aangepak moetword?
kyk anders Onderwys
die verhaal van Martha Masina, die dogter van elkeen se
sal moet verander. Geskiedenis stel
plaaswerkers, wat Egoli toe trek om van "Baas Piet' DIE Suid-Atrikaanse geskiedenis word nou uit
mense in staat om die menslike toestand te
se uitbuiting en onmenslikheid te vlug. Sy wou 'n baie verskillende oogpunte herskryt - maar dis 'n
verstaan, om meegevoel met die gewone mens
nuwe lewe begin en het in die stad werk as 'n goeie ding, se Luli Callinicos. Daar is die gevaar
te kry. Dit kan jou oo k leer ommense se optrede
huishulp gekry vir sespond 'n maand. Haarverhaal dat een nasionalisme 'n ander sal vervang . Dat
te begryp. Geskiedenis is 'n wisselwerking van
gee mens 'n lewende insig in Johannesburg indie geskiedenis byvoorbeeldnet uit die ANC se
struktuur, politieke ekonomie, geslag en ondervyftigerjare .
oogpunt gesien sal word. "My eerste twee boeke
vinding, Daarom m eet die herskrywing van
In haar kantoor in die departement geskiedenis het ek uit die oogpunt van nasiebou geskryf ."
geskiedenis uit die gewone mens se oogpunt
aan die Universiteit van die Witwatersrand vertel Maar as jy 'n Suid-Atrikaansenasiewi! bou , moet
gedoen word.
Callinicos meer oar hoe sy die geskiedenis bena- dit aile kulture omvat wathier is, se sy.
cler -daar is geensprakevan'ndooierige akademikus "A Place in th e City is daarom uij 'n multi-kulturele
Wat van mondelinge geskiedenis?
nie.
oogpunt geskryf. Geskiedkundiges moet beset
Dit moet opgeneem word. Hier kan radio weer
Wat van die menigte ongeletterde mense?
daar is talle kulturele identijeije, tale en gelowe
'n rol speel. En museums. Tot onlangs was
Die volgende stap moet oudio-visueel wees, Die wat uitdrukkinq moet kry- vakbonde en etniese
museums maar droe, steriele plekke. Dit het ook
meeste mense besit 'n radio - en dit moet 'n verskille inkluis. Maar die verskille kan baie
nie mensese geskiedenis weerspieel nie. Daarom
belangriker rol speel. Ons moet die werklike skeppend gebruik word. Dijkan kritiese den ke
hetmin mense museums besoek. Maar museums
stemme van 'n spesifieke tydperk op radio kry,
kan die verlede fisiek herbou - byvoorbeeld 'n
uitlok. Onderwyserskanhier 'n belangrike rol
Die stem me van mense wat toe geleef het,ot
Doomfontein-agterplaas. Mense sal dit graag wil
speel.Hullekan al die verskillende weergawes
die stemme van akteurs?
aan hul leerlinge oordra endan vergelykings trefsien. Oudio-visuele materiaal kan beslis hier
Altwee. Dit hang af van hoe ver jy teruggaan. Die so sal al die weersprekings navore kom. "
gebruik word. •
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Marila Napier in Elektra ...
gaandie ver hoog v ervang word deur ' n vi deoband ?

~~era pleeg 5 e

Op 'n hoe noot

deur henn ingviljoen

wereldwyd loop die kunsvormdie gevaar am uitte sterf -want dit kos te veel
OPERALIEFHEBBERS het 'n beklemming om
die hart: gaan die uiters duur en ietwat elitistiese
kunsvorm in die nuwe Suid-Afrika oorleef?
Van aile uitvoerende kunste is opera - die
basterkuns tussen musiek, teater enontwerp wat
deur sommige as die hoogste kunsvorm beskou
word - wereldwyd 'n peperduur ondememing.
Dis nie net Suid-Afrikaners wat vra ofopera soos
dit nou aangebied word, gaan oorleef nie. Veral
in Europa en Engeland, waar dit oak deur die
staat gesubsidieer word, word 'n emstige debat
gevoer oor die kwessie of die kunsvorm die jaar
2000 gaan betree. In Amerika, waar opera deur
private ondememings geborg word (dis belastingaftrekbaar), is die geldnood vir produksies
oenskynlik nog nie so hoog nie.

Herbert von Karajan het in die tagtigerjare
voorspel opera gaan as lewende kunsvorm so
duur word dat dit in die toekoms al hoe meer
beperk salword tot feeste, war dan verder net op
videoband en laserskyf in mense se woonkarners
sal bly voortleef. Kyk 'n mens na die geldprobleme waarmee operateaters in Europa. Engeland en hier in Suid-Afrika worstel, lyk dit of
Karajan se doemprofesie wei as 'n "Gotterdammerung- oar opera se voortbestaan hang.
In uid-Afrika oorleef opera in Durban en
Bloemfontein (met hul een of rwee produksies
per jaar) net danksy die Suid-Afrikaanse Lugdiens se borgskap. In Kaapstad weed 'n felle
oorlewiagstryd met die afdanking van die operasoliste en die kansellasie van sommige produk-

sies. Truk moes vanjaar Maria Stuarda kanselleer.
Oit lyk of Roodepoort darem 'n tweede asem
gekry he! danksy die medewerking met Truk iets wat jare gelede al 1110es gebeur her.
I
ENGELAND VEG OPERA al jare lank om
oorlewing . verskeie operateaters moes al sluit
en operakaartjies word elke jaar duurder. By
Covent Garden kos die duurste kaartjie vir 'n
gewone opera R600 - en dit raak amper aan
Rl 000 as Domingo of Pavarotti een van die
hoofrolle sing. Gewone mense kan die prvse nie
meer bekostig nie.
AIword die peperduur kaartjies vir die meeste
uitvoerings byCovent Garden steeds uitverkoop
- danksy maatskappye war seisoenkaartjies ~
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koop en toeriste - was Covent Garden se verlies
verlede jaar 3 miljoen pond. Die English National
Opera se verlies is vanjaar opgestoot. na 2,5
miljoen pond - alles geld wat uit die staatskas
opgedok moet word.
Du itsland met sy 90 operateaters was tot
dusver die wereld se opera-paradys, maar die
wereldwye resessie word nou oo k daar deeglik
gevoel. Tot groot ontsteltenis van die meeste
opera-liefhebbers weier die Duitse regering om
die jaarlikse subsidie van 3,5 millard Deutsche
Mark te vergroot. (In Suid-Afrika vergelyk die
R80 miljoen waarmee al vier die streekrade vir
aile kunste - ballet, musiek, opera en tearer jaarliks gesubsidieerword, maar sleg met die R7
miljard wat vir opera aileen in Duitsland beskikbaar is.)
Gotz Friederich. die hoof van die Deutsche
Oper in Berlyn, se reguit: "Indien die inperking
van staatsfondse erger word,' gaan die operatesters in Duitsland lewende Iykhuise word."
W AAR Le DIE PHOBLEEM?Wat is dit watvan
die 400 jaar oue kunsvorm, bestaande uit sowat
60 000 partiture, so 'n onbekostigbare produk
gemaak het?
Die probleem Ie nie by die gewiIdheid niewant die operasale is beslis nie leeg nie. Toe
Munchen na 18 jaar in 1987 weer vir die eerste
keer 'n volledige Ring-siklus van Wagner aanbled, was daar 20 000 aansoeke vir die 2 500
kaartjies wat per pos beskikbaar was - al het elke
siklus R2 000 per kaartjie gekos. Vir die duisend
kaartjies wat by die loket te koop was, het die
geesdriftiges twee weke voor die ryd al begin
toustaan. Vir Duitsers is dit elke jaar byna
onmoontlik om kaartjies vir die Bayreuthfees te
kry.
Die belangstelling is dus daar - maar vol sale
is nie genoeg nie. In Frankfort moet die staat,
selfs al is die huis uitverkoop teen R200 'n
kaartjie, elke kaartjie met R640 subsidieer. Waar
'n teater soos Frankfort gewoonlik vir 10 maande
elke aand 'n opera op die planke gebring het,
was diehuis in Oktober 1992 vir 13 aandegesluit,
in Desember vir 16, en Februarie en Maart
vanjaar elk vir 17 aande,
Die operahoof het homs6 teen die grimmige
operapubliek se kritiek verweer: "Elke aand wat
ons nie uitvoer nie spaar ons geld, want die
bedryfskoste oorskry die inkomste per aand te
ver."
Wie se skuld is die hoe bedryfskoste? 'n Groot
deel daarvan is die kunstenaarsfooie wat deur
die platemaatskappye se wedywering om kontrakte die hoogte in skier. Gewone fooie vir
sangersin Duitsland istussen 5 000 en 8000 mark
per aand. Die Amerikaanse sopraan Cheryl Studer is byvoorbeeld tot einde verlede jaar nog
15 000 mark (R30 000) peraand betaal. Na al haar
onlangse plaatopnames wiI elke operateater
haar he en is haar fooi vir die nuwe seisoen vanaf
September 32 000 mark (R64 000) per uitvoering
in MUnchen. En mega-sterre soos Domingo en
Pavarotti se fooie het byna geen grense nie.
Verder is daar die regisseurs en ontwerpers se
24
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Met
opera-kaartjies wat
al duurder word,
moet lewende
opera oppas om
nie permanent uit
die mark geprys te
word nie

fantasievlugte wat nie finansiele grense ken nie.
Die dekor en kostuums vir die nuw e Ringpraduksie in Munchen in 1987 het 7,8 miljoen
mark gekos met 'n gemiddelde koste van byna
R1 2 000 vir elk van die 188kostuums, In Stuttgart
het die ontwerper ]urgen Rose daarop aangedring dat al die kostuums by L1 Scala gemaak
moet word, "want hulle maak sulke mooi some."
IN SUID-AFRI KA HETonsby Truk in die Keels
Hansen-era oo k nie ontkom aan die baldadige
overdaad in die produksies nie. Produ ksies
waarin alles net op die visuelespektakel ingestel
issonder dat daar iets vandie musiek of die opera
te reg kom - omdat daar nie meer geld vir goeie
sangers en/of dirigente beskikbaar is nie.
Met opera-kaartjies war al duurder word,
moet Iewende opera oppas om nie permanent
uit die mark geprys te word nie. In Duitsland,
waar jyvan R50 tot R200vir'n gewone opvoering
van "Traviata" sonder 'n sterre-rolverdeling by
een van die staatstearers betaal, kan jy die
volledige opera met die beste sangers vir R130
op CD koop. Operagangers begin daarom deesdae goed nadink of 'n lewende uitvoering
sonder top-kunstenaars die geld werd is, en of
mens nie liewer in die CD moet bele nie.
In Suid-Afrika, waar die opera ook 'n geldnood ervaar, het die Roodepoortse Stadsopera in
die MOlartjaar gewys dit is weI moontlik om met
'n skamele R2 miIjoen en groot "begeestering- 5
operas, 15 simfoniekonserte en 19 kamermusiekkonserte op die planke tebring. Dan wonder
'n mens net waar vloei al die geld van die
streekrade heen - veral in Durban en Bloemfontein, waar daar op opera-gebied byna niks
aangaan nie.
Die bywoning van Tmk se"Idomeneo" sopas
en daarna die gesamentlike produksie van "Die
Fledermaus" deur die Pretoriase Techn ikon,
Roodepoort en Truk het gewys die genot van 'n

opera hoef nie noodwendig by die meer professionele en duur uitvoering te Ie nie. "ldomeneo"
was 'n uiters lang en vervelige aand - 'nderde van
die gehoor hetop die openingsaandnadie eerste
bedryf ge!oop. Ten spyte van al die rasionaliserings in die programaantekeninge, is "Idorneneo" nerens ter wereld 'n gewilde opera nie.
Waarom moet dit opgevoer word in Suid-Afrika,
war nie juis 'n operaland is nie?Wie se ego-trip
is op die spe!?
Daarenteen was "Die Fledermaus" 'n uiters
genotvolle aand met die ontdekking van die
rykdom aan nuwe sangtalent en die geesdrif
waarmee gemusiseer is. Musikale genot en opwinding is waarom dit op die ou end gaan.
GAAN OPERA IN Suid-Afrika oorleef Dit help
nie om al die kultuurpaleise met 'n groot administratiewe personeeI te he - en die produk
waarom dit meet gaan, die lewende uitvoering,
word nie gelewer nie.
Kruik het byvoo rbeeld vroeer vaniaar die
opera-soliste ontslaan, maar daarna 'n nuwe
administratiewe dire kteur vir musiekblyspele
aangestel. Hoekom kon die operadirekteur c1it
nie behartig nie, want sovee! operas word daar
tog nie in die Kaap gedoen nie?As jy kyk hoe min
operas, ballet en teater aangebied word, is c1it
werklik nodig dar elke afdeling sy skakeI- en
reklameafdeling her? ,
Deeglike besinning is ook nodig oor die
operas war opgevoer word omdat Suid-Afrika
nie werklik 'n operaland is nie. Met die geldnood
is dit beslis nie nou die tyd vir esoteriese operas
SODS "Peter Grimes" (vroeer vanjaar by Kruik) en
"ldorneneo" (Truk) nie - veraI nie waarTruk die
laaste twee dekades nie een van Mozart se meer
gewilde operas soos "Die Entfuhrung aus dem
Serail", "Cosi fan Tune" of "Don Giova nni"
opgevoer het nie.
Hoekom word operakonserte nie meer oorweeg nie? Dit kan bale aan repitisietyd en
produksiekoste bespaar.
Meer Suid-Afrikaanse sangers en dirigente
behoort gebruik te word - eerderas die derderangse talent wat te geredelik van oorsee ingevoer word. Hier is veral Truk die laaste paar jaar 'n
groat skuldige, soos duidelik blyk uit hoe min
van die sangers war Trukgebruik vir diejaarlikse
Nederburg-operaprys in aanmerking kan kom endis nie asof daar lofliefdere oordieingevoerde
sangers gesing kan word nie. Die plaaslike talent
is daar, dit moet net na behore ontgin engebruik
word. Waarom moes Kruik vir "Peter Grimes" 'n
regisseur van buite kry, terwyl daar drie operaregisseurs in hul diens is?
Baie geld kan ook gespaar word met die
uitspattige programme. Kyk bietjie hoe Iyk die
programme van die Weense taatsopera en die
Deutsche Oper Berlin, wie se eenvoudige, maar
smaaklike ont"'erp die laaste dekade dieselfde
gebly het.
As wereldwycl besin word, en as die kunsroml eerder as ego's en geldsug vooropgestel
word, kan opera as lewende kuns hopelik oorleef - en Karajan se profesie besweer. •

g

en ons kyk die gevolge mis

Baie Suid-Afrikaners is mismoedig - maar
depressie is 'nanderding,skryf MARTIE MEIRING
mismoedigheid 'n algemene tafelgesprek is, kry dit sy
eie momentum . en daarmee
groei gerugte oor h6e uitsigloos
die toekoms is, en watter vreeslike ellende ons te wagte is. Ons praat ons in 'n
"depressie" in, ons praat selfs van NASIONALE
depressie. Ons ontwikkel 'n lekkerjargon: ons se
ons is 'n siek samelewing.
So diagnoseer ons onsself . 'n speletjie war
ongelukkig uitrimpel en tragiese gevolge meebring.
Selfs sielkundiges se ons is 'n siek samelewing, maar met emosionele krankemente eerder
as Iiggaamlike. Ons het 'n politieke stelsel geskep
wat sy parameters tussen wit vrees en swart haat
uitgekristalliseer het. Maar tussen die uiterste
emosies is dit hoofsaaklik onsekerheid war die
botoon voer. Ons erken dat ons in 'n gewelddadige wereld woon. Daagliks vemeem ons van
mense wat in stamgevegte, op treine, in wilde
skietery sterf. Ons hoor dat een uit elke twee
vroue in ons leeftyd verkrag sal word.
Ons ken al hoe meer mense war hul werk
verloor het en nie weer werk kan krv nie.
Ons koop doringdraad vir ekstra omheining,
ons sluit hekke, ons glo ons kinders het nie 'n
toekoms waar werk en skuiling gewaarborg
word nie.
Ons het ons al in 'n donker gat ingepraat en
teen RlOOper uur soek ons raad by sielkundiges.

O

MD AT

HIEHDIE "SKEET" is nie depressie nie. Ge rieflikheidshalwe praat selfs sielkundiges ook van
"depressie" as hulle erge mismoedigheid bedoel.
Dis eintlik eerder 'n geestestoestand as geestesversteuring, die ellendigheid wat mense ondervind.
Werklike depressie is 'n biologiese toestand
en dit word as major-depressie met melancholie
en oak endogene depressie getipeer. Stres kan
'n produktiewe verskynsel wees want dit kan
kreatiwiteit of konsentrasiemeebring,maar voortdurende tre kan op die lange duur in neerslagtigheid oorslaan en uiteindelik kan volgehoue
neerslagtigheid 'n psigiater se 01' oopmaak vir

onderliggende, of oorerflike faktore wat begin
tel. SODS chemiese wanbalans.
Terwyl ons dan nou smartvrate word en
drogbeelde vir die toekoms optower, is ons ook
besig amslagoffers te skep .. mense wat nie die
' weelde van sitkamermismoedigheid kan "genie!" nie - ons kinders, en, vreernd genoeg. die
polisie.
Kinders wat nie ten volle die neerslagtigheid
van hul ouers kan begryp nie, maar op 'n
ongedefinieerde manier aan onsekerheid, swartgalligheid blootgestel word; en die polisie wat
tegeiyk ons beskermers en slaansakke is.
Selfmoord, veral onder polisie, en n waarneernbare toename in kinderdepressiwiteit spits
nou 'n verontrustende maatskaplike verskynsel,

SELFMOORD IN
DIE GENE?
SELFMOORD is n ie noodwendig die
willekeurige uitvloe isel van
depressie nie. Navo rsi n g w ys 'n
besl iste genetiese kompon ent is
b etrokke. Selfmoordneigings kom
in families vo or en daar is
aanduidin gs dat akt iewe
aggressiewe selfmoo rdg eva ll e ' n
ver anderin g in hul serebro -sp inale
vog het, Die rugmurgvo g wys 'n
tekort aan sek ere oord ragstowwe .
Dit is 'n bi ologi ese aand u id ing ,
maar dit stem ook ooreen met
sekere ander r igtingw ysers 5005
aggressie .
wi
,

DIE DIENSPISTOOL AS UITWEG

D,E

hoogste sellmoordsyfer onder polisiemagte tee wereld ,;md onder die
Suid-Afrikaanse polisie gevind. Terwyl 5 uit elke 100 000 gewone mense in Suid-Afrika
selfmoord pleeg, pleeg 65 polisiemanne uit 100 000 die wanhoopsdaad. Verlede jaar
was 50 persent van die selfmoorde onder swart konstabels, 39 persent onder wines, 6
persent bruin en 5 per ent Asiers,
Non staan sielkundiges 24 uur per dag gereed vir die polisiemanne wat hulp soek.
Brig Kobus Truter, hoof van die polisie se Insiituut vir Gedragswetenskappe, se ~
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98 persent van die polisiemanne pleeg selfmoord met hul
dienspistool: dit wys hul voornemens is ernstig, dit gaan nie bloot 001'
aandag trek nie.
Depressie word wei aanvaar as die aanleidende oorsaak.
Polisiemanne wat, hoewel deeglik gekeur, tog jonk is wanneer hulle
aansluit, moet in die huidige geweldsvlaag in die spervuur staan tussen
linksradikale en regsradikale. Die gedurige druk en die tekort aan
polisiemanne plaas sulke buitengewo ne druk op hulle dat 154 mense
verlede jaar psigiatries ongeskik gevind is vir die mag.
DIE KWAAISTE druk is op swa rt polisiemanne, se Truter. Hulle doen
diens waar hulle woon - in die stemming van haat en vrees. Daar's geen
wegkomkans uit die omgewing vir hulle nie.
Wit polisiemanne gaan saans uit die townships na huise waar daar
mindel' stres is. Swart polisiemanne moet die ope veragting van hlll bure
verduur; hul kinders word "gebrandmerk': hul \TOUe moet 6f skoolhou

en die wrokkigheid van die skoolkinders vat 6f hulle moet in die
winkels die snedighecle van ander mense verduur.
Post-traumatiese stres tref al hoe meer polisiemanne. Eel'Smaande na
'n besondere spanningstyd begin die simptome. Die polisieman word
depressief, hy verloor belangstelling in sy werk, in sy huis, sy seksdrif
verminder, hy kry nagmerries en verloor aile selfvertroue.
Die "selfmoordmaande" onder polisiemanne is Februarie, September
en Desember. Truter meen Februarie kan ekstra geldprobleme meebring
met die einde van die flnansiele jaar, September begin die lente en die
jonger manne sien hul hndgenote opgeruimd raak en in Desember
gebeur dieselfde - ander mense mag jolig raak, maar die polisieman kan
dit nie in sy dagure word nie.
Polisiemanne selfse ook stres word veroorsaak deur mense se
houding teenoor hulle. Dikwels word hull~ as die vyand gesien, eerder
as die vriend war hulle veronderstel is am te wees. •

kinders Iy ongesiens
AlE meer klnd ers Iy aan depre ssie as wat d ie meeste

het 1 70 0 mense in 1991selfmoord gep le eg . ( Hi e rvan wasintere ssa n t

mense besef, se d r Gertie Pretorius, sen ior sielkundige

genoeg 1 35 4 mans en net 346 vroue . )

by die RAU se Instituut vir Kinder- en Volwassene le iding .

oud erdorn van 10 en 19 het in 19 9 1 selfm o ord gepleeg. Hierva'h was

Pret or ius meen di e ver skynsel w ord ba ie keel' nie
opgem er k n ie omdat depres si e b y kinders dikwels met

a nd er

16 6 k lnders t ussen die

25 klnd e r s t u ssen 10 en 14 jaar oud ( 17 seun s en 8 do gters) en 141
kinders tussen 15 en 19-jarige o uderdo m ( 1 0 6 seu ns en 35 dogters ) .

simpt o me mani festeer as by vo lw as senes. By kinders o nder 9 k an 'n
mens d it byv o or beel d waarn e e m as bed natmaak, b ro ek vu ilmaak en

MAAR HO EKOM IS kinders so d ep ressie f dat h u ll e ni e meer wil leef

ern stige masturbasie.

nie? Pre t o r iu s se buiten 'n groot klo mp faktore, sp eel onseker h e id

Die simptome by kinder s t ussen 9 en 12 jaar beh els gew o onlik d ie

0 01'

too n van ontoepaslike emosie : h ulle lag byvoorbee ld 00 1' ie t s w at

1'01.

eintl ik hartseer o f tragies is e n h u il 001' dinge w at eintl ik sna a ks is.

AI hoe m e er k ln d ers spreek kom me r uit 0 01' d ie klimaat in die la n d.

Die kln d e r s Iy gewo o nl ik

die t o ekoms en bekommern is 0 01' lan d sge b eur e 'n al hoe groter

Hu ll e w e et n i e

oo k aan

aanh oud en d e mo egheid en oue r klnd ers
se dikwels hulle wil nie skoo l toe gaan nie.
Pret orius se d ie meeste van d i e o ue rs wat
h ul kl nde r s nou al hoe meer vir t erapi e
bring, is se lf so vasgevang in hul e ie vrese
vir d ie to eko ms dat hulle ni e ag slaan op
hul kin d er' s se emosionele t o estan d nie.
Hu ll e bese f gewoonlik eel'S h o e erg di e
situ asie is as die kind pro b e e r se lfmoord
pl ee g of h ul ak adem iese pre st a si e d rasties
vers le g.
Pret or ius se daa r is 'n oorsaak l i ke v erband
tussen de pre ssie en selfmoo rd by kinders,
" Veral b y

kln d er s w at aan

e rnstige

depressie Iy . Hulle beland gewoon lik na
' n selfmoo rdpog ing in my sp re ekkamer.
Maar hoeveel kl nders daar b u i te Iy nie
ook aan e rnst tge dep ressie e n w o rd maar
uite inde lil: vanse lf betel' ni e? "
As depressie en selfmoord by k ind ers

gevaartekens
OUERS wat bekomm erd is dat hulle
kln de rs dal k de p ressief is, moet let op die
tekens of simptome :
Enige verandering in die kind se slaap - en
eetpatrone; 'n toe name in masturbasie;
skielike afn ame in akademiese prestasie;
en as die kin d haar- of homself al hoe
me er b egin afsonder.
D"ie faktore is dikwels van die mees
opsigteli ke waarsku wingstekens dat alles
nie pluis is n ie , se d ie sielkundige dr
Gertie Pretorius . Maar, waarsku sy, ou ers
moet probeer vasste l o f die kind werklik
depressief is en nie dalk net
man ipulerend is nie. Die tipe gedrag kan
egter di kwel s eel'S uitge ken wo r d na
deeglike kliniese waarn eming en
evaluer ing.

bes lis hand aan hand gaan,Iy k d ie p rentj ie

Navorsing deur

n ie so erg as by die po lisiema n n e nie.

Louis Kirstein, Esma Anderson ,
Martie Meiring en Annalize van Rooyen

Volgens d ie j o ngste beskikbare st a t istiek
van d ie Sentrale Statistlekdiens In Pr eto ria,
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o nder wat t er

t ipe

skoo lste lsel h ull e sal sko olgaan nie, v eral
as hu l o ue rs d it n ie kan bekost ig om h ull e
na Mo d el C-sko le te stuur nie. Hulle is ook
bekommerd o f h u ll e ee nd ag werk sal kan

krv, waa r hu ll e ge ld vandaan sal kan k ry
om te le ef en w a t van hull e gaan word .
Die fa k t o r e w o r d gewoonlik erge r i n
eksamentye , w anne er d ie klnd ers onder
meer sp ann ing en druk verkeer.
Maak ra s, geslag , t a al o f sosio -ekonom lese
agte rgro nd 'n versk il in die depr essl e w e
profle l?
Pret o r lu s se d aa r Is ge en statistiek e of
spesif ieke navo rsi ng besk ikbaar wat . li g
hiero p k an werp n ie . Sy meen aile klnders
is vatbaar .
Maar sy gee hu iw e r ig haar persoo n l ike
mening dat " m e e r bedre igde kind ers "
vandag meer gene ig sal wees om depressief
te ra a k . Oft is k lnders wat ' n groter
onseke r he id vo el 001' d ie toekoms, dalk
omda t h ul ouers nie kan be kostig om hu lle
na

daar's net twee soorte mense,

se ANTJIE KROG,

en jy ken hul aan hul comics

'n
AAR is twee groepe mense: die wat Kuifie lees en die wat
Asterix lees. Heel weinig mense hou van albei.
Ek is in die Kuifie-kamp. Diegelyklopige verhale van Asterix
wat altyd na 'n towerdrankie die onmoontlike kan regkry, se
sotte woordspeletjies interesseer gewoonlik net persone wat
Iatyn geneem het. Hoe kan 'n mens dan ook die logge,
omvangryke Obelix met sy fiksasie op geroosterde wildevark
in dieselfde asem noem as die bontgeskakeerde Kaptein
Sardyn?
Kuifie is ons gesin se held - 'n onopvallende skraletjie, 'n
joernalis wat jy in al dieboeke slegs eenmaal ..---~---=------.;::------,..,..--'-------=- I
sien skryf. Kuifie is die gewone, passiewe
janalleman. Aan sy sy is die hartstogtelike
Sardyn bedeeld met 'n durende dop en 'n verwoestende woordeskat, Hy is
soms gewelddadig, soms swak, maar uiteraard, altyd beskonke. Hy wil die
goeie, maar die kleurvolle kwade staan hom by. Kuifie en Sardyn is op re is,
onderweg, op pad, en bevind hulle onverwags op plekke waar vreemde
paddastoele opskiet, in grieselstate waaruit slegs die intelligente besinning
r - - -- - - - - - - - - - - - - - . , enweiering om jou om die bos te laat lei, uiteindelik
'n uitbreekkans bied. In eenlynige tekeninge en
kragtige taal is Kuifieboeklees soos om'n entjie in 'n
goedgemaakte motor te ry - jy kan vir 'n hele ruk
vergeet van jou afskuwelike middelbare skoal en jou
saaie ouerhuis. Dit is dus vanselfsprekend dar Kuifie
hom sal bevind inBitterkomix tuee- al is dit met 'n
paar koddige knaterjies sigbaar as hy uit die bed
spring tydens, van aile dinge, 'n drugraid deur Uys
en Buvs.
'Vi~ die emosioneel armoediges" het dit voorop gestaan. In die
gedempte Exclusives in Stuttafords, tussen al die swierige kleurcomics was die byna kru, swart-en-wit tydskriffie 'n anachranisme. Ek het
myeerste Buterkomix gekoop en die ekstra sekonde se staar ran die
dunlippige verkoopsman het dit dubbel die moeite werd gemaak.
Die twee stripboekies begin alhoe meer Iyk na dee!van die prates
aangeteken deur die jeug in die vroee negemigerjare
saam met klipgooi, marsjeer en brandsteek. In Afrikaans ~
is dit die heel enigste, die totale geheelvan prates, saam ...........
metdan en wan 'n glinsterende brief inVlye Weekblad.
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I Love the Call 11m'
stand tbe scene...

Bllt I call ~

sing Leonard Cohen op sy jongste plaar. Ons ook. Maar niemand vat die scene aan nie. Behalwe
die twee korurasterende honde: soos die massiewe vuis van 'n
dikgespierde bokser teen die Christelike Nasionale onderwyser ontplof
met 'n Vatso Barries! bliksem die twee ons strukture deurmekaar as
inkteater.
Elke raampie is 'n soon doodsberig: dit is ek; dit sien ek; dit beveg
ek; dit oorleef ek. Gekonsentreerde informasie word met eenvoudige
kodes en min woorde oorgedra, Bittergal op sy paalkrans voor die Drie
Susters met 'n sakkie Zen aan sy tau leer, sy AK 4iwat van aile geluide
sabakka, sabakka skiet, die demokratisering van Afrikaans wanneer
Lampman se volgelinge swart Afrikaans praat of die karakter in
Suidoos-Kaaps. Die deurmekaarklits van kodes lei tot spanninge wat
soos sweepho ue uitdie verhale val: die onderwysermet die Hitlersnor- .
retjie, Birtergal as stigterslid van die ANC ingeteken op die beroemde
fOIO, maar war later aangeval word deur die vlieende Koos Malgas met
sy fesagtige kopstut, Frikkie \'i'illemse wat na die duisende larnpies lig
'n donkerbril opsit wat eggo's oproep van 'n skrywer wat werklik met
lig doenig was.

LINKS : Kuifie se
avonture deur Herge

Mam moth.

REGS: Asterlx se
avonture deur Gosclnny
en Uderzo word o.a.
ultgegee deur
Hod der Dargaud

Ult Bltterkam lx 2
deur CH Bates en
A Kannemeyer.

28

BlITE RKOM IX IS DUS nie 'n deftige motor nie. Die leser loop te poot - reeds goed opgefobia deur
Afrikanerparanola en groeperingsmania loop hy bevrees en weerloos, soos Kuifie loop hy, hoewel 'n
mens, kan hy byna net aan eenkeer in sy lewe dink waarin hy gemens het. Saammet die pimp, die
skoolseun met sy bewende hande op die lessenaar word ons weerloosheid uitgebeeld teen aggressie
en domheid. Soos in Kuifie wys Bitterkomix die enigste uitweg na die intelligente analise is die
kernagtige, verwoestende woordeskat en die chaotiese instommeling in sorgruldige, patriargale
beplannings. Wanneer die menacing skaduwee in die oop deur val, peu l ineens honderde lampies by
die weerloses uit, kan massiewe vuiste met lapsteke geteken word wat aile monsters kan moer, Bevry
kan jy fraaitjies nog invoeg: met liefde.
Saam met Kaptein Sardyn lig 'n mens graag 'n glas whiskey orBitterkomL\~ ellendige erdwurms,
snortorre, kolporteurs, bloedhonde, skuiwergate, poelpetate, artisjo kke, erdvarke, filloksera, katalisators, bitterboelas, brollokse, kaktusse, silogismes.., overgeset synde: doe zo VOOI1.., overgeset synde..,
fok hulle op. •
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word o.a. uitgegee deur

(Geplunder uit verske ie
artikels enervarings.)
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skree die katte in Japannees
die Japanners koop maar comics as toiletpapier
Seks word getemper, maar geweld is aanvaarbaar in die

deurw illiam pretorius

Japanse manga (comics). Hier speel die stoute dogtertjie
Dynamite Flower sonder toestemming methaar pa se
robot-vegters.

ASjy dink Batman , The Teenage Mutant Ninj a Tur tles
en The X-Men is mega-verkopers in d ie c om icswereld, het jy d it mis . Hul le word verbyg e steek deu r

manga, d ie Japannese woord vir comics , met t itels

5005

Akira, Silent Mob ius en Ranma 1/2, se d ie manga -

IT'S ABO UT
T IME y OU BAD
GUYS SHOW E.D UP!

NOW WE CAN
REALLY HAVE.
SOM E

geesdriftige Frank E Baile y.

FUN

1

Di e comics is nou vir die eerste keer i n Su id-Afri ka beskikbaar, spesiaa l ingevoe r deur d ie spesial isboekw inkel Fantamania in Norwood , Johannesburg .
In Japan is manga ' n lewenswyse . Daar is mangas oor elke den kbare o nderwe rp vir
almal - van v e r p l e e gst er s, wit b o o r d j i ew e r k e r s en vroegryp k i n d ers to t
musiekgeesdriftiges . Die Japanse samelew ing is va n d ag gevul met co mi c- be e Ide en histor ici wys op ster k ooreenkomste tuss en die hedendaagsecomic s e n an t ieke
godsdienstige en sa ti riese do kumente .
In 1984 het 27 persent van Japan se fiks ie-publikas ies uit comics bestaa n . Die land
gebruik meer pap ie r v ir comics as vir to iletpapier .
Die Westerse invl o e d op manga het toegeneem , maar superh elde so o s Supe rman
en Spiderman is n ie ba ie gewild nie. Die grootste invl o ed ko m vanouer st ro k iespre nt e
5005

The Katze nj a m m er Kid s en Bringing Up Fathe r .

Manga, hoogsgewild in Amerikasedert 1987 , het ve r kies om eie temas en a r t ist ieke
style te ont wikkel - d ikwels op man iere w at Weste rse lesers dron kslaa n . ' n Bailon
van slymwat uit 'n ne us kom, wys byvoorb eeld da t ' n kar akter slaap. Word d ie afstand tussen di e neus en die Iippe
verl eng, wys di t d ie mens het wellustige gedagtes . Spuit daar bloed u it d ie n eus, is die karakte r seksue e l opgewek .
DIE " KLANK·EFFEKT E" v erskil ook van die West ers e co mics. Ritssluiter s wat oopgetrek wo rd, maak " ch a", kerm ende
katte skree "Fu gy a ! "
Die geb ru ik van Engelse frases het soms ' n b isar onsinnlge effek, en vul so m s d ie ve rhaal aan me t
'n zen -agt ige stell ing .
Geweld is aanvaarbaar in manga, al h et Japan een van die laagst e
misdaadsyfers te r we reld, Seks w or d ge t emper : skaamhar e ,
realistiese u itbeeld ings van volw asse geslagsorgarie en eksplisiete
seks word oor d ie algemeen ver my w ee ns aa n kl agt e dat dit d ie
' openbare mo ralite it " kan korrump eer. A rtlke I 17 5 van di eJapanse
strafwetbo e k is egter verouderd en op pad o m geskrap te word.
'Tot dusver, se Bail ey, moes Suid -Afrikaan se manga-aanhange rs
taamlik rondsoek in comic- en vid eo -w inke ls, waa r hulle - as hulle
gelukkig was - ve rwate rde vertalings of " kn ol- w eer gawes" kon kry .

• Asjy die ware Ja kob soek, skryf aan Fantamania , 38 Grantweg,
Norwood, Johannesburg ; of aan Posbus 28854, Sandringham 213 1. Die
telefoonnom m er is (011) 4B3·3220 en die faksnommer (011) 483-3221.
Dieverenigin g Japanese Animation Network het in ligting oor
geanimeerde Japannese video's en manga. As jy meer wil weet, bel
Frank Bailey by (011 ) 682-2687 of Dylan by 648-02 04.
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dieman met die

takserendeblik
stephan welz kan jou 58 wat jy werd is
deur louis kirstein

TEPHAN WELZ is soos 'n casinocrou pier, HI' sien hoe mense se
wildste drome waar word en hy
sien hoe hul lugkastele verpletter
word. En hI' geniet dit.
En as jy verwag dat die huis en die kantoor
van die beke nde afslaer en aanbieder vanTrommel (elke Saterdag op GMSA) vol waardevolle
kunsskatte moet staan, het jy dit rnis,
Welz is geen formele versamelaar nie. Hy
koop wat vir hom mooi en van sentimentele
waarde is, se hy. As hy van die buiteland
terugkeer, het hy ook maar 'n klomp 'robbies"
gekoop waarvoor hyhom laterskaam. Sy kinders
hethomselfs al gese hy moenievra dat syboedel
opgeveil word nie - hullesal hulle te veeI skaam
vir dit wat in die huis is.

S
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As seun van die skilde r Jean Well en 'n ma
wat oudhede verkoop het, is hy as 't ware in die
kunste ingebore, spot hy. Maar die jonge Welz
wou nie kunstenaar word nie. Hy wou 'n bedryfsielkundige word - en het reeds as een gewerk
'toe Sothebys hom nader am deeltyds met hul
veilings te help. Kart Vaal' lank het hy heeltyds
vir Sotheby's gewerk. "Daar is minder moeite en
veel minder stakings.'
Vandag is hy baas van Stephan\X'ell & Kie(in
medewerking met Sathe by's), met 'n deftige
hoofkantoor in Rosebank, Johannesburg.
Om kosbaarhede onverwags te ontdek, is vir
hom 'n groot plesier. Een waardevolle Kaapse
silwer suikerpot in 'n huis vol waardelose huisraad maakal die gesoek die moeite werd, se hy.
As afslaer sien hy elke dag meer as 200

stukke, \\;Tanneer hy opnames vir Tremmel maak.
sien hy amper 400 stukke,

"Die probleemmet uid-Afrikaners.' se \'''ell,
-is dat hulle nie blootgestel is aa n oudhede ne.
Dit is eers die laaste rwintig jaar dat hulle by
oudhede betrokke raak. As :n yolk in 'n stryd om
ekonomiese oorlewing gew ikke l is, is daar nie
tyd a m aan die fynere dinge van die lewe aandag
te gee nie.
"Dit was maar meestal d ie Jade en Engelse
wat met 'n geskiedenis van versamel na SuidAfrika gekom het, Dit is waarom die meeste
versamelings in ons museums deur [ode of
Engelse geskenk is.
"Daar is egter 'n nuwe bewu ssyn by Afrikaners," meen Welz. 'Sedert hulle die laaste jare hul
merk op professionele vlak maak en geld maak,

begin hulle ookversamel. Die meestevan hulle het deur 'n klein burgerystadium gegaan waar die drie Meres opdiegrasperk belangrik was. Oil
was 'n belangrikefase waar hulle mense nsgeboots her en dinge gekoop
het war hulle dink status meebring.
"Maar ek kom agter hulle is een slap verder, Hulle her nou die
selfvertroue omte se te hel daarmee. MI' erfenis is stinkhoutmeubels en
klaar.
.
"Ek sien ook hoe baie mense weer na dre lokasies gaan om die
meubels Ie gaan haal wat hul 01l1l1a en ouers aan die bediendes gegee
het, Mense keer weer terug na die tweevertrek-huisies en geskropte
tafels,
"Die stadsafrikaner is nie meer die Afrikaner in die sin van hoe
Constand Viljoen hom wil he nie. Die stadsafrikaner het sy eie identiteit
en sek uriteit, Hyhet vrese, maar dir is nie oorsy toekoms of voortbestaan
nie. Hy is 'n wereldburger en tree so op. Dil word ook in sy versameling
weerspieel.
WELZ SE REISE deur die land vir Trommel is nie heeltemal so mel

verrassings besaai soos dit dalk in die program lyk nie.
"Arnper 90 persent van die oudhede wat ek op een dorp in SuidAfrika sien, sien ek weer op die volgende dorp," se hy. "Maar 'n mens
moet niee wees mel mense. Hulle doen diemoeite om 100 kilometer ver
te ry mel oupa se Bybel van 1780 onder die arm.
"Die probleemis dat hy dalk dieoudste Bybel op Pofadder her - en
dat almal, die predikanl inkluis, euforie daaroor is. Dan wil hy jou nie
glo as jy vir hom se die staatsargief wil nie meer Bybels aanvaar nie."
Maar dit gebeur nie net op die planeland nie, se hy. 'n Paar jaar gelede
het 'n kabinetsrninister hom gevra om te kom kyk na 'n lessenaar wat
selfs 'n spesialelaaitjie her waar sy Franse voorouers glo die Calvinistiese
Bybel kon wegsteek.
"Dit was 'n negentiende-eeuse Victoriaanse dobbeltafel. Die laaitiie
vir die Bybel was die plek waar die kaarte en dobbelstukke weggesteek
is," se Welz. "Ek is seker die man het lot s)' dood nie geglo war ek hom
vertel her nie.
"Baie mense,bou 'n fantasie op oor 'n sekere voorwerp soos 'n
skildery. AI hul vriende maak mooi geluide daaroor en dieeienaar begin
in sy eie droom leef. Dan kom jy en kraak sy hele droom af in een
seko nde."

Vir Trommel kies hy 'n mengsel van voorwerpe. Vera! die mel 'n
menslike storie, Oil help nie om 'n Pierneef te gebruik nie. Alrnal weer
wat 'n Pierneef werd is. "Ek soek die tannie wat gedink hel haar
glasbekertjie is net RIO werd , Maar ek soekook die \"f OU wat gedink her
haar horlosie is R20 000 werd. Dit is soos dobbel vir die mense. Hulle
weet nie wathulle inbring nie. Dalk loop hulle mel 'n R20 000 bale weg.
"Ander kere hoop jy jou bankbestuurder het nie die program gesien
nle, want jy het hom dalk laat verstaan die horlosie is meer werd as wat
dit werklik is. Suid-Afrikaners kan nie onderskei tussen werklike waarde
en kuriositeitswaarde nie. 'n Stuk boerewors uit die konsentrasiekamp
is lekker om oor te gesels - maar niemand gaan vir jou geld daarvoor gee
nie."

DIE KUNS HET ooksymodes wal met elke geslag wissel, se Welz. "Die
jongsle is versamelaars wat wee r die jukebox en ander voorwerpe van
die vyflige~are afslof. My gene rasie het die glaskaslele gebou . Die
volgende generasie is besig met die posl-modemisme. Maar mense moel
dfl versamel wal dee! van die era is. Hulle moel nie nagemaakle
voorwerpe koop nie.
"En koop waarvan jy hou," waarsku Welz. "Suid-Afrikaners koop Ie
veel mel hul ore - en nie met hul De nie. Eers nadal jy gekoop hel, kan
jy 'n versameling uilbrei soos jou kennis groei. In Suid-Afrika kan
versamelaars noggoedkoop oudhede by winkels koop. Oil is onmoontlik \'ir handelaars omIe spesialiseer. As mense 'n kennis opgebou hel
oor 'n sekere era, weel hulle in 99 persent van die gevalle meer as die
handelaar. Oil kan nie in Londen gebeur nie - daar spesialiseer almal:
En sy eie voorliefde in kuns? Volkskuns, se Welz. "Die mens hel dil
vir homself gedoen - en nie vir die geldelike waarde daarvan nie.•

enige tv-junkie
5e droom
deur lou is kirstein

MOTORFIET S-B OFF IHS bederf hulse lf met d ie jongste Harl ey
Davidson . Ander mense-met-spaargeld skaf 'n ou MG of Austin Healy
aan en restoureer dit Iiefderyk. Maar wat maak jy as jy ' n TV-slaaf is

en jy het so ' n ekstra R50 000 wat rondle ?
Hier is d ie antwoord : Die nuwe 86 em Sony KV 3400 V2 met
afstandbeheer en 'n Echo Star sate llietskotte l.
(Paso p net dat d ie gogga j ou nie byt
nie, want vo or jy jou oe uitvee, het j y
dalk j o u eie o ud itorium gebou met
die regte akoes t iek, beligting en
vibrerend e Lazy Boy-stoe le van este
leer .)
Met d ie Sony KV 3400 V2 (net R19
000 ) se hoe defin is iebee ld van 650
Iyne op d ie skerm - dr ie maal meer as
wat die "gew o n e " TV het - voel dit vir
j o u asof jy reg b inne- in d ie wereld va n
j ou gunste lingsepie inge ruk word.
Die Sony het ' n mu lti-o ntvangstelsel ,
wat beteken dat hy in enige deel van
die were ld in ' n sitkamer kan staan e n
die plaasli ke k an aal kan opvang. lets wat nie moontlik is met die
huidige PA L- I stel wat nou jou sltkamer versier n ie .
Sy stereo - Iu id sp r eker s kanafgehaal en 56 neergesit word dat jy die
oeste klank m o ontlik hoor. Maar as jy no g spaarge ld het, is dit nie
nodig nie - jy k an j ou TV en video masji en regstre eks verbind met j o u
Pro Logic klankv e rster ker en luid spr ek ers van R11 000 wet M·Net se
rockkonse r t e we rklik sal laat lew e kry .
Watjou TV so 'n "l etsle" beter maak, is sy d lgi ta le e tfe kte . Uit [ou
leunstoel kan jy d ie aksie vir 'n oo mb li k teet st ilstaan o f raam ple vir
raampie la at g e b eu r. Jy kan selfs kles teen wa tt er sp oe d dit moet
gebeur. So nd e r ' n vid eospeler.
En as jy w ll si e n w at op M·Net aangaan so nde r om d ie aksie van
Sallade vi r 'n Enk e ling te mis, verdee l jy een vo u d lg j ou skerm In
twee , Of se lf s be te r. Jy hou al d ie kanal e gelyk dop . Die stel gee j o u
'n 51 em b ee l d In di e een hoek en wys j o u wat op tot sewe ander
kanaIe ge b eur . Op die koop toe kry jy Te ledete ook met die stel.
Aan die agt erkant kan jy drie vid eosp el ers of d r le ande r
televisiest ell e in p rop. Dit is nou net langs d ie p lek waa r jy jou Echo
Star satell ietskotte l inprop. Te en R11 500 vir ' n skotte l met 'n
deursnee v a n 3 ,9 met er het jy skle llk to egang to t d ie w ereld se TVkanale. ' n Dekodeerder kos tussen R800 en R1 000 .
Maar al d ie pro gramme gaan nie vee l bete ken as jy d lt n le kan ber e
en later we e r da a rna kan kyk nle . Hlervoor het jy ' n vl d eospeler
nodig wat m e t d i e te levlsle en die sate illetskotte l v er enl gbllllr is.
5005 die So n y Sl Y-X800MN/MI vir RS 500 .
Met sy hi-fi ste re o klan k en oorklankingsge rie f k an jy nou uitelndelik
daardie t u is v id e o van jou Staffies maak w aarv an j y al so lank droom .
Dit is nou as jy d ie Sony CCD 805 vid eo kamera h et w at j o u maar ne t
'n verder e R9 000 ult j ou sak gaan j aag. Jy kan boo nop j ou Staffies
se tjank in ' n l e eu se gebrul verand er - want m e t d ie
oorklankingsge r lef kan jy al die agte rgrondge lu ide uitskakel en jou
eie klank b aan b ys it.

• AI die toerusting is beskikbaar by Stans in Eastgate, Joha nnesburg.

8 JULI E 19 9 3 VRYE WEEKBLAD

31

vrouefront
los die ladies vir

die nag, generaal
deur sus strydom

koopkrag

rina 5e revolusie
kan lou help
deur helga de klerk

N die politiek is die ongeskrewe, maar afdwingbare, reel: vroue betaal
nie vir hul eie drankies nie, hulle was ook nie die glase daarna nie, en
hulle het volle sitting in aile strukture van partye\organisasies\bewegings\ frante.
Nou waar val die AFV, generaal Constand Viljoen, die Terrible
Blanx en sy Vet Vroueklappers dan van die wa?
Volgens die' ooggetuie
Thinus Prinsloo van Beeld
tydens die Regse Inval nou
wanneer by die World Trade
Centre SOli die Groot Karwats, die nimlike Terrible
Blanx, om 12.15 sy jollie
morsjorse gebied hetom die
onderhandelingskamer te
verlaat, op te hou skade aanrig en die vroue moet die
plek opruim. I ask you.
Self ken Susniejuis sulke
kakie-vrouens nie, maar my
netwerk het begin rondvra.
Het daardie vroue in hul
combatdrag miskien gehoor
gegee aan die Leier? Reken,
nie een positiewe antwoord
van enige mens wat 'n kakie-vrou met 'n besemgesien
het nie!
Beteken dit die gender
issue brand in die boesem van die AWE? Dat hulle selfs die opdragte van
hul leier sal veronagsaamr
Maar toe die VF (ons, die vrouefront) c1ie saakbespreek, was daar wragtie
groter besorgdheid oar die Terrible Blanx se pottytraining, as oor sy vrouevir-vloerlappe wi! gebruik.
Dit blyk die Groot Karwats het tydens die oggend 'n nood gehad, maar
toe moes 'n hele falanks stormiaers hom vergesel toe hy gaan piepie, Die
maatskaplike werksters onder ons is besorg oor die fenomeen, maar die
. kliniese sielkundiges was duidelik opgetoe oor dalkies is hier 'n nuwe veld
vir navorsing.
.
Die VF het tog gevoel 'n duidelike, hoewel sensitiewe, boodskap moet
aan generaal Constand Viljoengerig word oor hy so apologeties was dat sy
mense die "ladies" aangeval het., Se nag, generaal en gaan Ie maar. Want
duidelik is die generaal uit pas uit. As mens by die World Trade Centre is,
praat jy nievan "ladies" nie, generaa!. Oaar's nie dames daar nie. Anders sou
jou vrouevolk hulle tog soos dames daar gedra het, nie waar nie?
By die World Trade Centre, en in die wereld se groot sale oral waar
politiek bedryf word, word vroue as vroue aangespreek. Dis ook nou deel
van NSA-speak, en los maar die ladies vir die nag of die toiletaanduidings.
Terwyl ons egter die vrouesaak vir ons susters regs van ons wilopneem,
wil ons tog ook eitlik vra dat hulle nie so moet rook voor die kameras nie
- soos toe hulle so ongenooid ander mense se stoele beset het tydens hul
inval by die WTC. Rook is so, met permissie gese, unladylike, en daarby sleg
vir jou longe - en wie wil nou asemloos die beloofde land binnegaan, hey?

I
.
.
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INA VENTER, "die eerste gesondheidsminister
wat proaktief is", aIdus 'n apteker, is nie gelief
onder aile dokters, tandartse, siekefondse en
sulke lui nie. Omdat sy nie bang is om die
spinnerakke om ou geykte mediese gebruike weg
te vee nie, en ook omdat sy vierkantig aan die kant van die
gewone man op straat staan.
Kyk wat sy met die prys van medisyne gemaak het. Sy trap
op tone van gevestigde belange, maar sover moontlik het sy vir
die verbruiker 'n voet in die deur gegee om sy medisyne
goedkoper te kan koop.
Omdat die apteker self nou voorskrifte sal kan gee, maar let
wei, NIE mag diagnoseer nie, kan die verbruiker baie bespaar.
Dit werk so: Gestel jy't mangelontsteking; die dokter skryf 'n
antibiotika voor en die medisyne raak klaar, nou kan jou apteker
'n verdere dosis voorskryf sonder dat jy weer die koste van 'n
besoek aan die dokter moet maak. As jy drie maande later weer
voel jy't mangelontsteking kan jy weer die apteker aandoen vir
die voorskrif. Nou is dit jou risiko. As jy sieker word of dit blyk
jy makeer eintlik iets anders, sal jy tog na 'n dokter moet gaan,
maar sal die dokter c1ie apteker kan verkla? Sal]Y die apteker
kan verkla?
Dis nog nie duidelik wie waar hier kan kla nie.
APTEKERS SAL ekstra opleiding moet kry om te kan voorskryf,

en die Departement Gesondheid kan die Farmaseutiese Raad om
goedkeuring vir so 'n aansoek vra, maar die Departement behou
die alleenreg om die apteker so 'n permit te gee.
Maak nou seker dat die apteker vir wie jy raad vra, wel sy
permit het. Goed, nou kan jy spaar deur minder kere na die
dokter te gaan (en hopelik sal daar 'n vergelyk kom dat
voorskrywende dokters en aptekers nie in 'n woeste prysoorlog
beland nie).
Die toelaat van generiese plaasvervanging gaan die
verbruiker baie help. Dit beteken die apteker het nOli die reg
om aan die klant 'n gelykstaande produk te verkoop. As jy meen
jou dokter se pi! is te duur, moet jy vra of jy nie 'n ekwivalente
pi! kan kry nie. Jv sal tien teen een, want daar is sommer baie
soorte medisyne wat onder allerlei etikette en teen verskillende
pryse bemark word, maar eintlik presies dieselfde soort middel
is.
Groot veranderinge kom met siekefondse. Hulle kan apteke,
selfs hospitale besit en hoewel daar nou verskillende vlakke van
versekering kan wees wat mense keuses kan bied, sal 'n
siekefonds ongetwyfeld die versekerde na spesifieke hospitale,
spesifieke apteke en selfs spesifieke make medisyne dwing.
Die oorkoepelende diens van die siekefonds kan dus goed
wees, maar jou kanse op wyer keuses word tog gekortwiek. Met
ander woorde, jou kans om 'n goedkoper prys by die apteek net
om die hoek te gaan beding, is nou nul.
Die slim verbruiker sal voortaan met groot omsigtigheid sy
siekefonds, sy voordele, moontlik selfs sy skete moet bedink om
baat te vind by Rina se revolusie. •

CHRISTI

133dS

POP

deur christi van der westhuizen
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MAlT SE WERELD IS KOUD

GEEN SLANGE IN DIE PARADYS NIE

"Infect me with your love"was MaltJohnson van TheThe seslagkreet in 1986. En
disJohnson: in sy wereldis daarIiefde, ja - maar dissoos 'nvretende siekteof 'n
engelwat'nbloedigeswaard injousy
boor.
Daar isgeen wuiwende grasvelde in die Johnson-prentjie nie; geen
lafende strome water nie: eerder 'n
druppende kraan in 'n smetterige
kamer. Angstig skarrel Johnsonvan
steeg tot steeg terwyl hy alles om
hom met bloedbelope oe dophou. 'n
Knellende stank. hang in die deuropeninge ~aar hyvertoef; hy stik in
die uitlaatgasse.
Wellus is 'n donker monsterwat
net wag om hom te verorber - selfs
die hulplynwerkers wil homseksueel
oo rrompel. Hees en wanhopig sing
hy; "Put your tongue into the mouth-

Dit wasseker 'n hels e tyd -dletydlnEden. Veral saam met Natalie Mercha nt,
hoofsanger van 10 ,0 00 Maniacs, daar. Sy klink 6f skril 6f doods: haar ste m
gee 'n nuwe bete ke nis aan diewoord eentonig - en die musiek red nie di e
songsnie.
10,000 Maniacs swo eg seker vir dae aaneen om een liedjieaanmeka ar
te sit. Endansit hulle in elkgevaldie pot mis: heelparty sniUeskop belowe nd
af - enraak die kluts langsamerhand heeltemal kwyt, (Daardie skerptitel v an
een van The Sm iths se Iiedjies, "I started something I couldn't finish", kry
hernieude betek eni s .)
Vanlogiese struktuur het die Maniacs nag nie gehoor nie. Elke song (met
uitsondering van twee) is 'n uitmergelende luisterervaring: suutjiestjommel hulle
voort. Oit verhoed Me rchant egter nie om -pretensieus te raak nie: uitspattig
verlustig syhaarin intense introspeksie:"To know Iwascarefullybuilding the mask
I was wearing for two years, swearing I'd tear it 011. I've sat in the darkexplaining
to myself I'm straining to hard for feelings I ought to find easily." Arme meisie.
Diemusiek kompl imenteerMerchantsestem: disvoo rspelbaaren sussend.
"Jezebel" breek die patroon; asook "Noah's Dove" en "Candy everybody
wants", 'n gevatte s on g oor diegrootste gemene dele r. "Give 'emwhat th ey
want," gil die jon g Merchant manies. Wei, soort van.

**** THE THE - DUSK EPIC: CD

piece/And whisper in my ear/Everybody's looking for true love/T0 help them feel whatthey cannot feel."
Pessimistiese kerel, die:"All our lives w e hungerforthose we cannottouch",
sing hy. En dan; "I've gotmysight seton you/And somedayyou'll comemy way/
But when you put your arms around m e/I'll be looking over your shoulder for
something newl' cause I ain't everfound peace upon the breast of a girl."
'n "Sweet sadness" omgewe elke liedjie sieklik: "I ask myself/Why love can
never touchmy heart likefear does." Sy verwronge stem spoeg dieIirieke uit: "By
ouractionswe are bound/We'rerunning out of love/runningout ofhate/runningout
of space for th e human race."Alles is hopeloo s.

** 10,000 MANIACS - OUR TIM E IN EDEN ELE KTRA: CD

*

INNER CIRCLE - BAD TO THE BONE WEA: CD
Die sagle reggae-groep klinkomtrent so bad 5005 'n graep sesjarigeswat Ring-

a-ring-a-rosiesspee l. En hul groot Europesesomertrelle r, "Sweat(A La La La La
Long)", klinknogal suspisieus baie soos "Ring-a-ring-a-rasies."

***

BOBBY LYLE - SECRET ISLAND ATLANTI C: CD
Lylemaakliggewig ja zz virmensewat niehul tande met cocktail-sambreeltj ies
skoonmaak nie.

* EDDIE MURPHY - LOVE'S ALRIGHT MOTOWN: CD
Ja, Eddie is nie net 'n gemiddeldeakteur nie- hy is

Johnny Marr Ga, vanTheSmiths-faa m) help diehulpkreet diewereld in met 'n

ook 'n onder-gemiddelde sanger. Die'openingsnit,

voorstuwende kitaar op diemeestesnitte. DC Collardsebedrieglik opgeruimde

"Yeah", bewys dat Amerikaners vyf minute-lange

honkytonk-klav ier op ''This isthe nighf' sal die dikvelligsteluisteraar weemoedig

liedjies kan sing wat slegs een woordbevat:Yeah.

stem. EnJohnson be'lndrukmet dieakoestiese kitaar op"True happinessthisway

En natuurlik is sy kenmerkende laggie ooktehoor:

lies".Diekenm erkendeteatraletrompet spyker dieoormetongereeldetussenposes;
synthesizer-klanke swiepsteeds soos rnoee neonstraleverby.

Lennon-McCartney komposisie. Murphy k1ink soos

Die fasade is aan 't verkrummel. Johnson is nader aandieeindeas ooittevore.
Sy vingers beg in gly. Hy's indie cog va n d ie kemstonn. Die nag sluk hom in.

op"Good DaySunshine",'n obskure,oninspirerende
'nkruistussen Bob Dylanen Hothouse Flowers - met
'n skoot Prince ingegooi. Die eindresultaat is nie
mooinie.

I
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boe ke

grappe kanook pynlik wees
op bladsye 92-98 uitwei.
Veelsterker nagas die vermaaklike besonderhede oor ervaringein die OK-basaar, die innerlike spanninge van 'n laer middelklasgesin en
sonde met die bure roep hierdie taal 'n verbye
wereld op. Die paraIlelle met Ons isnie almal so
nie- 'n boek waarna plek-plek verwys word - is
te vinde in die huldiging van 'n bepaalde Afrikaanse milieu, die viering van 'n taal wat nooit in
Afrikaans 'n literere status verkry het nie.

o.a. Daa ntjie Cromer
Deur Jeanne Goosen
Queillerie Uilgewers
Po s bus 1206
Strand 7140
Prys: R39,95
GERRIT OLIVIER
J E A NNE GOOSEN se jongste roman, o.a.
Daantjie Dramer, herinner 'n mens soms sterk
aan die spel met taal in Om 'n mens Ila te boots,

'n teks van agtien jaar gelede. In albei boeke
beklee diecliche, die spreuk , die talige gemeengoed 'n sentrale posisie, maar die hantering
daarvan is so verskillend dat 'n mens daaruit 'n
onrwikkeling sou kon aflei: nie aIleen in Goosen
se skryfwerk nie, maar ook in die Afrikaanse
literatuur.
Wanneer die verteller in Om '11 mens na te
boot:. dinge se soos "Wat van in \\yntjie vir die
pyntjie?" 'n "Punt in die wind", is dit 'n teken dat
sy/ haar poetiese wereld vernietig is deur die
b~naliteit van rnevrou Johannes Dippenaar. In
d~e kontras tussen genoemde uitdrukkings en
die verteller se vroeere taal Ie die spanning
tussen die aIledaagse en die gedroomde, die
k~mvensies . v~n die burgerlike sarnelewing en
die brose, inneme sfeer van die hootkarakters.
In o.a. Daantjie Dromer, net soos in Goosen
se suksesverhaal Ons is nie almal so nie, is die
alledaagse die oorheersende diskoers. Die sewentienjarige Bubbles is die verteIler, en haar
taal vertoon al die kenmerke van 'n informele
registerwataan baie Afrikaanssprekendes bekend
sal wees: Engelse woorde, 'n groot hoeveelheid
verafrikaansde Engelse uitdrukkings, gemeensa.me en gemeenskaplike stelwyses. Met tye
kh?k Bub?les byna na 'n onwesenlike spreekbuis van die "Kaapse" Afrikaans waaroor haar rna
34
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DIT I S VERAL die taalbewustheid en die subtiele taalironie van o.a. Daantjie Dromer wat
hierdie boek en sy voorganger van jeug- of
populere kuituur onderskei. Die motto uit Lewis
Carrol - 'n skrywer in wie se werk taal op die
voorgrond staan - dien al as waarskuwing: 'You
shouldn't make jokes,"Alice said, "if itmakes you
so unhappy."
Nogal 'n merkwaardige inleidende teks tot 'n
boek wat so opvaIlend op 'n gelukkige oomblik
eindig. By 'n noukeurige lees merk 'n mens agter
die gemoedelikheid en die nostalgie 'n ander,
deurlopende motief: die van taal wat nie heeltemal pas nie, wat ontoereikend is.
Bubbles is 'n redelik komplekse verteller wie
se verskillende rolle nie volkome oortuigend
gekombineer word nie. Sy is deel van die
Tiervlei-wereld war sybeskryf, so deurdrenk van
sy idioom dat sy herhaaldelik grootmenswyshede in 'n grootmenstoon aanmekaar ryg; sy is
egter ook 'n organiserende verteller, wat spreukbeurte aan die ander karakters afstaan. en sv is
ten slotte die een wat die begrensinge van haar
eie wereld en haar eie taal besef.
In haar momente van onmag se sy dit self: 'Ek
wil iets se, maar ek weer nie wat nie" (21);
"Woorde se warwoorde nie kan se nie"(65); 'Dit

Iyk my as 'n mens suffer, soek jy woorde" (88).
AI die uitsprake dui op 'nonderliggende besefin
o.a. Daantjie Dromerdat die taal wat so maklik
oor die karakters se Iippe rol, juis nie die raak
gesegde is nie, inteendeel dit is die taal van die
magtelose.
Die politieke gesprek oor die besetting van
die OK deur inbrekers verloop heeltemal in 'n
reeks cliches en nikseggendhede (87-88). IlIa
misgis haar altyd met die lewenswaarhede wat in
spreuke vervat is. En elke karakter is 'n dromer
soos Daantjie, watin'n ontoereikende taal uiting
gee aan die hunkering na iets anders, 'n groter
geestelike ruimte: Ma wat droom van verpleegster-wees, Pa in syrapsodiee oor Little Sunbeam,
Bubbles met haar liefde vir musiek.
Die .boek eindig met 'n reeks positiewe
verwikkelinge wat bynadere beskouing miskien
niesoondubbelsinnig isnie. Vir Bubbles beteken
die sukses van haar pa se onderneming en die
toenadering tussen haar ouers dat die ou man
wat haarma gesoen het (kyk 36: "My ma verneuk
my altyd met God"), nie meer "tel" nie. haar were
dat sy nie altyd in Duifstraat sal bly nie is die
beklinking van die "Softly awakes my hart"motief met sy feministiese batone. Maar juis die
nadruklike slotsin ("Ek weer net, nou , soos dit
nou is, is gee d") moet saamgelees word met die
eweverblydende besef dat 'nontsnappingmoontIik is.
'n Mens sou kon se daro.a. Daantjie Dromer
'n soort pre -literatuur is: die oproep van 'n
wereld waarin daar noggeen taal is vir die uitreik
na iets anders nie,. Op hierdie manier gee
Goosen aan 'n teks wat op die oog af slegs 'n
gemoedelike en populere beeld van 'n verbygegane era is, 'n element van wrangheid en ironie.
Voeg hieraan toe die feit dat die Swanepoels in
hulle verhouding metPiet Stader agter toe gordyne
'n vryheid probeer behou wat deur die politieke
verwikkelinge random hulle onm oontlik gemaak sal word, en dit word duidelik waarom
Alice ingespan word am onste waarsku dat
grappe ook pynlik kan wees •

woorde teen diewanhoop

.1"'"
M

JEANNE GOOSEN

se na watter skrywers sy

r,-" ",:1 haar haas in die wereld wat hurk en borrel
r
,' r

!1

.'

y einde sal eendag saf word in
boeke. ja, ek lees baie. Boeke
het my honderde jare oud voor
my tyd gemaak, en op 'n beskeie manier wys, want ek kon
iets met my lewer en my sout en my hartslag
begryp: mense (soos ek) het boeke nodig. Waar
anders sal ons hulp vandaan korn?
Waner werke en watter skryw ers kan'n mens

na soveel stapels uitsonder? Die taak is bvna
onbegonne. En tog, heel eerlik, dit is die reafiste
van die vorige eeu wat my steeds help deur 'n
obskure tyd van geweld, irrasionaliteit en houe,
gate en galle - geletterd en ongeletterd. Ek noem
van die skrywers: Dostoiewski, Tolstoi, Stendahl, Dumas. Balzac. Zola, Tsjechof, Dickens,
Gogol en Gorki. Vera! Gorki. ja veral Maxim
Gorki.
Ek haas my steeds telkens na die skrvwers,
Omdat, WeI, orndat ek 'nsoort medemenslikheid

POTTER ON POTTER, geredigeer deur Graham
Fuller. Faber and Faber, RBS,BO . Die Britse skrywer
en TV-regisseur Denn is Potter maa k w e r kl i k
eienaardige rolprente . Die wat al gelukkig genoeg
was om ( o p man iere wat hulle liefs stil hou )
rolprente te sien te kry soosPennies from Hea ven
of sy TV-reeks , The Singing Detec t ive, met -d le
akteur Michael Gambon as Marlowe , ' n speurder,
neur iesanger en ho spltaal pas ie nt met ' n
ondraaglike v el si e k te wat snaakse musiekn omm e rs
hallusinee r , sa l weet wat ek bedoe l. Potte r
beliggaam ook d ie unie ke karakter van d ie Britse
t elevisie-dra m a. Die bo ek verte l jou alles van hom
- en waarom ons na sy werk be hoort uit te slen
noudat d ie kulturele bo ikot oor is,

I BELIEVE I N ANGELS, d eur Fiona Coope r. Serpent's Tail, R6 2. Misk e nd e minnaars, hartst og telik e d romers, dole queue helde en he ld i nne ult die Franse wee rstandbeweg ing, walsend e ouma s en religieuse fan ati ci tree na yore in d ie
kortverhale . Eksotiese mense word aarde toe gebring in 'n realistiese styl wat jou sorns laat ver lang na meer verb a le
vuurwerke , maar jou d ikwels d ie ontdekking van d ie eksentrieke in d ie gewone laat wa ard eer .
HOLLYWOOD VS AMERICA: POPULAR CULTURE Al'olD THE WAR Ol'ol TRADITIONALVALUES, d eur Mi c h ael Me dved, Harpe r
Collins, prys nie vermeld nle,Medved meen Amer ikaanse rolprente onde rmyn die gesin en pa t rio t isme d eur buitensporige
geweld en seks . Hulle is Ameri ka se vyande. Hy's verkeerd: rolp r e nte is Amerika en as A merikan e rs ni e na hulle wou
kyk nie, sou hulle nie. Die rolpr ent e w at Med v ed haat, maak mega-dolla rs, en dis al wat tel in Hollywo od, Medved is
, gekant teen se nsu ur en staan verandering deur boikotte en drukg roepe voo r - maar dit dWing nes sensuu r 'n be~ondere
gesigspunt v o or.
Hy wil he kultuur moet mooi wees, en hy is ' n teens tander van w at hy noem die verheerlikin g van d ie lellk e. lemand
wat dit met hom eens sou wees, het gese: "Ku ns -rnoet die d ie ns me isie wees van sublimitei t e n skoonheid en dus
bevorder wat natuurlik en geso nd is, Doen die kuns dit nie, word di e ge ld wat daaraan be st ee w o r d, gemors," Oit was
Hitler, op ' n Neure mberg-saamt rek in 193 5,

Tw ee politie ke boeke wat nou weer van Oxfo rd University Press besk ikbaar
is, is ADVANCll'olG HUMAN RIGHTS IN SOUTH AFRICA deur A lb ie Sachs (R36 )
en WEALTH O R POVERTY IN SO U TH AFRICA, onder redaksi e van Robert
Schrire (R6 2), Die nuwe vlaag onlangse politieke bo eke wy s dat SuidAfrika ' n waterskeiding bereik het - en dat dit tyd isom te ru g te kyk na wat
b ereik is sedert Mandela sevrylating . Alb ei die boeke lewer w aard evoll e
bydraes tot d ie voort durende debat oo r die maniere w aarop ' n voll e
d emokrasie b ere ik kan word,
WALKING TH E TIGHTROPE, deur El izabe th de Villiers. Jonat han Ball, R32 ,36 ,
Die er varings van 'n j ong wit En ge lse o nderwyser in d ie tagti gerj are in
Sowet o . Di e b o ek is in 1990 gesk ryf en d ie herdruk bied 'n w aar d evoll e
insig in die o n d erwyskrisis in die townsh ips wat steeds voo rtd uur .

ervaar wat in die hedendaagse literatuur ontbreek. III A Small Personal Voi ce se Doris
Lessing wat ek bedoel. 'The great men of the
nineteenth century had neither religion nor
politics nor aestethic principles in common. But
what they did have in common was a climate of
ethical judgement: they shared certain values:
they were humanists. Anineteenth-century novel is recognizably a nineteenth-century novel
because of its moral character:
Om nog iets by te voeg: dit is die werke van
die skrywe-s wat my bewus maak van 'n gemis
aan filosofie in Suid-Afrika, die gebre k aan 'n
kultuur van etiek.
Die groot rornansan die vorige eeu bly deur
aile dekades geldig, en miskien nou meer as ooit

groat kanonne oar afrikaans
BREYTEN BREVTENBACH en Jakes Gerwel bring
Afrikaans se posisiein die Suid-Afrikaanse letterkunde onder
dieloep by die Winterforum, by Wits, in 'n tweedaagse
saamtre k van die groot kanonne in en am die Afrikaanse
boek.
Op 15 Junie die aandskop die simposium at met 'n debatoor
die minderheidstatus van die taal. Van Zyl Siabbert , Neville
Alexander, die tilosoof-skrywer Marthinus Versteld en Breyten
neem deeI - en daarna sal die erotika, teminisme, die rolvan
uitgewers onder meerbespreek word.
Die sessies op Vrydag enSaterdag (16 en 17 Julie) kanatsonderlik bygewoon word teen Rl0 per sessie. Kaartjies is by
diedeur (Wits Downstairs-teater) te koop.

tevore. Die wereld hurk en barrel. Mense oor die
algemeen is wragtag nie gaaf nie. Dis vir almal 'n
gevaarlike tyd om in te leef. Veranderinge Ie om
die draai.
DIE HERE WEETwat wag, maar ek dink.ons is
almal bang. Skrywers is deel daarvan , Geen
skrywer kan meer in afsondering sit en wag op
begeestering nie. Of op 'n verhewe saak nie.
Almal is dee! van dieselfde universele dilemma,
Hoe vind 'n mens geesdrif!
Toistoi en tydgenote help, en ekskuus vir die
moralisme, maar mense war suffer soek woo rde.
Hulle soek dit in boeke. Hulle wil weer lees - iets
wat Iig kan werp op eksistensie, Skrywers het
lesers te lank verwaarloos. Jy kom van mense en

uit mense, is gevoed deur hulle, jy behoort aan
hulle. moet vir en namens hulle artikuleer en dis
aanhulle aan wie jy verantwoording moet doen.
Ek meen dit is wat Lessing bedoel wanneer sy
oar die etiek van die groot realiste praat. Ek glo
oakas die besef eerstat 'n mensdeurgedring het,
is dil die einde van selfbejammering en wanhoop
- dalk die begin van 'n sielsnoodsaaklike geesd' ,
Oak hedendaagse skrywers, veral Jiddisje
skrvwers soos Bertelman, Rosenfeld en Malamud, beteken ontsaglik baie vir my, Maar dees- .
dae tap ek energie by Maxim Gorki. Syl~V
Ullil'ersities maak my Johanna van der Merwe en
God terselfdertyd. Hyeis nederigheid.Ek probeer,
k leer nog algaande... •
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as jy jou boek moet soek...
Dis nie vanselfsprekend dat

daar altyd baeke sal wees
nie, se WILLIAM PRETORIUS
OEKEBLAAIE werk nie in 'n lugleegte
nie, Hulle word beinvloed deur wat indie
boekebedryf gebeur, Maar wat is aan 't
.gebeur?
Mens hoor somber stories: oor 'n
ekonomiese resessie waarin min mense nog boeke
kan bekostig, oor hoe die ongunstige wisselkoerse
tussen rand en pond en dollar van boeke weeldeartikels maak, oor ongeletterdheid, oor 'n onstabiele
politieke situasie wat sleg is vir boeke, oor oop markte
waarin boeke net op bestelling beskikbaar is en
spesiaal ingevoer moet word, en oor geslote markte
waarin uitgewers boeke teen !ae pryse invoer, en
hulle toespits op gewi!de leesstof en blitsverkopers.
Die gebrek aan goeie hardeband-fiksie is een van die
rampe van laasgenoemde stelsel- "Dis waansin om
hardeband-fiksie van gehalte in te voer," se die
bestuurder van 'n boekwinkel aan my, "Die boeke is
duur en jy gaan nie baie verkoop nie."
Nog rede tot pessimisme word s6 gestel deur
iemand in die boekebedryf: "Boeke trek agter die
gegoede klasse aan - en hulle woon nie in die
middestad nie, maar in die rykrnansbuurte." Boeke het
dus 'n geogrsflese kwessie geword: jy kry hulle waar
die geld is, Maar wat van gewone boekkopers?

B

Aan die lot kan Suid-Afrika waarskynlik nie ontkom nie. Soos Marx
eenkeer gese het: niemand behoort in hul agterplaas gevange gehou te word
terwyl die res van die wereld vooruitgaan nie,
Kan boeke oorleef Die geskiedenis van letterkunde, het die sosialistiese
kritikus Ralph Fox in die jare dertig gese, is ookdie geskiedenis van tegniese
vooruitgang. Wanneer mense 'n manier vind om te kommunikeer behou
hulle dit - solank dit doeltreffend is, Boeke sal net uitsterf as hulle nie meer
'n funksie het nie,
Maar boeke - soos Antony Ward, verkoopbestuurder van die Literary Group, onderstreep - is deel van
'n "voortdurende verhaal", Dis eimlik na die idee van
'n "boek" dat 'n mens moet kyk. Wat kan boeke doen
wat ander media nie kan doen nie?
Dit is die uitdaging waarvoor die boekebedryf hier
sowel as oorsee te staan kom

iets nuuts
omte lees
DAMSMAAT. Elsa Joubert.
'n Versameling kortverhale met
Afrika as verskeurde land as
tema. Tafelberg. R39,95.
Resensie volg.
WAT HET GEWORD VAM PETER
BLUM? DIE SPEURTOG HA DIE
STEPPEWOLF. JC Kerinerneyer,

DIS ALLES WAAR - maar ook nie heeltemal so

eenvoudig nie. As jy gek genoegis om 'n kort oorsig
oor die boekebedryf te wi! waag, ontdek jy dat die
boeketoneel verstommend ingewikkeld is -met soveel
sienings as wat daar mense betrokke is, 'n Mens het
'n boek se ruimte en tyd nodig as jy die onderwerp
deeglik wil behandel.
Teoreties behoort Suid-Afrikaners eintlik gelukkige lesers te wees met toegang tot plaaslike boeke,
boeke uit Afrika (boeke wat oorsee afgeskeep sou
word en "Derdewerelds'' genoem word omdat daar
blykbaar geen beter woord is nie), en Amerikaanse,
Europese en Britse letterkunde - die heersende lande
in die uitgewerswereld.
Ons leesgewoontes behoort so eklekties, uiteenlopend en ryk aan verskeidenheid te wees soos die talle
boeke wat hier en wereldwyd gepubliseer word."
Maar die leeskultuur kan hierdalk uitsterf nog v66r
dit by die meerderheid mense 'n lewenswyse geword
hel. As daar een tema na vore tree uit gesprekke in die
boekebedryf, is dit dat die tegnologie ons ingehaal
het. Boeke moet meeding met video's, televisie,
rolprente, rekenaar-speletjies, skynwerklikheid (virtual reality) - die nuwe, inter-aktiewe media wat,
anders as boeke, die gebruiker 'naktiewe deel van die
vertelling maak, en enigiets anders waaraan mense
hul vrye tyd bestee.
36
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Op soek na die enigmatiese Blum
- die letterkunde as
speurverhaal.
Tafelberg, Resensie volg.
DIE PREDIKASIES VAH JACOB
OERSON. Thomas Deacon.

Griekwa-Afrikaanse gedigte wat
Oerson se lewensverhaal vertel.
Tafelberg. R39,95. Resensie volg.
THABO RED '1'1 SOKKERHELD.
Nora Turkington. IIlustrasies deur
Alida Botham. Die opwindende
kindervehaal van Thabo wat sy
sokkerheld Shakes Mbeki help
wanneer 'n Tsotsi-bende op sy
spoor is. Human en Rousseau,
R19,99. (Ook in Engels).
HIE 'M NAG VIR KATTE HIE.

Rene Deetlefs. lIIustrasies deur
Mel Todd. Bekoorlike
prenteboek oor die minsame
Hond en sy onverwagse gaste'op
'n koue, reenerlge nag. Human
en Rousseau, R21 ,99.

IN SUlD-AFRIKA ISdaar natuurlik ander uitdagings.
'n Groot persentasie van die potensiele leserspubliek
is ongeletterd. Sommige uitgewers meen die mense kan
regstreeks beweeg na tegnologiese geletterdheid (elektroniese media, ens) - en boeke buite in die koue laat.
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) maak
boeke duur, Uitgewers betaal belasting op ingevoerde
boeke wat in hul pakhuise geberg word en neig dus om
hul voorrade te besnoei. As daar oar een ding saamgestem word in die boekebedryf, is dit dat BTW moet
waai - onmiddellik!
BTW help ook om mense ongeletterd te hou. Daar
is uitstekende projekte om mense te leer lees, maar
wanneer die kursus voltooi is, is dit vir die nuwe lesers
finansieel moeilik om aan te hou lees. Die mense wat
boeke die nodigste het, kan hulle nie bekostig nie. Die
koop van boeke, meen sommige uitgewers, het 'n
elitistiese tydverdryf geword..
Die deel van die bevolking wat boeke koop, word
ook alhoe kleiner. Suid-Afrika het geen tradisie van lees
as lewenswyse soos jy dit byvoorbeeld in Londen of
New York kry nie. Die stede is positiewe rolmodelle en
moet nieverwerp word asEurosentries nie. As skrywers
boeke skryf, wil hulle immers he sovee1 mense moontlik
moet hulle lees.
As boeke - en die boekebedryf - moet oorleef, is 'n
lewendige mark nodig.
IRONIES KAN die eise van die mark en die uitdaging
van die elektroniese media 'n teenmiddel vir pessimisme oor die boekebedryf wees, Om te oorleef moet
boeke, hier en oorsee, met baie verbeelding en skeppende energie bemark en verkoop word. Sommige
uitgewers volg die maklike uitweg met goedkoop
sensasie - 'n Amerikaanse uitgewer het byvoorbeeld 'n
doodgewone gay boek,johnand Martin, verander na
Fucking Marlin. Goed en wei -maar boeke verdien om
baie beter as dit behandel te word.
En ooral die dinge moet gepraat word. 'n Boekeblad
behoort dus 'n voortdurende dialoog te wees met die
mense wat boeke uitgee enverkoop, en natuurlik met
die boeke self.
Nou moet 'n mens almal net losskeur van hul videospeletjies, •

boeke

almal
behalwe
madonna
Die Tweede Lewe
Oeur Chris Barnard, sy memoires geredi-

geer deu r Chris Brewer
Vlaeberg Uitgewery
Kaapstad
MARTIE MEIRING

AS jy bloot 'n

opgaaf van sekskapades verwag,
moenie Die tueede leue lees nie, maar as jy 'n
volbloed, derms- en binnegoedbiografie wil lees,
moenie die kans misloop nie,
Die snydokter, hartoorplanter, playboy, skrywer, soort-van-sakernan, en 'n marathon voet in
die dingestrapper het 'n boek die Iig bat sien war
verstommend, leesbaar en ensiklopedies is,
Klink dit soos uitasem-reklame vir 'n pruluitgawe?
Maar ditIS 'n boek wat jou uitasem laat vir die
presiese, oorweldigende eerlikheid van Christiaan Barnard, vroeer hartchirurg.
'n Register van groat name verskyn feitlik op
elke bladsy, Onse Chris betower die glitterati al
sedert 1964 en daarom kan mens met nostalgie
lees van die beeldskone Odette, weduwee van
Porfirio Rubirosa, oak 'n playboy in dieselfde
liga. Jy lees van MOle Soekamo - vergete name
vandag, maar op hul tyd die gelyke van Christie
Buckley, Fergie en Naomi Campbell.
Chris die lover was in vele be dde ns en
hoewel sy skryftaal wragtie die limit in sulke
gevalle is ("Maak met my Iiefde, Chris!" Asseblieftoggie) is sy vreeslike eerlikheid oor watter
gat hy van homself by vele geleenthede maak,
verfrissend. Van Gina Lollobrigida (sy het hom
verlei en nou haat sy hom, met rede) deur 'n spul
eerstenaam meisietjies, tot Francoise Hardy en
net duskant Sophia Loren se bed vier Chris sy
seksdrif met baldadige joligheid.
Later erken hy dar hy 'n spesmaas kry sy dae
is getel toe Karin so half sukkel am swanger te
word.

MAAR Die tueede letoe kry sy reddende bo nus
in die noukeurige detail wat die proffie aan sy
operasies en sy navorsing wy. Philip Blaiberg se
vier uur lange operasie lees soos 'n riller. Die
veriore stryd om Martin Franzot se lewe is
aangrypend - en geskiedkundig. Andre, Chris se
seun, vra wanhopig waarom sy pa dan nie maar
Martin se ou hart teruggesit het nie toe hy die
STORIES. POETRY AND ART
nuwe hart verwerp het. Andre se hartseer en sy
BY
vraag spook by die prof - en so word die
STREET CHILDREN
abbahart-operasies bedink en eindelik uitgevoIN SOUTH AFRICA
er.
Chris Barnard het vele mislukkings gehad RITA V. HIRSCH
met die koppeling van sy naam aan kosmetiese
middels, sy mondverby-prarery voordie pers en
ding neerkom - die ryk fantasielewe, die spesy restaurants is op die ou end nie een . 'n
letjies en verbeelding van gelukkiger kinders
dawerende sukses nie. Mense steek hom in die
ontbreek. Maar dis geen terneerdrukkende boek
rug; hy verstaan dikwels hoekom sommige
nie - die kinders se uitdrukkings en bewustheid
mense hom haat en hy verpes sy eie onvermoe
van die lewe is ook tekens van hoop,
am betyds te dink.
NadineGordimer se: "Die boekie is 'n honderd
Terselfdertyd is hier geen sweempie van
sosiologiese oorsigte werd." Sy's reg,
beskeidenheid nie. Die man praat enoordeel net
so sekuur soos sy skalpel.
Met groot politieke naiwiteit, maar asernrowende logika take!die profdie politici- kabinetministers, presidente, Rapportryers en Broederbond asook 'n hele paar ander skynheilige
instansies, En dan is hy nogal gekrenk toe hy sy .
toegang tot die BBP-lokale op ons lughawens
verloorl
Met die klaarlees - wanneer Amim gebore
word, sy vierde seun uit vyf kinders by- drie
vroue - dink jy nog : Barbara he: met prins
Charles gedans, Imelda Marcos her homkon inklik behandel en ingestop, hy her president
Lyndon Johnson te na gekom, na sy ee rste
KATI T£AGU£
oorwinning oorDavid Frost, maakhy 'ndeeglike
g~ van homself die tweede keer; Peter Sellers
terf tragies - nadat hy sy vriend Chris se hulp
opsy gestoot het. As jy uiteindelik mel die
enigste wereldfiguur met wie Chris Barnard nie
JANICE HONEYM AN
gepraat of gevry het nie, kan net Madonna we es,
DIEbeste toets vir kinderboeke is 0 111 hulle aan
sal jy ook ongeveer reg wees.
kinders voor te lees - en toe ek een Saterdagmiddag Kati Teague se boeke vir twee kinders lees,
is hulle heeltemal meegesleur. Die boeke is 'n
heerlike verrassing. Alledaagse, herkenbare gebeure word kleurryk uitgebeeld - die klein
karakters is, nes ons kinders, besig am die wereld
0111 hulle te ontdek.
Dieselfde vier kinders is die hoofkarakters in
Teague
se hele reeks - hulle besoek 'n plaas, die
WILLIAM PRETOR IUS
dokter en so aan - en word naderhand au
VIR verbygangers is straatkinders naarnlose
vriende. Die tekeninge wys dat die kinders uit
hindernisse. In A Day Like Any Other (Cosaw) ,
verskillende rassegroepe kom, maar hierop word
kry hulle name, teken hulle prentjies en vertel
in die verhale kornmentaar nie gelewer nie. So
hul verhale. Die verhale gaan oar werklikhede
word verhoudings tussen mense ran verskilen wense, Die kinders beskryf die lewe op straat
lende rasse genonnaliseer en as 'n alledaagse
en in verbeterskole; en vertel waarom hulle van
deel ran die ge\\'one lewe aangebicd,
die huis wegge!oop het en hoe hulle moet steel
Daar is ook geen geslagsrol-stereotipes nie.
amte oorlewe.
Pabak 'nveriaardagkoek, Sarah bestuur 'ntrekker.
Hulle verlang na beter dinge, motors, 'n huis,
die dokter is 'n bruin vrou met wit hare. Die teks
'n spesiale vriend. "I wish to be a priest," skryf
is eenvoudig en duidelik, en sal die kind nie
Hlotse Moreki, "but now I am a thief"
,
verveel nie - ook nie die volwassene wat dit aan
Die stories is saaklik en getuig van 'n aanhulle voorlees nie! Die boeke word sterk aanvaarding van die werklikheid wat op vervreembeveel •

viergoeievriende

kinders wat
nie speel nie
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Diepatriarg (Tom
Skerritt, heel re g s )
en sy seuns •••

film

•

Ie
deur christi van der westhuizen

hollywood verken die sagter sy
DIE ruwe manne kraai nie meer koning in Hollywood nie, Nee, valerige
probleem van identiteit," se Maclean, "maar hoe ouer ek gewo rd her, hoe
meer het ek besef 'n mens kan nie vir ewig aangaan en wonder wie de hel
outjies soos Kevin Costner in Dances With Wolces is nou witwarm, Of 'n
sensitiewe Nick Nolte (die ge welddadige48 Hours lank vergete) in Prince
jy is, war iYkan doen enwat die beste is vir jou nie.' Hy het eers na sy aftrede
of Tides; 'n bedagsame, ordentlike Richard Gere ktmerical1 GigolrJ. Hal) in
op sewentig jaar sover gekorn om die intens persoonlike verhaal te vertel,
Sommersby. Selfs Daniel Day LewisseHawk Eye irlJbe Last oftheJfohicans
Die boek gaan oor die verhouding tussen die pa,John Maclean, en sy
is geen love 'em and leave 'em-soon nie.
twee seuns, Norman en Paul. John is streng en onverbidde lik, rigied en
Wat Hollywood betref, is die Amerikaanse man nou ywerig op soek na moralisties. Hy kan nie meegevoel wys nie en is emosioneel van sy twee
sy sensitiewe sy. Die machismo moet weggestroop
seuns verwyder, Slegs in oomblikke van manlike kaword om die miskende anima weer te vind. Die Nuwe
meraderie - wanneer hulle saamhengel na forelle - vind
Man skroom nie om emosie te wys nie - op 'n viriele
die seuns samesyn met hul pa. In die sportsoort word
manier, natuurlik. En die Nuwe Man is in voeling met
die vis om die bos gelei met die swiep van 'n nagedie natuur,
aakte insek aan die hoek oar die water.
In sy jongste rolprent as regisseur, A Ricer RIIIIS
Maar selfs as henge laars kan die seuns nie aan hul
Th rough It, kyk Robert Redford na die wortels van die
pa se wit-of-swart-benadering ontsnap nie: "If our
Nuwe Man. Die rolprent speel in die goeie ou dae toe
father had had his say, nobody who did not know how
mans nie gehuil het nie - hullet eerdergaan bal skop,
to fish would be allowed to disgrace .a fish by catching
klip pe oar water gespin, of... gaan visvang. In die
him," skryf Maclea n in sy boek.
rolprent is forel-hengel Die Sport. (Daardie opperste
lohn se kilheid het dodelike gevolge. Sy jongste
man's man, die skrywer Ernest Hemingway, was ook 'n
seun, Paul, neig na selfvernietiging enhoewel die ander
ywerige .kunsvlieghengelaar.)
gesinslede dit weer, probeer hulle geensins om die
A River Runs Through It is gegrond op Norman
naderende krisis te verhoed nie,
Maclean se outobiografiese novelle met dieselfde naam,
waarin Maclean vertel hoe hy moes worstel met die
BRAD PITI, war merkwaardig baie soos 'n jong
patriargale manlike rolmodel van sy pa, 'n PresbiteriRedford Iyk, speel die verstote Paul. Menige kyker sal
aanse predikant.
hom onthou as die versinnebeelding van ongeoor"Mense dink dis net jong mense wat sukkel met die Brad Pitt , 'n jong Redford?
loafde fantasiee in Thelma andl ouise die jong. weer38
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barstige, gladbe kkige, sexy ryloper in jeans.
"Paul." se Pitt, "is 'n ou met begeertes en oortuigings
wat nie stroak met sy familie se pianne of die manier
waarop hy grootgemaak is nie. Weens die dilemma kan
hy homself nooit openlik uitlewe nie. Daar's dus altyd
skuldgevoelens en 'n rolspelery, As jy nie toegelaat
word om jouself te wees nie, as jy 'n valse fasade moet
voorhou aan mense wat vir jou baie belangrik is, dink
ek lei dit vroeer of later tot selfvernietiging."
In A RiverRuns 71J/"Ough Itvertolk Craig Sheffer (war
in die tienerprent SOllie Kindof IflOlzdeljll I 'n bedorwe
rykmanskind was) sy eerste groat rol - lorman Ma·
clean: die ouer seun wat deur sy pa oordo nder word.
Hy volg die respektabele paadjie war sy pa verwag: hy
word 'n professor in Engels.
' Emotionallv immobilized: se Tom Skerritt van sv
karakter, John 'Maclean. Skerritt se mees onlangse rolle
was in Top G U ll en Steel Magnolias (as Sally Field se
man), Hy het oo k 'n hoofrol in die swakPoisoll !l~1 wat
nou hier draai.
hy het met "a
tremendous passion" begeeramMaclean se verhaal op
film vas te le. Maclean was egter o nwillig om die
filmregte af te staan. Redford I\'aS eerlik met hom: "Ik
het hom gese ek is nie seker ofek dit kan Iaat werk nie.
Dis 'n literere werk, moeilik am in 'n ande r mediumte
vertaal." Na talle ontmoetings het Redford hom uiteindelik oorreed.
Vir Redford is die Madeans se Skots-Ie rse afkoms
deeI van die verhaal se bekoring - hy het self Skotse
bloed. "Die Skotte is 'n baie eienaardige nasie," se hy.
"Hulle is sterk en taai, hulle het 'n humorsin en is
wonderlike storievertellers, Tog is dit vir Skotte uiters
moeilik om hul gevoelens enemosies uit te druk. Hulle
het oak die neiging om mense. streng te veroordeelen
te straf deur srilswye." Redford het in sy eerste pren,
Ordinary People, ook na 'n emosioneel afgestompte
gesin gekyk.

geld is nie
alles nie
Die silwerdoek moet 'n siel he, meen Robert Redford
ROBERT REDFORD het 'n ver pad geko m van die blond e Sundance Kid - sedertd ien

w as hy b y meer as dertig films b e t rokk e : as akteur, regisseur en v e rvaardig er.
'n Filmres en sent het een keer gese Red ford is "as cuddly as a t ed dy b ear". Maar hy
is oo k ' n kampvegt er vir gehalte in di e Amerikaanse rolprentb edryf .
Sy akt eursloopbaan het in 1959 met ' n klein rol op Broadway afge skop. T elle
kleiner TV-rolle het gevo lg . Sy spel teeno or
Jane Fonda in Barefoot in t he Park het sy
groat deurbraak in Ho llywo o d gebr ing.
Red ford was vroeg al ge'interesseerd in wat
agter die kameras aanga an . In 196B stig hy

ROBERT REDFORD se in'nonderhoud

sy eerste filmmaatskappy, Wildwood
Productions. Films 5005 The Candidate en
All the President's Men sien die lig .
laasgenoemde met Redford as akteur en
ver vaardiger.
Sy regie van Ord inary People bewys
Redford is rneer as net ' n mooi gesig: die
film word met vier Oscars bekroon - onder
meer vir Beste Film en Beste Regisseur. Sy
Redfo rd... meer a s net 'n

loopbaan as akteur het n ie agterwee gebly

moo i ges igg ie

nie : Redford blink veral u it in The Great
Gatsby, Brubaker, The Natural en Out of
Afr ica.

In d ie beg in van die tagtigerjare raak hy keel vol vir d ie gebrek aan nuwe idees in
Hollywood . Een simptoom daarvan is d ie Amerikaanse weergawes van Franse

RED FORD

wo u '~boodska p aan kykers stuur.

Hy meen die film sal mense bewus maak van hoe riviere
onder die rookskerm van 'vooruitgang' vernietig1V0rd.
Or stel was die groen bewussyn sterk: die forelle is
met groot ontsag hanteer. DieMontana Humane Society
het 'n ogie oar die visse gehou - en na die verfilming is
hulle weer in die rivier vrygelaat.
Die omgewingsbewustheid luit aan by Redford se
tweede rolprent as regisseur, 71Je Milagr o Beanfield
\Far (988), waarin hy 'n klein gemeenskap se stryd
teen magtige eiendomsontwikkelaars bekyk.
Redford vertel nostalgies: "Ek het in die suide van
Kalifornie grootgeword in 'n tyd toe jy oral om jou kon
gaan jag of visvang. Ek het dit sien verdwyn toe die
ontwikkelaars oorgevat en die landskap met huise en
sypaadiies gevul her - onbeteuelde ontwikkeling ter
wille van wins. Ek het diewortels van my kinderjare sien
verdwyn. Dit is ons land die - en dit word tesame met
ganse kulture uitgewis. Die rolprent yang 'n stukkie vas
van dit wat ons verloor het."
Vir die Nuwe Man is Redford self 'n uitstekende
rolmode!. Pitt se van hom: "Robert Redford is hierdie
absolute man, iemand soos wie mans wil wees, iemand
saam met wie vroue \Vii wees, Hy is sterk, maar stil, 'n
man wat aIleen gelaat mort word." •

kun sfilms 5005 The Return of Mart in Guerre (as Sommersby) en La Femme Nikita (as
Point of no Return) . Opvolgpren t e is ' n ander uitweg : as 'n id ee werk, melk dit
leeg met 'n rits prente op dieselfde tema . Verder is daar d ie stap e ldieet : komedies
en skop, skiet en donder-filrns.
Talentvolle , onafhanklike rolprentmakers w or d deur d ie groo t ate ljees ge'ignoreer;
tegnolog ie en f inansies oorskadu d ikwe ls d ie mensliker aspek va n ro lprente . die
verhaal en d ie karakters.
Die oppervlakk ige w insbejag, waa ri n gehalte en kreatiwitei t gee n hoofrol speel
nie, het Redford bekommer. As teenvoeter het hy in 198 0 d ie Sundance-Instituut
gestig : ' n nie-winsgewende kultuursentrum met werkwi nk els vir choreograwe,
draaiboek· en musiekskrywers. Met ' n jaarli kse filmfees b ied Sundance ' n
vertoo nvenste r vi r meer eksperimentele Amerikaanse prente .
Redfo rd wou " h u manist iese" films ' n kans gee. "Sundance gaan ni e oor films maak
nie, " se hy. " Di t gaan daaroor dat filmmakers aangemoedig word - e n dat daar s6 ' n
versk eidenheid film s die lig sien. "
Premieres van film s 5005 Sex, lies and Videotape en Metropol itan is by die
Sunda nc e-f ilmfees gesien. Die filmwe ergawe van Andre P Brink se A Dry White
Season is deur Sundance ontw ikkel. Een uit elke drie draaiboe ke by die Instituut
haal d ie sil w e rdoe k - meer as by eni ge and er ateljee.
Die Goue Seun van Hollywood re d moontlik nog Hollywoo d ...
- CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN
8.JULIE 1993 VRYE WEEKBLAD
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die hemelse reisiger
As jyjou Hoar Self vind, gaan alles voor die wind,
se Shirley Maclaine
deur christi van der westhuizen

So kan jy speel met 'n
versameling . Die "Fifties"·
versameling is volledig bestel
deur 'n Kaapse versamelaar.
Moenie vergeet om 'n tikkie
Iigh arti ge pret in jou
samestelling te sitnie.

Foto's: Sally Shorkend

DIS iewers in 1988. In ' n gro o t lesingsaal ge p ak met
Paradyssoeke rs wo rd d ie Iigte gedoof.
Plotseling weergalm 'n stem deur die saal: " Ve r b e e l j ou
j y loop deur ' n landskap . Voor jou sien jy d ie m o ois te,
wonderlikst e wi lger b o o m. En daarst aanjo u H o e r Self.
Jy'sverheug en vat d it aa n d ie hand. Saam vertrekju lle
• hemel to e."
Die "hemelse" reis w o r d afgesluit met die o p d ra g om
jou te verb eel 'n hond ur ineer op jou gesig .
Die koorsige gep re wel van iemand wat minstens ' n
pilar varkies kwy t is? Of ' n o nd erdu imse Sw a m i " u lt die
Ooste" w at goedge lowige Westerlinge o p ' n Magical
Mystery-to er vat ?
Nee, dis Shirl ey Macl ai ne, danser, comed ienne en
bekroonde akt rise . En v ir so 'n "reis" vra sy j ou 300
dollar - "ho nd erd vir d ie liggaam, honderd v ir di e
verstand en ho nderd vir d ie siel".

Shirley Maclainesoos sy Iyk in
Used Peop le wat nou hier wys. Sy

tree op 10 Julie in lewende Iywe
bySun City op.

VAHDAT SY haar Ho er Self ontmoet het, gaan alles
voor die w ind , se Shirley . " Ek het die laaste sew e ja ar
'n ongelooflik e avontuur gehad. Ek het gelee r ' n mens kiln d ie w ereld in ' n meer
optimistie se us sien as jy n et w i!."
Dierede vir Shirle y se m ist isisme isemper vre e md er as die filosofie self : John M c Pherson,
die Skotse sakke ro lle r wat sy 300 jaar ge lede o nt moet het . Sed ertd ie n maak hulle
gereeld kon t ak...
Uit haar spir ituele onde ro nsles is drie boe k e gebo re : Out on a Limb, Danc in g in the Light
en Going Within . Soos d ie ti tels aandui, i s d ie o nd erwerpe nie alledaags nie : d it gaan
oor astrale re ise van af d ie Peruviaanse Andes en haar ervarin ge in r e rnk ernesle.
Transfor masie, se haar aa nhangers, is die gron dslag van haarbood skap : d ie mag o m ons
lewens te verand er en in vrede te leef met di e we reid om - en in • o ns.

Rudi Vosser en Phil ip Uys voor 'n
bravura-versameling aan die muur.
Die skildery is van Ge rhard Rissik,
in lewe goewerneur van die
Reserwebank.

A

lewenstyl

moenie skaam wees vir
II

de ur martie me iri n g

•

rue

S die versamelgogga byt, dan
byt hy diep. Snuffelaars word
dikwels versamelaars en versamelaars word dikwels of goeie antikware. 6f
kundiges, of verslaafde - maar nooit word hulle
verveeld nie.
Rudi Vosser, kunstenaar en antikwaa r, het
pas met Philip Uys in Pretoria die kuns van
versamel in hul nate-nit galery begin w ys.
Porselein, glas, silwer, antleke ma teria le en
waardevolle meubels \\'01"(1 gegroepeer.en hied
op die marrier baie inligtingoordie versa melings.
Maar rnoenie bang wees am kitsch te versamel nie, se Vasser - en dan bedoel hv sommer
ook plastiek-eend jies, balletjies. die soo rt ding
wat iemand op vensterbanke vergeet.
Maar regtige kitsch, soos dieeendjies aan die
muur, kan deesdae goeie pryse haal - tot R500 vir
'n volledige stel, veraI as dit Beswick is. Kitsch .
se Vosser, gee 'n tydsgees weer. Kyk maar na a u
HlIisgelloot-ach'ertensies en jy kry 'n sweempie
van daardie rye.
Daarom, meen 11\'. is die rersamelaar \'an
Voortrekker-eeufeesn·lCmorabilia. koppies , bekertjies en borde. om nie te praat va n die

pleisterrelief-ossewaens of die Voortrekkermonument-radio's nie, 'n baie eerlike en belangrike
versamelaar. Dis mode om volkseie-dinge nou
op 'n kru manier op te stuur. Mense is half skaam
vir sulke dinge. Verkeerd, meen Vosser, want dit
vertel jou iets van 'n bepaalde tyd in die geskiedenis.
Hoewel Victoriaanse dinge, en selfs of veral
Victoriaanse kitsch, tans goeie waarde bied, het
'n wereldwye gier weer vir die vyftigerjare
opgevlam, Maar die ernstige versamelaar is die
een wat weer wanneer am te elimineer en weer
te bou. Die koper wat nou meubels uit die
dertiger- en veertigerjare koop, maak go eie
heleggings. Hout word skaarsenselfs ofveral die
vermaledyde bal-en-klou sal een ran die dae
goeie versamelstukke wees.
~ Iet Stephan Welz se TV-program Ironunel
her mense miskien te groot verwagtinge van hul
erfgoedjies begin koester. Dit maak dit vir antikware moeilik om te versamel, maar terselfdertyd wakker dit belangstelling aan, en mense
word nou baie meer be\vus van die -ander"
waarde van hul besittings - die geskiedenis
daarom. •

VOORDAT SY metafis ies gemesmeriseer is, w as M aclaine in die vyfti gerj are ' n danser op
Broadway. ' n On verwag t e deurb raak het g e ko m t oe die hoofspe ler in The Paja ma Game
haar enkel verstu it: M a cl aine het haar pl ek ingeneem - en die geh ore be tow er.
Haar filmloo p baan het geb lo ei. Terwyl h a ar p le reweeler-broe r Warren Beatt y gesukkel
het om ho nd haar-af te maa k, het sy glo ei e n d e lof ontvang - en Oscar-no m inasies vir
Some Came Running ( 1 9 58), The Apartmen t (1 9 60 ) en The Turning Point ( 1 9 77) - voor
syin 1983 d ie Oscar v ir Term s of Endearm en t ge w en het .
Na talle vertolking s va n p rostit ute se sy d roog w eg: "Vervaard igers oorhand ig ni e meer
my salaris aan my nie - hu lle los dit op d ie sp te el tefet."
Maclaine is gee n mo pkop nie . Sy waslank a k t ief in die Oemokrat iese Party en het in 1973
die eerste vro ue -afvaard iging na China gele i. Die resultaat was 'n Osca r-genom in eerde
dokumenter, The Other Half of th e Sky - waarvan sy die vervaardiger, skryw e r en mederegisseur w as.
Oit lykof Maclaine se eksentrieke lewensuitkyk deesdae uitingvind in 'n keuse van meer eksentrieke
rolle: die f1amb ojante, energieke Madame Sousa tzka in die film metdieselfde naam en die rol van
SallyField se "gevaarlike", maar spitsvondige ma in Ste el Magnolias.
In 1988 het Mac lai ne d ie kalklig kortston d ig verru il vir 'n spookagtige w aas: haar Skotse
sakkeroller het haar aa ngese om 'n "p si gi e se" toer te onderneem o m sterfl inge in
Amerika aan hul Ho er Se lw e be kend te ste l. M aa r nil verskeie "hemelse re is e " he t sy het
die toer gestaak . ' n Bew eging het onder h aa r onde rsteune rs begin posvat, vert el
Maclaine. " Ek wi! g'n ghoero e wees nie. "
Maar wat beteken d ie sto r ie met die hon d ? w on der 'n mens nog .
"Oit leer j ou om vi r d ie lewe te lag," se M acl ai ne . •
<
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jong suid-afrikaners het
baie meer a n di Iyf t

o
s raa ~
as wat die odebedryf raaksien
S jy wonder wat van die Suid-Afrikaanse
modebedryf geword het, ITa jouself af:
Wat word op die ou end van al die
talentvolle jong mode-studente?
Elke jaar voltooi 200 hul studie aan
mode-skole landwyd, se Tony Aboud,
Hoof ran Mode aan die Natal Technikon.
Word die nuwe bloed gretig deur die
modebedryf gekoester as die energieke
dryfvere van vernuwing'
Nie juis nie, se Aboud. "Sowat 20
persent van hulle betree die bedryf as
'ontwerpers'. Die res gaan kleinhandel toe, maak en verkoop hul eie klere
- of laat vaar hul mode-drome heeltemal.
"Hulle word eenvoudig nie deur die bedryf ondersteun nie. Dikwels
karring hulle nabootsings uit van kledingstukke wat van oorsee gebring is
vir die kettingwinkels.
"Dis tyd dat dinge verander," se Aboud. "Ons het 'n lewenskragtige,
vernuwende energie hier - 'n weerspieeling van ons veranderende kultuur.
Hoekom word dit aan Rifat Ozbekoorgelaat om 'n Ndebele-rersameling vir
die mode-parade in Parys te skep -terwyl ons hier soveel talent het?Ons kan
'n wonderlike mode-ontploffing sommer hier laat plaasvind"
Straks ons enigste waarlik oorspronklike Establishment-ontwerper is
Marianne Fassler,al het sy 'n boetiek in Hyde Park, en al kriewelsyas jy praat
van "ontwerper".
"Ontwerper is 'n elitistiese term wat my nie aanstaan nie,' se sy. "Dit pIaas
mode op 'n pedestaal - en ek glo klere moet die draer se individuele styl
weerspieel. Eerlikwaar, die meeste van die klere wat hier deur 'ontwerpers'
verkoop word, is in elk geval regstreekse nabootsings vanVogue se bladsye.
Hoe oorspronklik is dit?"
Aan die ander kant van die spektrum is l enni Button, wat met elke
seisoen, am dit sagkens te stel, die skeppings van Armani weerspieel, Dit
hou haar klante tevrede en dit bring geld in.
'
En tussen-in kry jy die ' jong' ontwerpers, die mense wat werklik 'jets
individueels skep - die wat uiteindelik die onderspit delf, SODS Dee Frock;
of wat moet vasbyr teen die oorrnag, soas Blue Zoo; of wat ontnugter deur
dit alles die land verlaat, soos Quartus Manna en Andre Vermeulen.
BLAAI 'N MENS 'n mens deur die mode-Iartikels" in Suid-Afrikaanse
rydskrifte, sien jy bittermin buiten 'n reeks promosies van die groat winkels
se jongste reekse. Die mode-redakteurs se onafhanklikbeid word bedreig
deur die beheer van borgskappe van die Groot Vyf kettingwinkels:
Woalworths, Truworths, Foschini, Stuttafords en Edgars.
As 'n mens enigsins ondersteuning wil kry vir mode as 'nernstige bedryf,
het mode-redakteurs 'n sleutelrol want hulle kan skeppende talent bevorder.
Deur die onafhanklikes en die nuwe onrwerpe rs op die mode-toneel te
ignoreer, kastreer hulle 'n lewensbelangrike deel van die bedryt.
Boonop is daar geen infrastruktuur waarin nuwe versamelings vir die
komende seisoen bekendgestel kan word nie. Wat jy weitesienkry, is modeparades waarop moee voorraad-stukke van ontwerpers en kleinhandelaars

vertoon word aan dames wat middagete nuttig.

Waarom lyk dinge so saai in ons mode-wereld? Waarom word vernuwende mode-oorwerp elders ter wereld so ernstig opgeneem as 'n bedryf
- en nie hier nie?
Konserwatief geskat, bied die mode-hedryf werk aan minstens 500 000
Suid-Afrikaners - die mense wat hul eie tuisnywerhede in die townships
bedryf inkluis.
Aan die "ontwerper'l-kant van die mode-bedryf heers 'n algemene
opvatting dat "straat-rnodes" 'n taamliklulgereverskynsel is, iets wat te doen
het met openbare vertoon , met seks, met politiek, met 'n weerspieeling ran
maatskaplike verandering - met enigiets behalwe die voorhoede van
skeppende energie. Die siening kom daarvan as jy 'n wit jeugkultuur bedien
wat meer tuis voel binnenshuis - anonieme winkelsentrums, nagklubs en
partytjies - as op straat. Die naaste wat jy sal sien aan Jean Paul Gaultier met
spesiaal ontwerpte klere is in die s rate ran Soweto, se Norman Callen ran
The Boys. Die wit jeug se beeld is taamlikBeverley Hills 9121D-behep.
"As hier wei 'nstraat-rnode is," se die modestudent Hardus Oelofse nadat
hy sy kop gekrap het, "is dit denim -Levi-jeans, 'n f -hemp, miskien 'n bikerbaadjie en Doc Martens. Die ouers laai hulle af en dink hulle kyk'n fliek. maar
eintlik is hulle in die Black Orchid ofHurricanes."

"ons beweea nou
na 'n nuwe'hippy

.

'red ons planeet'-vlbe

waarin newage-waardes

opgeneem word,"

HET DIEvloedgolf van verandering in die land wel 'n uitwerkingop
die manier waarop wit jongmense aantrek - en dit beweeg verby die rnoee
stereotipes van Kugel, Bagel, Glitterpop en Surfer Dan. Die swart en die wit
jeug het eietydse bewegings soos Rap, Hip-Hop. Hardcore, Techno enMultitribe ingeneem, met die kleredrag-nle wat daarmee gepaardgaan - en hulle
kom na vore met 'n reeks style wat uniek is aan die land.
Die onrwerper Barry Armitage ran Durban glo daar is hier ook 'n antiontwerper sub-kultuur, nes in Europa en die VSA. "Ons beweeg nOL: na 'n
nuwe hippy 'Red Ons Planeet-vibe waarin New Age-waardes opgeneem
word," se h)'. 'Kyk maar rond: oral om jou sien jy Eth iopiese~
silwerjuwele, koptiese kruise en dies meer, en oor die algemeen trek
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woordvoerder van Edgar optimisties. " 'n Rugby-wedstryd op Ellispark kan
'n aaklige skouspel wees, maar jy kan parallelle trek tussen die swart kinders
endie wit kinders van die noordelike voorstede. Albei trekewe goed aan."
Daar is beslis 'n tikkie paniek.
,
Louis Rutstein, eienaar van die ingevoerde ontwerper-winkel Lutik, waar
iY die skeppings v.an Versace, Ozbek, Byblos en Moschino te koop kry, ~e
hy verkoop aan 'n gemiddelde klandisie van 200 mense Iandwyd, "Daar IS
eerlikwaar nie veel meer wat belangstel nie."
. Hy verkoop pakke hier na R2 000 se kant en dit is interessant om te
verneem dat die meeste van sy klante swart is. "Swart ouens weer meer van
ontwerper-etikette as wit ouens," bevestig 'n assistent in sy winkel.
Maar terug na Fassler -en straat-modes. "Daar is nie so iets in Suid-Afrika
nie," se sy.
'Dis nou as jy van diewit mark praat. Die mense hierstap nie, hulle klim
in hul motors en ry. Hulle gaan spog met hul klere by swierige openings
of in restaurante.
'As jy straat-modes Ivilsien, gaan kyk na swart mans en vroue. Hulle wys
hul status in hul klere, nie in hul motors of huise nie. Hulle wil goed lyk en
hulle soek kwaliteit."
Die siening word beaam deur ander klerehandelaars - moontlik sien
hulle hul hoop vir die toekoms daarin: solank hul kan aanhou klere verkoop
aan die vooruitstrewers en die yuppies. Kyk maar na die toonaard van Sales
House se "Man van Afrika-"reklameveldtog: openlik seksueel, maar binne
die perke van die ewige, nie-bedreigende grys pak. Sekerlik die grootste
swart grap ooit was dieoorname van die BOY-kenteken -gegapsvan 'n klein
winkel vir terminale mode-slagoffers in Londen se Soho, met Boy George
as die grootste ondersteuner.
So as Sales House, met sy tradisionele greep op die swart mark, ook
pynstillende klere produseer, presies waar kom hierdie idee vandaan dar
straatmode essensieel deel van die swart kultuur is?
In die klassieke Suid-Afrikaanse "ons" en "hulle-scenario sal "hulle" geld
aan klere bestee omdat hulle nie die oorhoofse koste van tradisionee l wit
statussimbole het nie. En in die goeie ou clae het daardie aangename,
glimlaggende swartmense beter skoene en beter pakke gedra as witmense,
wie se gedagtes by ernstiger dinge was.
Om die waarheid te se, dit het te doen met 'n begrip van die taal van klere
en 'n nie-Prorestantse benadering van versiering. Klere gaan veral oor
individualiteit, en die genot van klere aantrek het min te doen met die sobere
Calvinistiese tradisie van werk en uiterlike manifestasies van middelklasmense minder formeel aan. Ek dink daar sal al hoe meer besieling kom van moraliteit. Een van die groot uitgewers het dit 'n paar jaar gelede oorweeg
Stonehenge en die Druides."
om'n modetydskrifvir mans te begin. Hullehet die idee laat vaar omdat daar
Hoe dol dit ookal klink, staan Brittanje se twee keer bekraonde Koningin gemeen is net "moffies"sou belangstel. Tog hoor jy ook die mening clat die
van Mode, Vivienne Westwood, nou al jare lank die paganistiese voorkoms voorste boetieks se swart klante meer van die jongste modes weerjuis omdat
voor - of dit nou deur die antieke Grieke besiel is of deur Buffalo Girl. Sy hulle die internasionale mansmode-tydskrifte lees.
het eenkeer op die Edna Everage Show verskyn, geklee in net 'n vleesSales House, wat in1948 begin het met die vriendelikebemarkingsleuse
kleurige Iyfkous en 'n vyeblaar met hlinkertjies- so dis dalk nie so o nswierig "Klassieke modes vir die hele gesin", het sy nie-modieuse, laer mark-beeld
soos dit klink nie.
verander en mik hoog. Die graep het pas ABC en Cuthberts gekoop. In 'n
Grunge het in sekere mate posgevat, maar die grondslag van grunge se imposante aanbieding verlede jaar het die gehoor - joernaliste, winkeliers
klerestyl - die straatvoorkoms van 'n Londenseleftygekombineer met Seattle en verteenwoordigers van die Sentrale Sakegebied - verneem Sales House
scruff - pas nie goed in byJohannesburg nie.
beweeg na 'n nie-rassige toekoms, waar aan die wit sowel as die swart mark
In die raves wat die laaste paar jaar in Johannesburg plaasvind, tree 'n verkoop sal word.
sterk jeug-identiteit na vore en klubs soos Idols, Fourth World en The Doors
Sal die noordelike voorstede ooit kleurblind wees? het Carolyn Raphaehuisves 'n subkultuur met die kleredrag-kodes wat daarmee gepaardgaan ley van Cosmop olitan gevra, en 'n wrang glimlag van diespreker ontlok. Dit
- wannabe Gaultier's, gay seuns met 'n houding, leer-klone, androgene Iyk asof Sales House self'n kleurblinde benade ring probeer volg, want die
meisies desperaat omaan die SGid-Afrikaanse"chickt-stereotipe te ontsnap. personeel het 'n reeks klere vir mans en vroue vertoon wat onbeskaamd
Hulle dra klere wat in klein winkels gekoop is, die skeppings van jong "besiel" is deur die Verre Ooste, Europa en Amerika. En toe die swart model
ontwerpers, of klere wat hulle self gemaak het.
van Londen verbystap in 'n besonder onoorspronklike "Amerikaanse"
/
botbal-sweethernp, vra ek: sal hulle ooit kled ingstukke verkoop met die
OF JY N OD daarvan hou of nie, dis waar die mode-redakteurs se aandag
Malcolm Xernb leemi
behoort te wees. Hulle behoort die werklikheid te weerspieel - eerder as
"Ons probeer om nie polities te wees nie," was die diplomatiese
om die dienaars te wees van 'n utopiese ideaal van middelmark-saaiheid, antwoord.
'n ideaal versinnebeeld deur wat in die kettingwinkels beskikbaar is.
Dis sekerlik hoog tyd dat die modebedryf 'n slag deeglik kyk na wat
Maar die wit mark, voorheen die teiken van internasionale neigings wat aangaan onde r die jeug in die land - en nie net in hul behoeftes voorsien
ad nauseum nageboots word, is besig om te kwyn,
nie, maar die talent gebmik wat in die jongmense ontluik. Dis al manier
"Denim is 'n nie-rassige gemene deler onder vandag se jeug," borrel 'n waarop ons modebedryf sal graei, en ernstig opgeneem sal word. •
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'n Toneel uit
Atl antian Light
Productions se
opvoering van ' n

Kotter in die kas
deurJeanne
Goosen .

dword
dell! nelleke de jager

Boeiende fees verken die onsekerheid van die jare negentig
RAHAMSTAD segroen-beligte
stadsaal is nie al nuwigheid op
die dorp nie. Vanjaar se Standard Bank Nasionale Kunsfees
spog met menige Suid-Afrib ansl: premiere waaroo r jy werklik huis toe kan
skryf.
Twee jaar gelede was kritici nie optimisties
oor die fees se toekoms nie - 1991 is as 'n "fees
van afwesighede" beskryf. Maar 'n blik op vanjaar se program herstel die geesdrif.
Opdie Hooffees is sewe van die nege tonee!stukke deurSuid-Afrikanersgeskryf,eninFringevenues wernel dit van nuwe dramaturge en
gemeenskapsgroepe. Naas ou bekendes soos
Nicholas Ellenbogen, Stephan Bouwer enJennifer Ferguson, word werklik nuwe rigtings ingeslaan deur veral Matsemela Manaka, Phyllis Klotz
en Gary Gordon - om net 'n paar te noem.
Glo my: in 1974 met die amptelike opening
van die 1820 Stigtingsmonument - die begin van
diefees - het dieprogram heel anders gelyk. Die
hoogtepunte was Guy Butler se setlaars-stuk
Take Root or Die, en Michael Atkinson in King
Lear. Al bydrae deur swart akteurs was die van
die lkhwezi-akteurs onder leiding van Don MacLennan: 11 ~}' Cbildbood - en dit eintlik 'n verwerking van 'n Maxim Gorki-roman,
Negentien jaar later blyk dit die geskiedenis
het ons teater toegelaat om stil-stil te ontwikkel
in 'n collage van onkonvensionele, of liewer
minder \,\Testerse style, met vera I Mbongeni
Ngema en Phyllis Klotz se fokusopgemeenskapsteater vooraan.
Se Lulu Khumalo, regisseur vanE/agqllbusheaUmacebo (Moliere se drama Scapin inXhosa):
'Gemeenskapsteater word gebore uit 'n gemeenskap se behoeftes... Dis 'n tearer war met
behulp van dans, musiek en ander epiese elemente die hedendaagse sosiale, kulturele en
politieke milieu nie net weerspieel nie, maar

dringend ondersoek.'
Protesteater was net een uitvloeisel van die
tendens. In die tagtigerjare kon die Sakheni
Cultural Group, End Conscription Campaign en
ander "polities korrekte" aktiviste hul walging
oor apartheid luid uitroep. Maar geslaagde tearer
vind plaas inverhouding tot 'n bepaalde realiteit.
anders verloor dit trefkrag. En dit maak vanjaar
se fees epwindend: sowel Fringe- as Hooffeesproduksies verken 'n onsekerheid kenmerkend
aan die negentigerjare.

drama in haar nuwe trilogie) en 11 Ko.IJer in die
has deur Jeanne Goossen in.
Op die Fringe 10k Paul Siabolepzy, Ian Frazer,
Theatre for Africa en Pieter Braaf se Cape Flat
Players jaarliks al hoe meer toeskouers. Die talle
Britse en Europese stukke - voo rheen baie
gewild - is rer\'ang met oorspronklike produksies deur vera I studente en amateurs. Die Fringe
is 'n toeganklike platform waar enigiemand met
behulp ran enige taal hulself kan bewys, In 1985
het niernand geweet wie Reza de Wet of Deon
Opperman was nie. Vanjaar is,llis'n hoogtepunt.

KLOTZ BESKRYF die hedendaagse gemeenskapsteater as 'nnoodsaaklike kommunikasiemiddel wat inlig en opvoed, met 'n klemverskuiwing
na al hoe meer groen- en geslagspolitiek. Die
Sibikwa-geselskap se premiere van Ubuutu Bomb/aba, en Daughter of Nebo (onder leiding van
Suid-Afrikaner HillaryBlecher) verbeelddie nuwe
neiging tot 'n ware hoogtepunt in Suid-Afrikaanse teater.
Teenoor die tipies Eurosentriese produksie
waar dialoog oorheers, ontwikkel musiek en
librettodie intrige van gemeenskapsdramas soos
Dallghterof Nebo en 0 )' Freedom op die Fringe.
Dit word tereg musiek-teater genoem.
"Ublllltll Bomblaba," se die skrvwer, Smal
Ndaba, "word gedramatiseer met behulp van
dans, musiek en ritueel... Die drama behoort nie
aaneen kultuur nie. Ons het ons eie gemeenskap
probeerskep - met elemente van oral in Afrika."
"Tradisionele" teater, soos Shakespeare en
klassieke opera, is nie heeltemal agterwee gelaat
nie. Andrew Buckland en Aletta Bezuidenhout
speel Anthony and Cleopatra, geregisseer deur
Marthinus Basson. Kruik se ander Hooffeesbydrae is 'n volskaalse opvoering van,lIadallla
Butte/fly - weke vooraf uitverkoop.
Afrikaanse en Engelse tuisprodukte het ook
nie hul aantrekkingskrag verloor nie. Hooffeesproduksies sluit Reza de Wet seMis (die tweede

NOG 'N' HOOGTEPUNT is die werk van die

1989 Standard Bank-pryswenner in die danskategorie, Gary Gordon. Hy is nou, as professor
aan Rhodes se dramadepartement, druk besig
om "fisieke teater'vte verken - saam met Andrew
Buckland en Lulu Khumalo. Oit is 'n eklektiese
vermenging van feit, fiksie, beweging, rnimiek,
teks, ang, dans en ontwerp - holistiese tearer,
Teenoor die \XTesterse klem op tegniek en
eindproduk, fokus hy op die genot "an dans en
beweg ing. Hy spoor sy studente aan om teater as
deel van die lewe te beskou, en gebruik byvoorbeeld 'n 80-jarige \TOU in van sy danse.
Daar's 'n parallel tussen Gordon seMallijesto
I, ll, III en Klotz en Ngema se doelwit om tearer
as leerskool te manipuleer - met die fokus op
gehoor en deelnemer. Khumalo se die fees begin
ge leidelik wegbeweeg van ons dominerende
Westerse kriteria. 'n Volgende stap kan wees
meer werkwinkels, en besprekings na opvoerings. Maar die sukses van so 'n verandering gaan
van die gehore afhang en nie van borge of
regisseurs nie.
'n Geheelindruk "an die bontcollage?Vanjaar
se kunsfees vier beslis meer as net StandardBank
se tieniaar-lange borgskap, Oit \\'Ys hoe 'n duidelike Suid-Afrikaanse identiteit na vore begin
kom. •
8
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knyp waar dit seermaak
DECADENCE: MARKTEATER
"VERVA L, agteruitgang gepaard met oorverfyndheid," se die woordeboe k
001' dekadensie. Enmet die einste eienskappe spot d ie Britse dramaturg
Steven Berkoff in sy skreeusnaakse stuk, Decadence.
Fiona Ramsay en Michael Richard speel albei twee karakte rs: Stev e en sy ryk
minnares Helen; en Steve se vrou, Sybil, en haar woed ende, papbroe kige
we rkersklas -minnaarLes, wat Steve wil vermoor weens sy verhouding met
Helen. Steve is bang Sybil jaag hom w eg of skei hom - want dan kry hy nie

deur christi van derwesthuizen

musiek is nie
vir konings nie
TOUS L ES MATINS DU MONDE

'n Tragiese teen stelling: Madeleine (Anne

Liefdewink in bek ende oe: Demi Moore bekyk

(All the mornings of the world)

Brochet) en haar pa (Jean-Pierre Marielle)

Woody Harrelson van naderby

DIE Franse hou noumaar een maal van die platteland
- soos] ea n der'lOTl'lIeen.llallon of theSpril/gondermeer
bewys, Die film speelook op die platteland, maar gaan
nieoor brood-verdien-in-die-sweet-van-jou-aanskyn nie.
Die keer gaan dit oordie onverskrokke edelheid vandie
Iydende kunstenaar,
'n Bepoeierde, bepruikte Marin Marais (Gerard
Depardieu - kompleet mel kosmetiese moesie) vertel
die verhaal van Sainte Colombe (Jean-Pierre Marielle). Sv verdriet oor sv vrou se ontydige heengaan
verrig ~vondere vir sy skeppingsvennoe hy komponeer die een roerende stuk rnusiek na die anderop
die tre ndv instrument van daa i jare (die 16605): die
viola. Die koning hoor van sy rnusikale genialiteit en
onthied hom, maar hy is nie bemdruk nie. Musick is
nie vir konings nie, se hy.
Marin Marais (Guillaume D epardieu, seun van
Gerard) wi l aan diemeesler se VOele leer. Hy kan weI
musiekmaak, seColombe - maar 'n musikant ishI'nie.
Imussen verlei Colombe se dogtcr, Madeleine (Anne
Brochet) , Marais. HI' word aangestcl as koninklike
musikant; sy lVeersland verkmmmel voor dieaanloklike Hoe Lewe en hI' I'erlaal Madeleine. In tragiese
leenslelling met haarpa bvyn 1\ ladeleine Il'eg:sy kan
nie die Iced hanteer nie.
Regisseur Alain Comeau raam eenvoudige, treffende loncle lVat aan Renaissance-slillewes herinner.

Hy kies onbeskroomd romanties k ant: die trippelende mans op bestrikte satynskoe ne, met plomp
wange en oordadig-kmllende pruike, is lagwekkend
Iigsinnig langs die humorlose Colombe se stoere, pynvertrekte gesig. En die mees hardge bakte sinikus sal
nie onaangeraak wees deur Brochet nie ,

nie vir voyeurs
INDECENT PROPOSAL

ALMA L dog toe die gaan 'n lekker sek sfil m wees maar Adrian Lyne het ander planne gehad . [a, daar is
rnool lywe en heelparty Iiefkosings - selfs op meer
intieme sones - maar die seks is skamcl : erotiese
smulpape kan hul slegs in 'n enke le kombuisvloertonee! verlustig.
Pleks daarvan het onsromantick - en baie daarvan:
mistige, gehei me ontmoetingsplekkies. oulike sinsnedes lVat met oorgawe gekoer word . 'n gelUur in
Iiefde-benewekle oe.
II/decent Proposal is SODS 'n aeh'el1cnsie I'ir die
rl'k. suksesvolle mooimense daar buile: aan geld is
daar geen tekol1 nie: ~Ioore. SODS 'harem tone in
Basic Illsti n ct, se roorkoms is 101 op die baste
lVenkbrou-haar afgerond.
Die wereld blink, die Iywe is soepel en glad, die

Kultuur

Bridget Fonda .., geen pot lode
deurhandpalms

coffure: maak haarkappers groen. Wal voorkoms en
hare hcrref. is Robert Redford dus'n uitstekende keuse
as die ouerman-mct-dic-miljoen. Die seks-vir-n-miljoen
waaroor die film nou eintlik gaan. word egter nie gewys
nie,Moontlik omdat 'n onwelvoeglike boepie die filmiese
equilibrium sou versteur?
Adrian Lvne krv dit nie reg om die reeds onopvallende span~ingsIY;l Ie intensiliseer nie. Na die sek s
gekoop is. verval die film in banaliteit. Die boodskap
op die ou cinde? Twccledig: ware Iiefde sterf nooitl
geld kan nie Iicfdc koop nie.

klingelende spore

kankyk

meer geld van haar nie .
Ramsay en Richard is u itstekend; hulle gee aa n hu l verskillende karakte rs elk 'n ei e
identiteit. Berkoff lewer sy venynige aanval op d ie klassestelsel deur d ie interaksie tussen

met klingelende spore o m tipiese Hollywood-seersappighede en -stereotipes,
.
Tog bly die ideologic ni e uit nie: VanPeeblesstof die
helde nie net af nie, maar maak vanhulle larger-thanlife-figure - manne wat '0 bars kan kyk, Sy simholiek is
ook niealte duister nie: die laaste toneelwys'n bejaarde
swart hand wat 'n verweerde boekie van historiese
belang in 'n jeugdige swart hand le.
Die gewone skiet en skop is daar - met die verwagte
showdown aan dieeinde. Maar Van Peeblesse kamera
isbeweeglik:verveling word verhoeddeurdieenergieke
vloei van tonele. Posse behoort verpligte kykstof vir
Eastwood en Costner te wees,

POSS E

die twee paartjies .
Metpoetiese spitsvondighede steekhy veral d ie d raak met die Britse upper c lass: hul
verveling, d ie banalite ite waar in hulle opwind ing soek en hul oordrewe patriotisme (baie
nou verwe ef met klassisme en rassisme ) wo rd u it geb eeld in 'n Us and th em-sc enario .
Berkoff kap ook sylangs na d ie werkersklas se im p otente woede: hulle haat die rykes,

nie ner hoogs verfynd nie, maar ook vriendelik en
gedwee. Weg is daai onbeheerste begeerte om pot-

moord met lipstiffie

SKULD GEV OEL ENS doenlelikedinge aan 'n mens
- en het sonb omantreklike gevolge. Ook in Hollywood. hlvk dit. Die koloniale ver/ede pia no u.
COII'hm'fil;ns Il'as 'n medium vir menige (wit) mile en
HolIl'll:ood-liefl in ge soos Kel'in Costner en Clint
Easll~'(x)d het al g~poog om dieonelvewigligc premjie
meer akkuraal skcIs.
Posse is 'n mcer opregte soeke na hi -Iorie e
waarheid. ~la rio Van Peebles se Il'eergawe I'an die
African-American I'erlede I'erskil drJsties van pike
Lee se sentimenled-dogmatiese aanslag - en hy trap

lode deur handpalms te druk.
Die Franse het genoeg flair aan die dag gele om
die onwaarskynlike slorie te laat slaag. Die Amerikaners' Wei, 'n meisie is 'n meisie, en om IebellI 'Sdie
een is 66k een, doen sy meisie-di nge. Soos? Wei, sy
soen 'nkerel , piksoen haar baas uil dankbaarheid, is
geskok \\'anneer sy 'n onverwagse moord sien. Sagle
musiek dui aan wanneer sy nou reglig I'roulik is.
AsSchwarzenegger iemand "skiet" dal die bloed
spa!' isdit okay, lI'antmans doen mos sulkedinge. 'n
Vrou isegter diesagler I'al, die versorger, diemoeder
- of dan die sle!. Sy kan miskien moorddadig optree.
maar nie sander sielewroeging ni e. Of eyeliner nie.

POINT OF NO RETURN

AMERIKANEHS doen alles groler - maar nie nood\\'endig beler nie, wys Poillf a/ NoRefill1/: disgegrond
op La Femme Nikita. 'n Franse film oor 'n merkwaardig wreedaardige jong I' rou wat 'n -tweede kans·
gegun word na sy 'n moord gepleeg he!. 'n Misterieuse staalsinstansie lei haar as 'n ietwal ongewone
sluipmoordenaar op: sy's sexy, mooi en dra mini's. En
dis ll'Onderlik wal 'n nuw e haarstyl engrimering aan
'n mens kan eloen: ons meisie word hinne ses maande

minag hul waardes en skel hulle uit as
uitbuiters - maarverkrummel tot 'n
gedienstige gepeupel wanneer hulle Iede
van die hoerstand regstreeks ontmoet.
Arm en ryk is maar net verskill e nde kante
van dieselfde muntstuk : kleingeestig,
inhalig en onder al die pretensie heel
barbaars,
AI speel die stuk in Brittanje, is die
menslike foute wat aangespreek w ord,
universeel genoeg om ook hier relevant
te wees. Fred Abrahamse, reg isseur en
ontwerper, kwyt hom uitstekend van sy
t aak.

- ESMA ANDERSON

IS VROT MELK P O EIER WAT HULLE DESTYDS
IN KOEVERTJI ESVERK O O P H ET.
Kultuur loop sy eie paadjie. Vall H ailS Die Skipper tot by Griet Skryj'1l Sprokie. Vall Maria CaUas
tot by Karla Krilllpliell. Vir d ie eell mells is dit kUlls en musiek, vir
ell politiek. Afrikaalls Stereo is

'II

'II

atlder is dit godsdiells

kllltu u r stasie.

I II iJalldag se warrelwilldwereld III istel' OilS bo e die moderlle Afrika atlssprekellde leef, wat

• by doel" UJat by se, lVat by g lo, h oe hy s illg, lag, Imil e n olltbou.

OtIS

goed van gister, haal dit uit e ll VlJ'.! d it blillk. Afrikaa n s Stereo loop

gaall terllg lIa die goeie
001'

lalld ell olldersoek die batlde met o."S s tamkulture, OtiS sprillg oor
die draad ell gesels met die bllllr k u ltll re. O,lS dillk

OIWj7Jtlllklik,

OIlS diells is val's ell lewellskragtig, dit erkell verskeidellbeid ell
praat met illsig. Olltll/oet OIlS by 100/ 104 FM ell olltd e k die kllltullrwereld vall val1dag saa", m e t Af rikaalls Stereo.

r
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die brae lIa allderAFRIKAAN S

ontdek 'n eetplek

wynproe

bytJelse bottels
deur henry nolte

.

.

VOORT met die vonkelverhaaL Van die polisieman op die spoor
van die Bolandse colombar en steen wat iewers, met 'n paar
kunsborrels in, as 'n dure Moet et Chandon-sjampanje gedrink
word, het ons nie onlangs gehoor nie, Dis, 'n verneukstorie so
boeiend soos ou Springbok-Radio,
Intussen het Moet et Chandon laat weet hulle sny hul PIYse
met 25 persent, Die kalkkelders in Epernay Ie vol bottels, maar
die yuppies koop al rninder.
Nie dat daar nie in Irankryk goedkoop egte sjampanje te kIY
is nie, Dis juis een van die plesiere om in die winkeltjies rond te
snuffel en 'n egte sjampanje teen 'n derde van die bekendes se
PIYs te kry. Talle van die sjampanjes kom van klein plase of
kooperatiewe wynmakerye. Hoewel selde so elegant en fyn van skuim soos
die bekende premier-handelmerke, kan hulle wel 'n piekniek langs die Seine
opkikker.
Ware Franse sjampanje word streng beheer. Kyk op elke
etiket links onder is 'n N.M.-registrasienommer wat wys dis ego
En die feesdrank kom in 'n verskeie bottelgroottes. By die
swierige hoofkantore van Moet, Mercier, [ouet-Perrier en ander
kan 'n mens selfs buksies van 250 ml koop. En as jy vooruit
bestel, sal Moet jou voorsien van 'n spesiale handgemaakte
knewel van 15 liter.
Dit word 'n Nebukadneser genoem. (Seker omdat jygeklik
IYk moet wees om soveel vir jou gaste te skink.) Tradisioneel
het al <jie verskillende sjampanjebottels hierdie onheilige
Bybelse name...
Die groot bottel Moet et Chandon waarmee elke keer so by
'n Grand Prix gemors word, is 'n 3 liter-nommer. Dis bekend as 'n jerobeam.
Sy jonger boetie van 1,5 liter is 'n magnum - twee gewone 750 ml-bottels,
(Die alwetende snob sal jou vertel ware sjampanje word net
in twee groottes bottel gegis: die gewone en die magnum. Aile
ander groottes word uit die bottels gevul.)
Al plaaslike vonkelwyn wat geredelik in 'n jerobeam
beskikbaar is, is Nederburg se Premier Cuvee Brut (R94,40 by
Picardi). Ek het destyds een van die knewels by Christine
Rudman van SBW present gekry en dit na ses jaar op 'n
roekelose groepgeselligheid oopgemaak. Vanwee die grootte van
die bottel het die wyn rustig verouder sodat die steen/rieslingversnit 'n heerlike heuningagtigheid by gekry het. Die goeie
skuim het bewys: hier is gehalte in die bottel,
Vandag het die Nederburg-vonkelwyn (RI5,99) 'n voller
dimensie, want sauvignon blanc is ook deel van die versnit,
Agterop is die volmaak-daturn van elke botteL Goeie inligting as jy dit vir 'n
wyle wil wegsit
Die Nederburg is ook in magnums (R33,55) te kry. Maar die
lekkerste Cap Classique-vonkels wat in die magnumbottel gegis
is, is Achim von Arnim se Pierre Jourdan (R63,50) en Villiera se
Tradition (R49,90).
Achim se wyn is onverskrokke kurkdroog met 'n byt. Dis op
tipiese sjampanje-wyse van 60 persent chardonnay en 40
persent pinot noir. In teenstelling is Tradition meer vrugtig,
byna romerig en meer toeganklik. Interessant dat die wyn naas
chardonnay en pinot noir, ook 'n bietjie steen en ons eie
pinotage in die versnit het
Absoluut heerlik. En met 'n magnum kan 'n rcns die
vonkelplesier deel - anders as 'n gewone bottel sjampanje of
Cap Classique, wat vir my net nie genoeg vir twee mense is nie.
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dit sit in die familie
PACHA'S
CLUB-SENTRUM, HAZELWOOD, PRETORIA

deur inavan der linde
FAMILIES waarin die kostradisie clik loop,steek deesdae kleimaf in die
restaurant-bedryl Vat nou maar vir Braam Cilliers van Cecile en 'n ant
Madeleine van Biljon op clie agtergrond. Daai kinners het feitlik
grootgeword met 'n resepteboek in die hand.
Braam envennoot se Yarcl ofAle by die Markteater het 'n reputasie
opgebouasgesellige kuierplek en lekker kos met sotussen-in 'n paar
ras-egte (oepsl) Suid-Afrikaanse geregte op die spyskaart,
En hier in onse Pretoria, kan jy die kos-dinastiee souitwys. Die Van
Heterens is een. [are lank het Henk en Cynthia die Hof van Holland
bedryf - een ran die smartste eetplekke op die dorp gewees.
Toe die Hof van Holland deure toemaak, sotien jaar gelede, maak
die tweeseuns,Jan en Henk, vir Cynthia's oopin Hazelwood, en twee
jaar later vir Pacha's in die Club-sentrum, net om die draai.
Saam met die Van Heterens by Pacha's het Lloyd Snyman gekom,
self met 'n kospedigree wat begin by sy ouma wat hoofkok was van
die Bloemfontein Hotel, op die plek waar die blink President Hotel
vandag staan. En vroeg die jaar het hulle nog'n vennoot bygekry:JanWillem Pont, seun van baaskok Rina Pont
In die dae toe geld nog volop was, het ons Cynthia's bo Pacha's
verkies - oor Jan war soos 'n gesellige buurman in die omgewing
rondhang, die uitstekende kos en die Oosterse tafelmatte soos by die
Hof van Holland.
Nou't ons so ietsie gehacl omte vier en besluit toe om ons begroting
te blaas op die nuwe vennootskap by Pacha's - clit beteken glo kersies
op Spaans. Die plek is kersierig: van die mooi meisies in stylvolle
mini's tot by die blink menu en natuurlik, die pryse.
By 'neetplek soek mens 'n eiekarakter, stemming en 'n kosstempel
wat verskil van al die baie ancler eetplekke. Ek vinci die spyskaart te
lank en sotradisioneeL Maar Lloyd rnaak op met 'nkortbegrip. Viskos,
se hy, en as mens so bietjie aan hom torring, vertel hI' hulle sit party
middae en nuwe resepte praat totdat 'n nuwegereg ontstaan. En hou
die mense genoeg daarvan, kom dit op die spyskaart.
Dis hoe die gerookte eendslaai ontstaan het, 'nwonnerlike maaltyd
op sy eie: fyn groenslaai met tamaties, dun repies eend en fyngekapte
gedroogte vye, gedoop in henning en mosterd. Voorts eet ons vars
oesters enkabeljou met suurlemoen-bottersous - meer uit verlange na
die Kaap as uit waagmoed. En 'n vlakvarkie - salig sy nagedagtenis in blokkies gesny en sag gesmoor saam met 'n room-en-speksous.
Anders, ryk en geurig.
Kyk, die plek is duur. Maar clit het styl, uitstekende diens en onder
die glanslagie en vervelige Franserige geregte, tog die interessante en
eiesoortige. Oordeel maar self of jy die volgende wiI spandeer:
oesters, R21,95; eendslaai, Rll,95; vlakvarkie, R26,95; vis R31,50, en
Dewetshof Chardonnay Finesse, R30,70...

fynproe met
nettie pikeur
kuier deur 'n nuwe kookboek en hou stil by amerikaanse kos
I S altyd lekker om 'n vrolike
nuwe ko.okboek op jou lessenaar
Ie kry - veral as die Kaap lyk soos
hy nou lyk, nat en tries, winderig
en noga l komi ook. Die handdocke hly kl.un en die see lyk vanmore soos lood.
Moenie alweer bro m oor die weer nie, klink
vrind Marthinus se ste m uit die kombuis op. Jy
lwei hoe voel winte r in die Kaap, en dis nou
winter. As jy helder dae wil he. gaan woon op
Cornelia.
\X'at op aarde hom aan Cornelia laat dink het,
weet nugter. 1\'01l ja, hier is die vrolike kookboek.
Dit heet Kell rgeregte UOII die lrereld en verskyn
uit die pen van die vermaarde Pat Kossuth, wat
nie net 'n gesoute kok is nie, maar die kuns
verstaan om 'n resep helder en eenvoudig te
maak. Sy het talle resep te self oor die wereld
bymekaar gemaak en is dus 'n praktiese kok, nie
een wat gaan navorsing doen oor die real thing
nie.
Ek moet dadelik byvoeg: hoewel die boek
aantreklik is met 'n helderblou omslag van die
een of ander Chinese gereg en hoewel dit talle
pragfoto's op glanspapier bevat, is die resepte op
die meeste toeganklik - nie avontuurlik nie. Dit
het ook 'n ietwat vertaalde gevoel, dieAfrikaanse
kopie sprankel nie eintlik nie.
i"ietemin is dit 'n workmanlike. bruikbare
boek. uitstekend vir die gasvrou wat Ius het om
'n nuwe gereg voor te sit.
Net een ding: Mies Pikeur het in haar jeug in
'n Turkse restaurant leer kook en Turkse kookterme geleer. Mev Kossuth beweer Cacic is
Griekse tamatiejogurt sop met seekos, 1\'0 way.
Caeie is die Turkse weergawe van die bekende
Griekse Tzatziki. wat sv ook onder die Griekse
hoofstuk saam met Cacic liasseer. Dis gewoon
verkeerd.

D
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Y het waarskynlik die

resepte by 'n Turkse eetplekkie gekry waar die
eienaar hoog en bag gesweer her dis wat cacic
is.
Vandag hou ons by Amenkaanse kos, wan! ek
verlang alweer 1\'e\l' Orleans toe en hoewel baie
Amerikaanse geregte power is, her ek in daardie
land. I'eral in 1\'ew York en San Francisco . en
natllurlik New Orleans, van die lekkerste kos in
my le\l'e geeet. Die ander lande indie boek strek
ran Frankryk en Italii~ , Oostenlyk, Dllitslanel en
Rllsland , China. die Midde-Ooste. Spanje en
Portugal tot by Griekeland. Indie en kanelinaIrie. Onwanend, hoar.

Die slaaisous is 'n klassieke vinaigrette

Maar hier is eers 'n New England-visbredie
waarvoor New Englanders en New Yorkers al
twee eeue stry. Gapermossels koop jy in 'n

met 'n halfkopp ie olyfol ie , 'n 2 lepe lsvol
wynasyn , sout en peper na smaak, miskien

blikkie of gebruik witmossels war jy self op
Hermanns gaan uitgrawe.
Ek het die resepte effens aangepas.

met 'n t ikkie mosterdpoe ier . Klits goed .

blokkies gesny, in ' n eetlepel botter.

Die twee brode kOI1l uit rwee heeltemal verskillend e streke. die mieliemeelbrood uit Louisiana,
seker naby New Orleans vanwee die byt, die
under van die Episkopaalse Kerk nab)' Ivy.
Virginia. Xes ons s'n is. hulle kerkbasaarkos

Skep uit en b raai 2 groot geka pte uie in

vo ortr efl ik,

NEW ENGLAND-VISBREDIE

Braai 1009 rou ham of spekvleis, in

nog 'n bietj ie botter b y. Roer by sowat 1
koppie gekapte tafelse ldery, 2 gekapte

LOUISIANA·MIELIEBROOD

aartappels, bietjie tiemie , swartpeper en

Verh it 'n swaar braaipan sonder

4 teelepels hoenderaftrekse lpoeie r. Vul

handvatsel of 'n koe kp [ an b y 200 grade in

d ie vloeisto f uit ' n 750 -b lik gapermosse ls

d ie oo n d. Sif 1,5 ko p pi es mie l iem eel , 'n

aan met water t ot 500 ml verkry is, en

ha lwe koppie koekmeel , 1 eetlepel

voeg 1 liter melk b y. Prut groente tot net

su iker, 2 teelep els bakpoe ie r , 1 tee lepel

sag en voeg d ie gapermossels b y 5 minute

koe ksod a alles saam en vo eg dan 1

voor opskep. Verdik met ' n b ietj ie meel as

kopp ie geraspe rde c hed dar k aas by. Klits

j y wil, maar die aartappels sal d ie gereg

2 ge kap te vars rooiri ssies, o f ne t een as j y

genoeg verdi k om 'n stew ige b red ie te

n ie van soveel br and hou nie , met 2 groot

maak.

e iers en 1,5 kopp ies karri ngm e lk .

Dis genoeg vir 6-8 porsies en ek stel voor

Sme lt 3 eetlepe ls botte r in d ie wa rm pan

baie brood en botte r is the fo rm . jy kan

en skep die deeg in . Bak 25- 30 minut e tot

natuurlik ook kierang en stuk ke vis by die

d ie broo d van die w an de lo sk om . Sit in

gereg voeg, maar dan is dit nie meer reg

d ie pan voor met botte r.

nie.
THIMBLE FARM·PIESANGBROOD

Hierdie spinasie-en-sumpioenslaai kOI11 van Atlanta in Georgia. Ek is 'n ou liefhebber van die
kombinasieslaai en die een klink eg-Amerikaans
en lekker.

Kl its 100 9 botter en 1 koppie. sui ker.
Vo eg 3 groot ryp fynge drukte p iesangs en
2 e iers by en meng deeg lik. Sif 2 ko p pies
meel met 'n knypie sout en 1 t ee lep el

PEACH TREE SE SPINASIE - EN-

k o ek so da, 4 eetl epe ls w arm wat er en 1

SAMPIOEHSLAAI

opge ho opte teelepe l ba kpoe ie r en ro er

In 'n groot bak rangskik jy ' n ko p sagte

b y. Skep in 'n gesmeerd e en

botterslaaib lare , asook 15-20 jong

mee lbe strooide pan en bak so wa t 1 uur

spinasieblare , silwerskoon en gro f met die

b y 180 grade of tot ' n p en skoo n uitkom.

hand geskeu r.

Die baste rwee resepte. hoewel nie oordadig
soet nie. is vir al die mans wat altnl so neul 00 1'
poeding en dies l1leer. Hulle kan stroop oar alhei
brode gooi as hulle wi!.

Marineer 250 9 knopiesamp ioene , in
skyfies gesny, saam met knoffe l in die
spekvleis, croutons ( co m e on , j y w eet
hoe om blokkies b rood te b raai!),
gekapte piete rsie lie en ' n handvo l

•

varsgerasperd e Parmesaan k aas oo r.

Kellrgeregle

\'Gil

die \rereld. deur Pat Kossuth.

T a fc lberg, so\\'at R60.
8
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klipoog
Waarom Klipoog saans wegbly van Van Zyl Siabbert
KLIPOOG hoor sitcoms en see psages gee Van Zyl Slabbert 'n pyn. Hy se
dis 'n ligsinnige vermorsing van tyd, veral die Arnerikaners s'n. As mense
rerig na die soort strooi wil kyk, is dit hul demokratiese reg, se hy, maardan
moet ons dit hewers self hier in Suid-Alrika maak.
Sy persoonlike demokratiese keuse is glo om heeltyd opvoedkundige
programme te sit en kyk, want dan leer 'n mens ten minste iets. Klipoog het
nie ge hoor presies watter soort opvoedkundige programme nie, maar
vermoed Slabbert se ideale Tv-stasie is ietssoos TSS - net met nuus by, en
meer aktualiteit, en straks heelparty Suid.Alrikaanse programme met name
soos People, Ordinary People, People ill Focus, Political People, People at
If ork, People in Crisis, People a ll tbeMore, People Watcb, People Wb() Love

People.
Klipoog hou self baie van TSS, want dit leer 'n mens heelwat en doen
dit dikwels lekker. Klipoog hou ook van die onverwagse spronge waarrnee
dit soos 'n ensiklopedieorn blaai van byvoorbeeld kosmetiek na die kosmos
Klipoog wil egter bieg da t hee lparty van Klipoog se gunsteling-dokumente re op TSSnie inheems is nie, maar uitlands en selfs Amerikaans, soos
die uitstekende reeks op Saterdagaande die laaste tyd oor dinosouriers en
waarorn hulle uitgesterf het (]be Dinosaurs, 8.30 nrn),
Klipoog meen Slabbert sal darem toegee heelparry van die Tv-dokumente re wat die uitlanders maak, is universeel genoeg o m vir SuidAfrikaners kosjer te wees. Ons het byvoorbeeld soortgelyke atome in ons
inheemse rnaterie, soortgelyke sterre in ons stukkie hemel en soortgelyke
fossiele in ons deel van die geologiese laagkoek. So hy sal seke r nie daarop
aandring dat Carl Sagan altyd vervang moet word deur Marinus Wijnbeeck
nie.

K LIPOOG \X'II. DUS 'n lan sie
hreek vir die sitcom as een van elie
vorms van televisie wat 'n mens se
siel die meeste goed kan doen en
jou elie skerpsteinsigte in die mensdom kan gee, Klipoog wil ook 'n
Iansie breek vir die Amerikaners want kom dit bv die sitcom is hulle
betel' as baie ander uitlanders, miskien selfs die Brine, Maar dan onderskei Klipoog natuurlik, anders as
Van Zyl Slabbert, beslis tussen die
seepsage en die sitcom. 001' melodramatiese Amerikaanse seepsages soos Rustelose jare, Santa Barbara en dies meer raak Klipoog net so
xenofobies soos hy, want dis blote lofliedere op die soort oppe rvlakkige
materialistiese waardes - rykdom, skoonhe iel, ens - wat die Amerikaanse
kultuur so kultuurloos kan bat raak.
Maar d ie Amerikaanse sitcom is 'n heel ander storie. Dit gaan 001' mense
se koddighede en quirks - en niks is so un iverseel SODS die elinge wat jou
vir mense laat lag nie, want dis altyd dinge wat jy kan herken. 'n Toet s vir
'n goeie sitcomis dat dit jou bat vergeer e1it kom uit 'n ander land. Volgens
die toets slaagAif, want ir dink nie aan hom as 'n Amerikaanse we se uit die
buitenste ruimte nie. (Jets soosBel'crley Hills 902 1 deurstaan die toets egter
nie, want elis nag sitcom nag seepsage, sommer net 'n Reader's Di gest-ripe
preek 001' pure Amerikaanse moral values.)

MAAR AL \X'ORD K1ipoog hoe gretig opgevoed, glo Klipoog nie in te reel
DIE U IT LA 'DSE SITCOM wat Klipoog elie lekkerste tuis laat m el. is
stigting sonder vermaak nie. Anders as Siabbert, wil Klipoog soms tog 'n Goeiemore Alaska, wat (anders asAlj) betel' in Engelsklink as Afrikaans. \Vat
bietjie wegbreek ran 50/50 en University ofthe Air en Denis Beckett en 'n Van Zyl Slabbert nognie agtergekom het nie, is dat die koddige gemeenskap
bietjie strooi sien sonderom vertel te word war die spesifieke gew ig daarvan omtrent 'n spieelbeeld is van Suid-Afrika se mense: 'n klomp mense met die
is, hoe dit ekonomies opgehef kan word en hoe 'n mens dit kan gebruik om uiteenlopendste opvattings van die lewe denkbaar - omdie waarheid te se
water mee te filtreer.
van d ie effens weerlose doktertjie tot
Klipoog is dus ongesellig en
die fascistiese radiostasiebaas het iY
gaan kuier 'n hele paar aand e van
omtrent die hele spektrum van links
die week nooit by Van Zyl Siabbert
tot regs, met ook die drop-outs tusAFRIKAA.... S STEREO HOOGTEPU .... TE
nie, anders moet Klipoog heeltyd
senin
. '
PROGRAM ,
Kla nkb o rd - Mense, men ings en musiek
simpel verskonings uitdinkom weg
Al verskil met Suid-Afrikaners - en
AANBIEDER,
Susan Boo yens en David v an Lill
te glip . Is Klipoog on-Suid-Afridis waar die opvoedkundige aspek
bans as Klipoog se hart oo pstaan
INHOUD ,
'n Tydskri fprogram vir a lma l w at o op is vir
inkom - is dar die bondel kleurrvke
vir nim like uitlanders soos A/f,
karakters, wie se afsonderlike quirks
ve r a nd eri ng (Gedagte, w oo rd e n daad ).
.Cbeers, 77Je Golden Girls, Vir die
so onversoenbaarlyk, tog heel vreedElk e Maandag om9:1S
OA T. EN TYD:
Verdedigingen deesdae veral Goesaarn en doodgelukkig kan saarn leef.
iemore Alaska?
Die eenvoudige rede is dat die mense
Klipoog skroom selfs nie om te
PROGRAM :
Eko fo rum
ran die dorpie die verskille tussen
se Klipoo g verkiesstaatmakers soos
hulle nie sien as rede tot oorlog nie.
AANBIED ER,
Norm a Od endaal
die bo heelwat van die inheemse
maar
mekaar se eiesoortighede eerINHOUD,
'n Program waar huidige n atuur kwessies
strooi nie - veral Afrikaanse strooi
del' ge niet omdat dit die lewe des te
onde r d ie soeklig kom.
soos Die Glaskasteel en daard ie
interessanter maak.
onkruid w at maar net nie wil verDAT. EN TYD, Elke Maandag om 7:30
Aile Suid-Afrikaners -ook die ouen
gaan nie, maar aan twee tydgleuwe
in die \\' orld Trade Centre wat 0
(Donde rdag en Sondag) bly vaskkibbel 001' hoeombure te ,,'ees - kan
PROGRAM ,
Dokumenter - Toemaar, die don ker man
lou soos 'n parasitiese gewas, Balgenls 'n bietjie kers gaan opsteek by
AA NBIEDER,
Chr is Swan epoel
lade vir 'n Enkeling. Snert soo s die
Cicely se mense. Daar \\'eet hulle alte
word miskien wei hieI' te lande
INHOU D,
'n Program oo r Ingrid J,?nker
goed: die lekkerste bure is juis die
gemaak - tot die betrokkenes se
met \Vie se smake en men ings jy
OAT. EN TYD,
So n d ag , 18 Julie 1993 om 4 :3 0
groot skande - maar wat is in ieder
verskil, lVant afwisseling kruie die
geval Suiel-Afrikaans daaraan?
lelVe. •
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Soos altyd is Uli Schmidt (2) in die middelvan die stryd. (Foto: Jon Hrusa)

•

iedaar
rnu
IS

deur louis kirstein

Dis net die ervaring wat die Springbokke kart
. OPELIK sal die Springbokke die

lesse toepas wat die Vyfnasiekampioen hulle die afgelope twee
toetse geleer het,
Kry die losbal, trek die ander
spelers in by die losgemaal, wees gedissiplineerd
en bat die bal na die agterlyn loop.
Ian McIntosh se jong bokke het in die toetse
gewys hulle het murg in hul pype. Dit raak net
soms waterig as die internasionale ervaring van
ander spanne begin toon. Miskien is dit net die
ondervinding wat in die laaste toets tussen wen
enverloor gestaan het. Nie omdat ons solank van
die wereld afgesny was nie, maar omdat die span
op internasionale rugby-gebied nag jonk is.
Curriebekerrugby en toetsrugby verskil hemeIsbreed.
Dit kos in elk geval baie moed om die Hane,
na 'n so-so eerste toets, in dietweede toets te bat
bontstaan van die afskop af. Dis net jammer
Pienaar het nie munt geslaan uit die situasie nie.
Die Springbokke het gewys: as die agterlyn die

bal laat loop, laar hulle die Hane swaarkry.
Hopelik word daar in die drie toetse teen
Australie meer gebruik gernaak van die twee
vleuels Australie hou graag die spel by hul
voorspelers, Die Wallabies speel 'n spel wat al
amper met die Suidelike Halfrond vereenselwig
word.
Hulle voorspelers speel hard en vinnig. Dalk
netso effens harder as die Franse.
As die Suid-Afrikaners vinniger as die Wallabies is en die hal vinnig by die vleuels kan bat
uitkom, gaan die Wallabies moet bontstaan. 'n
Voordeel vir die-Springbokke is dat heelparty
spelers aan die Super 10 reeks deelgeneem het.
Hulle het die krag vanAustralie geproe. Dalk kan
die Suid-Afrikaners hierop 'n spelpatroon bou.
DIESPRINGBOKSPAN na Australie is'nmengsel van au en jong manne. Al gemene deler is dat
hulle omtrent almal ewe min internasionale
ervaring het.
As heelagter sal Theo van Rensburg (Tvl)

seker die eerste keuse bo Hugh Reece-Edwards
van Natal wees. Van Rensburg is besig om deur
harde werk sy merk te maak. As skopper is hy
dalk nie so briljant nie, maar hy het sy senuagtigheid onder 'n hoe bal lankal oorkom en staan
geensins terug vir ander groot heelagters nie.
Die insluiting van Chester Williams (WP)
saam met Jaques Olivier (NTvl) is 'n goeie keuse
vir die linkervleuel. As vleuel kort Williams net
meer ondervinding. HI' isvinnig, sterkengevaarlik
as hy begin hardloop, En hy kan verdedig.
. Op regtervleuel isJames Small (Ntl) en Deon
Oosthuysen (N Tvl) gekies. OorSmall sespel kan
daar min onsekerheid wees. HI' soek heeltyd
werk op die veld en is aggressief as hy aanval.
Hoewel Honiball van Natal as 'n senter gekies
is, is dit in 'nmate goeie nuus. Saam met Hennie
Ie Roux (Tvl) behoort hulle die voordeellyn oar
te kan steek Albei hardloop vorentoe en speel
aanvallend. Boonop kan Honiball skop. Seker 'n
idee wat by die Franse "geleen" is. Die senters
wat gekies gaan word, sal seker Pieter Muller
(Nt!) en Heinrich Fuls (OP) wees. Die insluiting
van Thinus Linee (WP) het baie mense onkant
betrap. Bring hy nie sy kant op die toer nie, sal
daar seker weer 'n kop geeis word.
Met Du Preez, Le Roux, Honiball, Small en
Van Rensburg in 'n agteriyn kan dit na 'n
"skoppende' agterlyn Iyk.
Die toer kan virJoost van der Westhuizen (N
Tvl) 'n deur na die toetsspan oopmaak. Allyk dit
of hy soms oar die hoofgesien word totvoordeel
van Robert du Preez (Ntl), is sy skoonmaakwerk
.na 'n skrum ofIynstaan net so effens vinniger as
Du Preez s'n. Oit gaan tel as daar teen Australie
gespeelword. Van derWesthuizen kanook agter
'n verloorpak speel, terwyl Du Preez in sulke
gevalle soms die kluts kwyt raak.
'n Goeie keuse is die belowende John Allan
van Natal as plaasvervanger virViiSchmidt (Tv1),
sou die beseer raak.
VIR LOSKOPSTUT sal Willie Hills (N Tv1)
hopelik al herstel het na sy besering teen die
Hane.Johann Styger (OVS) is 'n sterk aanspraakmaker vir die loskopposisie. Tussen Keith Andrews (WP) en Balie Swart (Tvl) is daar min te
kies vir die vaskopstut.
Hannes Strydom (Tvl), Kobus Wiese (Tv1),
Nico Wegner (WP) en Rudi Visagie (Ntl) maak
almal aanspraak as slotte. Van die vier het
Strydom en Wegner die meeste vir die Springbokkebeteken indie tweede toets teen die Hane.
Ruben Kruger (OVS) is in die ongelukkige
posisie dat hI' saam metFrancois Pienaar (Tv1) vir
loskopflank gekies is. Dit is seker net 'n besering
wat Kruger die posisie in 'n toets kan laat inneem.
Deon Lotter en Ian Macdonald, albei van Transvaal, sal sake vir die vaskopflank moet uitspook.
Macdonald se spel het hom egter in die eerste
toets teen die Franse in die steek gelaat,
Op agsteman is daar maar min te kies tussen
Tiaan Strauss (WP) en Adriaan Richter (N Tv1).
Strauss het dalk netdaaibietjie ekstra instink wat
nodig is om teen die Wallabies te speel.•
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- almal Major-wenners - by die verslane viertal s'n, en mens begin die
wispelturige wreedhede van 'n links-baan verstaan.
Wat ons terstondby nog 'n insiggewende stukkie statistiek bring: aan die
einde van genoemde Ope, net sewe hou e agter Faldo - en gesamentlik in
die vyfde plek - was die jong Suid-Afrikaner Els.
"Die nuwe Nicklaus," het stoere Britte gese en hul droe bo-lippe in
"bitters" gebere.
HET DIE ·AMERIKANERS meer in gholf belang gestel, en minder in
patriotisme, sou hulle vanjaar op Bahusrol ewe gaande oor Ernie kon raak.
Maar die 23-jarige se getuigskrifte en Rolls Royce-swaai, die blonde hare en
groot Iyf - nesNicklaus - sou die Yanks meer beindruk hetas hy Amerikaans
was,
Oor Ernie had hulledus min te se. Palmer, ja, het hom op 'n keer as die
wereld se beste jong speIer geprys. Maar die media noem eerder die Mudds
en Micklesons en Ciearwaters. Selfs Price het gedempte applous ontlok, veral
oor die laaste nege, toe 'n swetterjoel sette nil' wou sink nil'.
Daarbenewens het Frost, Allem en johnsten nou nil' juis Baltusrol aan die
brand gespeel nil'.
AI die dinge kan vanjaar op Royal St George's verander, Voeg Gary,
McNulty en Wayne Westner se name by bostaandes, en Snider-Afrika stoot
oudergewoonte 'n sterk vuis in die veld.
Dis 'n tradisie wat al in 1949 - en hoeka op St George's -deur Bobby Locke
begin is. In die jare daarop het hy en einste Player die Ope sewe keer gewen;
Locke die laaste keer in "57, en Gary die eerste keer rwee jaar later - op
dieselfde ouderdom as wat Eis vandag is.
Buiten die twee SuidAfrikaners is die Ope in die
laa ste vier dekades deur
Amerikaners, Australiers en
die briljante Spanjaard Ballesteros oorheers. Eers in
die middel-tagtigerjire, met STOPPlE p r e rn, stopple pr~m ! My rakette ,
Sandy Lyle se sege - snaaks 'seb ll et!
genoe g oo k op St George's Dis nou Ke i th Diepraam se protege ,
- en Nick Faldo se drie oor- Wayne Vla k raam, Want sy speelgoed het
winnings in ses jaar kon die hy weer u l t d ie sputnik gedonner toe een
Britte weer heerskappy op van sy donderbus-houe nte die ko l tret
eie bodem herwin.
nle .
Kan St George's vaniaar Sampras he t Agassl in hul kwart ei n d st ryd
nogmaals as katalisator dien?
ultoorle de ur spoed van die ba l at te
'n Renais sance van Suidhaal. Arthur Ashe het dit al ln ' 7 5 se
Afrikaanse oorheersing
ontketen?NickPricese fabel- eindstryd teen Connors gedoen .
agtige talent voluit ontsluit? Maar Wild West Wayne warrel vo o r t . Hy
Ernie Els op diepadnaroem kap soo le u it Wimb ledon se groen gras as
dlnge skee t loop , En drentel met daardle
en rykdom plaas?
oordrewe
cool steppie dwars oor d ie
Ka n St George's die
Spaanse bul Ballesteros tot been , neus In d ie lug en 'n wo o rd e b o e k
'n heropstanding besieP Of vol woede .
\XTatson 'n slag weer laat Word groot , Wayne , En speel tennis, man,
nte toneel n le . - NEILSIMMS
wen?
Weiskopf ken die Ope.
Vyf keer in nege jaar was hy koning, die baste keer in '83 op Royal Birkdale.
Deesda e slaan hy die bal so goed soos oo it. Nou die dag het Nicklaus nag
gese niernand looi'nyster soos Watson nil'. Met sykompakte, kragtige swaai
kort die oud-kampioen net 'n jong asem op die setperke en hy ewenaar
wragtag Harry Vardon se rekord van ses Opes.

word groot,
wayne

Ern ie Eis

I
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1
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putjies vol
bepro ~!!!ng
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Dis weertyd vir gh alf se grates om te swets

0

\IE damn event after. another," het Oscar Wilde
van die lewe gese. En vir gholf-spelers raak die
Britse Ope dikwels 'n donker beproewing van
"one damn shot after another",
Die rede, kennelik, is die aard van Britse bane
- kaal, ongelyk en winderig. Daar was byvoorbeeld die dag in 1985 op Royal
St George's toe die magtige Ballesteros die 17e setperk nie eens met twee
houte kon haal nil'. Iaatrn iddag' het Sandy Lyle dieselfde putjie ('n syfer-4
van 425 jaart) met 'n dryf en nege yster oorrompel.
Voorbeelde soos die is volopper as voehjes. Laasjaar, na twee rondes
op Muirfield, het vier van gholf se grootstes binne drie houe van mekaar
Ie en bloei: Ballesteros, Player, Ticklaus en Watson.
Met veertien Britse Ope-titels tussen hulle - en vyftien houe agter Faldo
- kon geeneenvirdielaaste twee rondes kwalifiseer nie. Voeg ook die name
van Curtis Strange, Fred Couples, Tom Weiskopf, JeffSluman en Bob T\\'ay
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SEVE? MENS ou hom graag in die vergelyking wou inskryf In die legende
van Lytharn staan sy naam lewensgroot: 'n briljante 65 in die laaste ronde
van '88, Nes Nicklaus enWatson elf jaar vroeer op Turnberry, had men die
gevoel dar hy as speler nie aileen in beheer van sy bestemming ",'as nie; dat
oak die gode daardie dag die spel deur hom gespeel het.
Vandag is Seve, helaas, die kluts kwyt. Sy Spaanse mantel hang oor

•

brolloks & bittergal
Vra my broer Jack, hy lieg nes ek

as een van die drie mees progressiewe maatskappye in die land. Die ander
alles gese en gedaan is oor die skollie-inval in Kempionpark, weet Suid- twee is Nampak en Upjohn.
Afrikaners nou dit: die polisie is6f onnosel en naief deur met ver-regses te
Arme De Klerk
onderhandel en hulle dan te glo, 6f hulle is geheel en al useless; 6f hul
F\'V de Klerk kan ook nie meer wen nie. Die Amerikaanse pers her die laaste
sentimente le baie naby aan die van die A\'VB-vandale. Daar is nie ander
maande 'n paar keer skerp na hom gekap toe hy dinge gedoen het waarmee
moontlikhede nie.
die A 'C nie tevrede was nie, En nou, noudat hy op die punt is om sy mag
Want die wat nog half Ius was omdie SAP te glo oor hulle totale gebrek
aan 'n meer demokratiese liggaam oar te dra, kap hulle hom weer: die keer
aan optrede teen die wit bullebakke, het hulle 'n paardae laterglad nie meer
omdat hy 'n 'lame duck" president is wat eintlik net in Amerika kom koebaai
geglo toe almal op TV kon sien hoe hulle toesak op diearme bendetjie van
se het. Soos die oustorie gaan: as hulle hom op die water sien loop het, sou
die PAC war vreedsaarn en sonder uniforms en wapens IVOU gaan betoog
hulle geskryf het: De Klerk can't swim'
nie.
De Klerk het met reg geprotesteer: "I am not a colonial governor about
Dit gaan 'n lang tyd neem voor die gewone mense weer die polisie glo
to relinquish his post and sail away into the sunset."
en vertrou. En dit net toe ons gedink herdie probleemis vinnig aan die beter
ja, maar dit was darern sy swanesang. Has-been-status Ie net voor die
word.
deur.
Daar is nog 'n ding waaroor Suid-Afrikaners wonder: hoe is dit dat
Constand Viljoen 'n ganse weermag in Surd-Afrika en in die buurstate kon Die probleem
beheer en regeer - en hy kan nie 'n handvol willewragtags in Kemptonpark Jon Qwelane,redakteur van Tributeeaprovokatiewe rubriekskrywer, heteen
beheer nie?
van ons Iandjiesegrootste struikelblokke dieweek 'n naam gegee:The White
Problem.
Hoe meer dinge verander...
Qwelane verwys na d ie voorval by die onderhandelinge toe die KP se
Ditisdie eerste week in junie 1993, dit wil se nadat die SAUK al 'n nuwe raad Tom Langley uitgestorm het toe die voorsitter opmerk dar sy (Langley) se
gekry het. 'n Lid van TV1 seAgeuda-span gaan soek in die argiewe van die
mikrofoon niewerk nie omdat dit deur die regses beskadig is, Hyskryf "The
SAUK na tonele van 16 junie 1976 om as agtergrond by 'n dokumenter te petulant and thoroughly spoiled nature of people like Langley best
gebruik. Die video's is daar, se diebibliotekaris, maarhy magdit nie uitgee nie. exemplifiesthe heart of the \Xlhite Problem, Most of the hordes who stormed
want op elkeen van die kassette staan daar: Die kasset mag nie sonder die the talks' centre were brou ght uponadiet of naked racism underpinned by
toestemming van d ie Veiligheidspolisie gebruik wordnie.
selfishness, Early in life they were taught arrant racism as an article of faith,
Oit is toe nie gebruik nie.
and they were taught all the bad things that elevate 'race' above common
humanity... Anyway, why do the extremists think theyare so special' Does
RDM se comeback
that beliefcome about because their spiritual mates in the police force stood
Die enior redaksie van die destydseRalld Daily Mail het maar gemengde
idly by and mouthed wishy-washy reasons why they should not stop the
fortuine gehad nadat die koerant toegemaak is. Maar nou Iyk dit of van die rot?"
manne 'n comeback rnaak: Ameen Akhalwaya, wat na die sterwe van die
Ons gaan jou mis
RDM redakteur va n Tbe Indicator was, is pas aangestel in 'n baie senior en
Brolloksse hart bloei vir Ken Owen, redakteurvan ditSlil/da)' Times, Hy gaan
sensitiewe pos by TV1 seAgel/da. En die stories loop dik datJohn Mattison,
nog 'n senior RDM-man wat intussen 'n paar draaie by Public Radio in Suid-Afrika sebes-geleesde rubriek. syne in dic5l1llday Times, nou netsonou
Arnerika gemaak het, as hoof van radio by die SAUKaangestel gaan word. en dan skryf.
"Few journalists are able to sustainthe unrelenting pressure of writing a
'\[iskien is daar darern vordering,
regularnewspapercolumn, year in and yearout, withoutlapsing into banality,
or depravity, ortired old jokes..."
Eskom ook
Ken is reg.Gelukkig spesialiseerBrolloks inbanalities en depravities,so vir
Nog getuienis dat daar vordering gemaak word: Eskom. eens 'n stuffy.
burokratiese para-statal, is pas deurdie Black Management Forum aangewys minstens een rubriekskrywer is dit nie 'n probleem nie.•
~;\

~

Olazabal se skouers; sy Europese koninkryk is Langer sn, 'n jaar gelede
kon die Duitser nie onder die eerste \)ftig op Muirfield eindig nie, Vandag
is hy Amerika se Meesterskampioen en tweed e op die wereldrang-Iys.
B6 Bernhard boer Faldo steeds as grootbaas van die syferformules.
Tegnies swaai hy dus die septer. Wat sy ewe tegniese gholfswaai betref, is
Siek Nick egter in niemandsland, Op Augusta kon hy vir die eerste keer
sedert 1987 nie die top-20 van 'n Grote haal nie, en in die Amerikaanse Ope
het sy probleme vererger. Faldo is 'n stroewe en soms onaangenaam
ongeskikte \'ent. Na laasjaar se Ope het hy die pers uit die "heart of his
bottom" bedank. Is die sleutel tot sy serebrale swaai en eentonige

persentasie-gholl inclerdaad verlore, sal min mense die Engelsman mis.
Veral nie as dieander Nick, genaamd Price. Faldo se spore begin I'D lstap
nie, In die Jleesters het die ge\\'ilde Zimbabwier as gunsteling afgeslaa n:
droefgeestig is hy daar weg. In die Amerikaanse Ope was dit 'n skewe
set\,ster.
'Maar Price kan 'n gholtbal hraai. Vanjaar het hy al t\\'ee PGA-titels
ingeoes. In sy sak is 'n nuwe setyster. En met sy instinktiewe \'ermoe om
'n tonneI deur enige Engelse \\'ind te boor, het die Zimbabwier \'aniaar so
'n bietjie kans soos ooit 0 111 \'ir die I'erspeelde geleenthede van Troon (1982)
en Royal L}1ham (1988) te vergoed, •
8

J U L I E 19 9 3 V RYE WEE K B LAD

S3

aastese
die huilende humanis met die wit sakdoek
KENNETH KAUNDA
se aan JULIUS OWAGA waarom hy glimlag vir die mense wat hom haat
- sommige randiemense wat in die
nuwe regering sit inkluis.

Wat beteken die wit sakdoek
wat u altyd dra?

As ek daarmee Ivuif,se ek God seen
jou, b at vrede met jou wees, Ek het
dit al by my van die dag in 1960 toe
ek uit 'n koloniale tronk geko m het.

Wat sou u anderswou doen?

On s her verbruik te lank gesubsideer, pleks ran am produksie te
s u bsidicer. Ons het d it te laat
agtergekom. en dil was 'n foul.

Wat was u belangrikste bydrae
in u loopbaan?

Sou u ook die eenpartystelsel
Ek her die voorreg gehad om lamherhaal het?
bie in die stryd amonafhanklikheid
O ns het weggespring as 'n veelparen n.i bevryding te lei. 005 Vl y ty-dcmokrasie.
maar elke keer met
wording was 'n groat oomblik, My
'n verkiesing was daa r geweld en
tweede grootste prestasie was dar
Kenneth Kaunda is 'n rare verskynsel in Afrika: 'n staatshoof
le wensverlies. Ek en Ham' Nkumek die mense van Zambie na 'n
wat bereid was om sy pos isie prys te gee toe hy in 'n verkiesing
bu b her toe bymekaar gekom en
eenheid help lei het onder die
verslaan is , Die gewese Zambiese president, deesdae hoof van
be slui t dit moet einde kIT. Ons her
slagkreet One Zambia, a ile Nadie Kaunda Stigting vir Vrede en Demokrasie, het min van sy
to e 'n groot indaba mel sy mense
tion. Zarnbiers het God se gebod
statuur in Af rika p rysgegee en speel op talle plekke die rol van
gen:e1 en die resultant was dat
aanvaa r dar jr jou naaste moet
bemiddelaar en diplomaat - ook in Suid-Afrika.
hulle hy lji\IP aangesl uit het, Dit
liefhe 500 S jouself. Ons het mense(Foto: SALLYSHORKEND)
\\'as die begin van die eenpartyregte in groat mate gerespekteer.
stelsel - dit het ran die mense self
Daar was nooit Zambiers in balgekom. Baie mense w o u he ek
lingska p nie. Verder sal ek se 'n
prestasie was dat ons teen o nafhunklikwording net honderd Zambiers met moes lewenslank president word, maar e k he: gese dit is onde mokraties
universiteitsgrade gehad her. en vandag is daar honderdduisend e, ~ Iet onaf- En toe mense begin stemming maak leen die ecnpanystelsel . het ek gd~
hanklikwording kon Zambiers net waemjiesmndstoot.vandag is daar Zambiers nou maar kom ons hou 'n referendum c1aaroor.
watgro ot kapitaliste is,
Het u regverdig verloorin die verkiesing?
U is bekend as 'n humanis wat glo die mensmoet in die middel van
alles geplaas word. Was dit nie in stryd metdie kapitalistiese etos
nie?

Ons doen nou nog navorsing daaroor. .\ laar as ons agterkom daar was
ongerym d hede, soos ons vermoed . s ~" ek dit nie gebruik am terug Ie gaan
in die po litick nil'. Ek her geen politieke amhisies nil'. Ons sal dit blootle
sodat so iets nooit weer kan gcbeur nie, ;\1\ ' ambisie non isom 'n vaderfiguur
vir rnv mense te word. Ek wil almal in Zamhi\.' sicn as mv kinders . Ek her
hulle .grootgemaak selfs die korrupres.
"

ja, ek is steeds 'n humanis, Dit is die enigste manier om werk lik vrede a~1I1
'n gemeens kap te bring. Met onafhnuklikwording was daar haie mautskappye \Vat geld uil die land \Vou neem. Ons moes die groepe oorne em. ,\ bar
ons het 'n stelsel inge\'Ocr van ko-determinasie tussen werkers en l1\'\\'eraars.
Ons het later geliberaliseer en besighede leruggegee aan die me~se. maar Kry u ' n pensioen?
ons het geglo, anders as die nuwe regering. dat 'n mens nie alles nel sommer i\ee . my regering het besluil ek mTlien niks. geen hllis nie. geen pensioen
kan privatiseer nie. I'osterye en eleklrisiteill'Oorsiening moet in die hande nie. Ek het niks geld nie. \Vanneer ek reis. is dit mI' gashere \\"at betaa/.
van die staat bl)'.
Hoekom haal hulle u?

Hulle haat ontslaan lIit hul onsekerheid . Uil hul nees dal ek \\'eer president
.la, daar was korrupsie, In watter land. selfs in die Weste, is daar nie 'n mate wil wor d. Dishoekom hulle my so aanral en prohL'er I'emeder. Dil is tragies.
van korrupsie nie' \lTal belangrik is. is dal die leiers 0pslaan en dil aktief
beveg.
Maar u Iyk eerdergeamuseerd as bitter...
U administrasie is van korrupsie beskuldig...

.la, ek is geal11useerd enek is nie hiller nie .,1y moel die Afrika-glimlag korrek
I'erstaan. Ons het gelei onder sLl\\w ny en kolonialisme. Ons het regdeur
geglimlag. Dil is 'ndeug am Ie kan glimlag. Die nu\\"C regering soek naarstig
.la, dit is sekerso. Ek het 'n baie sagtehan. en ek sien dit soms as 'n s\vakheid na iets om ml'aan Ie kla. Hulle kry nib. En ek glil11Iag regdeur. Hulle nees
in myself. Maar met die ergsle vorme ran korrupsie het ek ko ppe laal \\"aai selfs my skadll\\'t'C . •
Maar het u mense nie te sagkens behandel nie? U kon nooit iemand
afdank nie ...
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