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die inisiatief geneemen dit bly behou het,diegebeure
dikteeren steeds druk op die ANC bly toepas.

Teenalleverwagtingein is dit dieANCenMandela
wat probleme ondervindterwyl DeKlerksepersoonlike
aansien plaaslike enintemasionaal feitlikonaantasbaar
is.

Seifs die ANCmoes toegee dat hy die propaganda
stryd Ioshande gewen het.

Diewelslae en optredevan die vroeere konserwatiewe
en versigtige DeKlerk - die Harms-verslag uitgesluit 
is indrukwek:kend en so te se foutloos.

DieNPhethervorm tot 'n uitgesproke verligte party
- selfsdieongehoordeisgedoen endieNPisnouoop vir
alle rasse.

Opnarnes het aangetoon dat De Klerk verrassende
hoe aansien onderswartmense geniet~ ietswat die NP
nuwevertroue gegee het in konfrontasiesmet die ANC.

Die NP glo selfs hy kan bf 'n verkiesing wen in
alliansies met andere, bf sterk steun verwerf, en De
Klerkpraat van"met 'n wenplan naalle kiesers" gaan.

De Klerk is intemasionaal in 'n ongelooflike sterk
posisie, Westerse leiers - van Bush totdiekonigingvan
Nederland -ontvanghom openlikenmetgroot vertoon,

Di~sanksieveldtog is aan die verkrummel. Toe deure
in Afrika is besig om oop te gaan soos Suid-Afrikain
lande soosMorokko, Senegal en Madagaskar ontvang
word,

Dieintemasionale aansien wordweerspieel deur die
opmerking vandie Amerikaanse kongresman Stephen
Lolarz, grootvoorstander van sanksies en kritikus van
die regering, nadie Mandela- en DeKlerk-besoek aan
Washington: "Mandelawas briljant,maarDeKlerk was
beter,"

, Geen wonderdat hy internasionaal vergelyk word
met Gorbatsjof nie.

Maardie treffendste getuigskrif vir syimpakop die
Suid-Afrikaanse politieke toneel het sekerlik gekom
van die gewone swart inwoners van Soweto toe hulle
hom tydens syonverwagse besoek in September gees
driftigtoegejuig het: "Viva, Comrade FW, viva!"

Viva Comrade FW, Viva!·

Pres FW de Klerk en Plk Botha tydens hul geskledkundlge besoek can Nederland InOktober
, , (Foto:APJ

Die ANC moet van die grond af
opgebou word, terwyl daar groot
verwarring en agterdog opgrondvlak
oor dieonderhandelinge is. Intussen
duurdiegeweld onverldaarbaar voort.

Mandela is verskeie kere deur
die regering, die plaaslike en die

" buitelandse mediaskerpgekritiseer
oor .teenstrydige uitlatinge deur
homseifen anderANC-leiers.

Maarnieteenstande dieaanvaUe
en kritiek, blysyaansien ongeskonde.
Daarbyis daardie diepe besef dat
hy en DeKlerkop mekaar aange
wese is,en datsy teenwoordigheld
'n absolute voorvereiste vir suk
sesvolle onderhandelinge is.

Die geweldige agting vir Man
dela inregeringsgeledere blyk uit 'n
onlangse opmerking deur 'n senior'
ministerwat ten nouste by die on
derl1andelinge betrokke is.Hy verwys
met groot eerbied na Mandela as
"Die oubaas" en se: " Ons het die
oubaasabsoluutnodig. Sonder hom
is Suid-Afi;ika ingrootmoeilikheid."

Andersyds is die ANC finansieel '
diep in die knyp, enMandela is die
enigsteleier wateffektieffondse vir
di6 organisasie kan insamel.

Wat die onderhandelingsproses
betref, is dit waarskynlik slegs
Mandela se gesag en persoonlike

.geloofin De KlerkwatdieANCtot
dusver verhoed het om te onttrek,

, Talle ANC-leiers isbesig omvertroue
in DeKlerk te verloor,

Politieshet Mandela met syprag
matiese benaderingbesondere sukses
behaal. Hy was betrokke ingesprekke
00r feitlikdie helepolitieke spek.trum
en het daarin geslaag ommeeste

,van die tuislandleiers na dieANe
,toe oor te wen of hul magteneutra
liseer,

Syeen groot mislukking was sy
onve11'X1OO tot dusver om Mangosuthu
Buthelezi, die leiervanKwazulu en
die InkathaVryheidsparty, persoon
lik teontmoet-endftnadatby in die
openbaar sy .wens uitgespreek het
om dit te doen.

Die feit dat hy onderdruk uit
ANC-geledere moes ingee omButhe
lezi nie te ontmoet nie, hetsy aan
sien plaaslik en intemasionaal 'n
knou toegedien. "

Vanuit dieselfdeoorde ishy ook
aanvanklik skerp gekritiseer oor sy
uitlating oor sake soos die verbin
tenis tot die gewapende stryd,
sanksiesen nasionalisering.

Mandela se dilemma was uit die
staanspoor dat hy vasgevang was
tussen die vure van twee onreal
istieseverwagtinge: uiteiegeledere
het baie verwag allesgaan oomag
verander, terwyl blankes endie in
temasionale gemeenskap hom as
diegrootvredemakervanSuid-Afrika
gesienhet.

Om ~ eie mense gerus te stel,
moeshyaanvanklikblybywatskyn
revolusionere retoriek tewees. Dit
het ongelukkig andere onnodig
afgeskrik.

Mandela se probleme is in vele
opsigte groter asdi6vanDeKlerk.

DIE jaar 1990 is in der waarheid die jaar vandie'54-
•i jarige Frederik Willem de Klerk, Deur sy toedoen en

inisiatiewe is daarmet 'n onomkeerbare revolasicnere
proses begin waarin daar binne minder as In jaarmeer
fundamentele veranderinge plaasgevind het as in die
ganse vorige 348 jaar van blanke heerskappy.

Die jaar begin werk:lik eers op 2 Febuarie met De
Klerk se geskiedkundige openingstoespraakvan die
parlement. Selfssy eie koukus het nie geweet wat h~
regtig bedoel hettoe hy hulle die vorigedaggewaarsku
het nie:"Maakvasjul sitplekgordels.Ekkommet snelle
en drastiese veranderinge."

De Klerk hetgesehy wil belangrike struikelblokke
tot onderhandelinge uit dieweg ruim.Hykondig die'on
voorwaardelike ontbanningvan die ANCen die SAKP
aan en die spoedige vrylating van NelsonMandela - wat
dan ooknegedaelater geskied.

Apartheid asbeleidwordfinaal begraweenDeKlerk
verbinddieNasionale Party (NP) tot 'nmeerderheidrege
ring gegrond op'n nie-rassige eenheidstaat.

Daardie Rnbicon-toespraak ontketen'n reeks gebeure
wat eenkommentator noop om later teskryf:"Ons sou
nooit ken dink toe ons die aand van 1 Februarie gaan
slaapdatonsdievolgendedag die geboorte van 'nnuwe
Suid-Afrika soubeleef nie."

Talle gebeure deur die jaar, klein en groot, versin
nebeeld dienuwe Suid-Afrika, Wie souop 1Februarie
kon dinkdat JoeSlovo inSeptember aan'n televisiede
bat op die godsdiensprogram sou deelneem7 Ofdat hy
in November op die trappe van die Uniegebou nli 'n
vreedsame optogdie polisie vir hul samewerking sou
loof] ,

'n Sleutelfaktor tot alles is die De Klerk/Mandela
vennootskap endie wedersydse persoonlike respeken
agting virmekaar se goeie trou en integriteit.

Trouens daarsonder was die onderhandelingsproses
tussen dieregering en dieANC waarskynliknou reeds
op die rotse. '

P W d KI k N I M d I tyd dl G t Maarfeit is dat in al die gebeure van 1990 dit De
res F e er en e son an e a ens e rooe Klerk waswatop2Februarie die ANCtotaalverras het,

_ Schuur-gesprekke In Mel, (foto: AFP) ,

Mandela: "n mite word In leier
DIE vrylating van .dle: 72-jarige
Nelson Rohihlala Mandela is van
deesweek aangewys as eenvandie
tienintemasionalehoogtepuntevan
1990. In die tien maande sederthy
op 11 Februarie vrygelaat is, het
Mandela gewys hoekom hy aseen
vandie merkwaardigste leiers van
di6 eeubeskou word.

Van die oomblik toe dieskraal,
gryse leier op daardieSondagmid
dag by die hekke van die Victor
Verster-gevangenis buitePaarl na
vryheid gestap het, het hydiekoe
rantopskrifte plaaslik en intema- ,
sionaaloorheers.

Enkele ure na sy vrylating en
bynadag na dag daama het hypers
konferensies en toesprake voor skares
van tot 200 000 mensegehou. Hy
hetgetoon dat hy heeltemal in be
heervan homselfen dievreemdeen
nuwe ontvouende politieke situasie
is-soasofhy nooit vir27jaarindie
gevangenis getsoleer wasnle,

Haasonmoontlikeeiseword aan
hom gestel, en hy handhaaf 'n
moordende pas wat mense veel
jonger as hy hom moelik sal kan
nadoen, Met sy charismatiese per
soonlikheid, en in die afwesigheid
van die ongestelde Oliver Tambo,
word hy die sentrale en dominante
figuur in die ANC om wie alles
wentel,

Sommigesal se: Mandela {sdie
ANC.

Intemasionaal is hy oral in
aanvraag en hy 18 triomfantlike
besoeke af aan Wes-Europa, Noord
Amerika, die Ooste en,'n aantal
,Afrika-lande.

Die vele besoeke en sy lang
afwesigheid uit Suid Afrika word
uitverskeieoorde, ook uiteiegele
dere, gekritiseer. Sy persoonlike
.aandag word dringend inSuid-Af
rika vereis, word ge~1

MaarMandela en(dieANChet
eintlik geen keuse nie,

Enersyds wil alle regerings- en
staatshoofde persoonlike hulde bring.

Vrye Weekblad, 14Desember 1990
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Gloriejaar, krisisjaar
NIi 78 jaar vanstryenorganiseeren swaarlay was 1990 die jaar van glorie
en tuiskoms virdieAfrican National Congress.

Tog het dieANCjuis vanjaar te staangekom voor van die grootsteen
ingewikkeldsteprobleme in sy geskiedenis.
. Die ANC-leierskap en-ondersteuners isduidelik onkant betrap deurdie
skok-aankondiging van die staatspresident op daardie geskiedkudigeVry
dagvan 2 Februarie toe hysy verreikendehervormingspakket aangekondig
het, .

Feitlik oornag moes die ANC homself omvorm van 'n ondergrondse
bevrydingsbeweging, wat die afgelope 30jaar betrokke wasin 'nvryheidsttyd,
na 'n demokratiese, politieke party.

Die problemevirdie ANCis Iegio.Leiers watvirbynadrie dekadesweg
was,keer terugenraakonmiddellikbetrokke indiedelikate,gekompliseerde
en ongenaakbareonderhandelingsproses met dieregering.

Terselfdertyd moet die ANC-Ieierskap alle aandag gee aan die baie
praktiese probleme rondom die loodsingvan dieANC.Aan die anderkant
wordDe Klerken syministers gerugsteun deur'ngedugteamptenary en 'n
geoliede party-masjinerie.

Basies verteenwoordig die onderhandelings vordering en deurbraakvir
die ANC. Maar dis juis di6 proses wat die ANCsy eerste en een van sy
grootste probleme besorg.

Daar is 'n onheilspellende vertrouensgaping aandie ontwikkel tussendie
leierskapen ondersteuners op grondvlak.Laasgenoemde sepersepsie isdat
die ANC te veeltoegewings maak en die gewapende stryd opskort, terwyl
die regering hulle uitoorl8 en weier om beloftes oor die vrylating en
terugkeer van gevangenes en uitgewekenes na tekom.

Die regering wordook geblameer vir die voortslepende geweld, ANC
ondersteuners wilweet: "Hoekan ons danonderhandel?"

Organisatories is daar wanorde en haakplekke. Van die beloofde een
miljoen lede aan dieeinde van vanjaar, isnog skaars 150000 gewerf.

Daar is menslike probleme om die uigewekenes, die binnelandse leier
skapen die gewone ledetal in een, doeltreffende organisasie saam te snoer,
Daaris ook probleme met samwerkingengebrek aankommunikasie tussen
die ANC en dieUDF, Cosatu en die SAKP.

Finansieel benodig die totstandkoming van 'ndoeltreffende ANC miljoene
rand en word probleme ondervindom genoegsame fondse in te sameL

Dieems vandieinteme krisis wordweerspieeldeur skerpkritiese artikels
in die Septemberen Desember uitgawes van die pro-ANC tydskrif, "Work
in Progress". Die artikels lui: "An ailing ANC: Does NelsonMandela have
-acure?"en "TheANCConsultative Conference: Can it blowsome life inthe
movement?"

Die Desember-uitgawe kritiseer die mislukking van die lede-werwing,
die gebrek aankommunikasie tussen diehoofkantooren strekeen takke,die
hooghartige manier van besluitneming opdie hoogste vlak en die totale
gebrek aan 'n behoorlikgeformuleerdestrategie entaktiekvir die volgende
jaar.

"Travelling witbMandela is like travelling with
Elvis." - SAKP-Ieier en ANC-Iid, Joe Slovo.

DDD
"Die seisoen van geweld is verby. Dietyd vir rekon

struksie en versoening is bier." - Staatspresident
FW de Klerk in sy 2 Februarie toespraak,

DitWAs DIE JAAR 1990/3

'n.ANC-ondersfeuner by 'nsaamtrek In So~eto

Joe Siovogroet 'n MK-soldaat

Vrye·Weekblad, 14Desember 1990

Die enigste' groeiende
Kommunisteparty
OP 29 Iulie vanjaar isw8reldgeskiedenis gemaak toe die Suid-Afrikaanse
KommunisteParty(SAKP) die eerstekeersedert syverbanningin 1950 by
'n groot saamtrek buite Soweto herloods is. Dit het een van die min
kommunistiese partye buitedie Sowjet-Uniegewordwatnog met dit naani
en beleid voortgaan.

Die teenwoordigheid van Nelson Mandela en dieganse ANG·leierskap
by di6saamtrekwas'nbewysdat diehistoriese alliansie tussendieSAKPen
die ANC blyvoortbestaan.

A122lede vandieSAKP se tussentydse leierskapkorps is ANC-Iede,en
agt van die 22 is ooklede van die ANC seuitvoerende komitee. '

Die SAKPhetvera! sterk steun ondervakbonde, jeug- en clvic-organl
sasies.

Die Ieiervan die SAKP, Ioe Slovo, en andere stel dit duidelik dat die
SAKP se tweefase-strategie 'n ander Suid-Afrika asdieANC ten doel het,
Hoewel die wreedhede van Stalinisme verwerp word, is die SAKP se
boodskap datdiemislukking van kommunisme in Oos-Buropa basies aan
menslike foute, en nie die stelsel nie, te wyte is.

Op die oomblik isdaar onsekerheid en meer vraeasantwoorde oor h66
die ANC/SAKP·alliansie na hul ontbanningenloodsing as openbare partye
in die praktykgaanfunksioneer.

Terwyl daarop die hoogste vlak die nouste samewerking is, word die
SAKP se rolin die ANC toenemend bevraagteken.

Die publisiteitsekretaris van die ANC,Pallo Jordan, bevraagtekendit of
die SAKPwerklikvan sy Stalinismeenonverdraagsaamheidvan dieverlede
afstand gedoenhet.

. Onder sekere ANC-Iede word die dubbele rol vandie SAKPbevraagteken,
terwyl daar vanuit SAKP-geledere skerp kritiek kom omdat di6 party nie
behoorlik deurdieANC-Ieierskap gekonsulteer wordnie,enoor die organi
satoriese chaos binne die ANC.

Spanningeenverskille oor die rol van sekere SAKP-Iede in die ANC, en
hul rol in die isolasie van dr Allan Boesak, het in Oktober tot 'n openlike
botsing in dieWes-Kaapse streek gelei. In die streeksverkiesing het onder

. steuners vanBoesak die SAKP-ondersteunende kandidate verslaan.
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Siagoftersvan die townshlp-geweld II by die Gerrniston-Iykshuis
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DAARis omtrent niles wat die onderhande- 6 Augustus was belangrike deurbrake om endie regering plaas,
lingspro.ses nog lean verongeluk nie. Oft ten stIUikelblokke totware ondethandelings tussen Nieteenstaande al die harde woorde,
spyte van die skrikwek:kende geweld, kon- aIlepartye iiitdiewegteruim. ontwikkel'n persoonlike begrip en verstand-
frontasies enopenbareaanvalle tussen reger- Besluite is geneem oor die onderhande- houdingvir mekaar seprobleme,
ingsleiers en die ANC en emstige versdlle lingsproses tussen di6 twee, gesamentlike Die unieke verhouding tussen De Klerk en
tussen dit twee partye oor die interpretasie werkskorniteesisgestigendie prosedure enIn Mandela beteken eintlik dat Suid-Afrika in
van ooreenkomste en ander sake. tydroostervir die vrylating en terugkeervan diepraktyk 'n land mettweestaatshoofde is.

Dit onvernietigbare proses is die groot politieke gevangenes en uitgewekenes is Die ongeloofliksteontmoetings vind plaas,
boodskap van hoop van die afgelope jaar, opgesteI. soosbyvoorbeeld ThaboMbeki, Joe Modise
Deur die vele opwindende en dramatiese Belangriket nog,die ANC het alle gewa- en Terror Lekota se verskeie gesprekke met
gebeure - beide in die openbaarmaar veral pende aksies en aanverwante aktiwiteite regseblanke spoorwegwerkers wat bevrees is
stilweg agter die skerms - stuuronderhande- opgeskort.oorhul toekoms in 'nnie-rassige Suid-Afrika.
lingskoersvas af op 'nnuwe, nie-rassige en Oor die interpretasie van laasgenoernde Oor sekere belangrikerbeleidsakeen oor
onverdeelde Suid-Afrika. f i ' begrip is daaregterverskille en die regering hoe'n toekomstigegrondwetdaarmoet uitsien,

Naafloopvan die laaste openbare ontmoe- weierdat dieproses van vryIatingen terugkeer • begin daar 'n konsensus ontwikkel terwyl
ting tussen De Klerk en Mandela op 26 No- kan begin voordat dituitgestryk i~ . verskille al hoe minder word..
vember - hul vyftiende ontmoeting - is die Maar as 'nmensverby die kruitdarnpe van Sake soos teenstrydige uitsprake oor 'n
tweeleierstans gewikkel in 'n reeks private die talle .aanvalle enbeskuldingings opmekaar tussentydseregering en 'n grondwetgewende
gesprekke omdie huidige skaakmat-situasie kyle. is daar dit.verbasende gevolgtrekking: ,vergadering is nie onoorbrugbaar nie, en die
te ontsluit, Dit was 'n jaarvanwonderwerlee. grondslagvir kompromiebestaan reeds.

Nbg die regering, nog die ANC kandit WanttussendieANCendieregeringbestaan' Kenmerkend van die besondere verhou-
bekosdg datdieproses misluk. Daarom isdit daar in wese reedsIn proses van magsdeling ding tussen die ANC en dieRegering is dit
sekerdat'nkomprorniegevindsalwordendat en die begin van 'n vormvan gesamentlike onlangse opmerkings deur In bekende ANC-
diegrondweUikeveelparty-konferensies teen regering. leiernan bittere konfrontasie met die rege-
Maar! of April op dreef behoort te kom. Weg van die openbare oog' en agter die ' ring:"As die wereld moosweet dat toe die

Dieooreenkomste in die Groote Schuur- skerms vind honderde informele ontmoetings konfrontasie op sy hewigste was, onsby minister
Minuutvan4Mel en die Pretoria-Minuulvan tussen leiers en lop-amptenare van die ANC so-en-so aan huis vir 'n partytjie was."

"Dit was 'n jaar waarin 'n heleklomp politieke spokedoodgemaa~ is, maar nou leer ons·met die geraamtesvan die
verledeenons sukkel hoe om dit te hanteer. Deur ons verledeword die wedersydseaanvaarding van mekaar se geloof
waardigheid beduiwel enveroorsaak dit probleme !Det dieskepping van stabiliteiten vaste strukture vir onderhande

linge," - Mede-direkteur van Idasa, Frederik van Zyl Slabbert, oor die jaar wat verby is.
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Onderhandelings: 'n boodskap van hoop

Tien sterf
elke dog

DIT was 'n jaar van blood vir Suid-Afrika,
Meer as3 OOOmense -gemiddeld tienelke dag
•sterfindie politieke geweldwaldieland soos
'nvloedgolf getref het. . '

Gedurende die vyf weke n4Staatspresident
FW de Klerk se toespraak op2Februariehet
ongeveer 200mense inBophuthatswana, Ciskei,
Gazankulu, Katlehong, Kruispad en in ver
skeie dele van Natal gesterf. Aanvalle deur
Zoel~impi's op townships enlanck:like gebk:de
inNatal bet 180 uit die200lewens ge!is. .

Op 26 Maart word 11 mense wat aan 'n'
oplogdeelgeneem het,deur oniuspolisie in '
Sebokeng in die Vaaldriehoek doodgeskiet.
Die GOldstone-kommlssiebevindhul optrede

. onregverdigbaarendieoptrede vandriepoli
, ",.siemanne word na die, prokureur-generaal

vefW)'s.· " ,
Op22 Julie sterf27 mense inSeboleeng iii

watblyk 'n botsing tussen InJcatha- en ANC
ondersteuners te wees. Dit word eers as 'n
getsoleerde voorval beskou, maar vIae van
geweldbreek in die volgende paar weke oor
dieOos-Rand, Wes-Rand en Soweto uit,

Diegeweldbethiema onbeteueld toegeneem.
Altesame26 mense sterfop 'n trein by Den- .
ver-stasie in Johannesburg nadat vennomde
mans passasiers koelbloedig doodgeskiethet,
Baiehet uit vrees vir hullewens uit die trein
gespringen is emstig beseer,

Op 14 September brand lede van die
Weermag op 'n skare mense los wat poli
siemannein 'n hostelvasgekeer bet nadatdi~
lede Inkatha-impi's te hulp gesnel het, AI
tesame 42 mense sterf. Eerswordnet 'nmil
it~re ondersoekgelas,endaarna 'ngeregte1ike
ondersoek.

Daarword getuigdatdieskare gaan sithet
voordie skote gevuuris, dat geenvuurbevel
gegeeis nie en dat daarvolgensetlike getuies
geen regverdiging vir die weermagoptrede
wasnie. 'n Ondersoeknamoontlike rneineed
deur 'n weermagoffisier word gelas.

'nDerde Mag worddeurveraldie ANCdie
skuldvir die aanhitsing vandiegeweldgegee.
Daaris beskuldigingsvan geheime kampein
Namibia en in Noord-Natal. Hardnekkige
gerugte van blankes met klapmusse wat ty
densdie geweld gesien word,duurtot aan die
einde die jaar.

Etlike joemaliste ~verklarings by 'nonaf
hanklikeorganisasie afoor die beweerde voor
oordeel van die polisie inNatalen Transvaal. '
DiebeweringsworddeurAdriaan VIole, minister
van Wet en Orde as "fabrikasies" afgemaak.

Die hoofredevirdiegeweldworddeurbaie
waarnemers teen dieagtergrond van die ge
brekkige steun vir Inkatha geplaas. Dit word
bevestig deur 'n onlangse opnarne deurMar
ketResearch Africawat bevind}letdat Inkatha
nie meer as twee persent steun buile Natal
geniet nie. Oaar word daarop gewys dat die
aanvang van die geweld saamgeval hel met
dieloods van 'n werwingsveldtog in Transvaal
deur Inkatha.

Die regeringsmediahetdiegeweldgroten
deels aan etniese geskille tussen Zoeloes en
Xhosa's toegeskryf. Die haglike omstandighede
in die hostel1een die hostelbewoner se isola
sievan sy familieendieleweindie townships
word ook as oorsake genoem.

In meer algemene terme praat sommige
swartkormpentatorsvanbotsings tussenplat
telandse en stedelike mentaliteite, en 'n tra
disionele ingesteldheid teenoordie eisevan 'n
modeme, verwesterde bestaan.

Op plaaslike vlak is daarIn aantal vredes
inisiatiewe wat slaag, soosdit in Kagisoaan
die Wes-Rand en Umfolozi in Natal, maar
teen die einde vanNovember het die dodetal
in die geweld op 929 te staan gekom.

Vroeg in Desemberbreek die geweldopnuut
aan die Oos-Rand uit,di6keerin PholaPark
en Tokoza uit. Die sterftesyfer in die nuwe
vlaag van geweldisoordie100.AItesame20
huise word ook inBekkersdal afgebrand.

Volgens 'n woordvoerder van die polisie
het 88 SAP-Iede hullewens di~ jaar in on
msverwanteVOOlValle verloor. Gedurende Julie
en Augustus aIleen was I 057 polisievoertuie
inpetrolbom-, klipgooi. engewapende voorvalle
betrokke.

'n Persverklaring vandieInstituut virRasse
aangeleenthede toon datdaar222aanvalleop
die huise van swart polisiemanne was.

. \)' .
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Die wereld
het gewo'el

"What a waste of time,
not being a slut." - Kim

Basinger in People
Magazine.

, "
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Oe oplrak

bespreek is. Die eerste hiervan was 'In konferensie in
Febroarie in Gabon in Wes-Afrika. Daarna is ons in
Junie na die negende intemasionale Aids-kongres in
San Franscisco. Verder is onsAugustusna twee konfe
rensies inAtlantaenLos Angelesgenooi. Suid-Afrikais

, ook verteerwoordig byIn Aids-konferensie in Zaire."
Ditis dieeerste keerdatSuid-Afrika genooiisomaan

.kongress- in Afrikadeel teneem, terwyIdi~ landself ses
,gaste van Wes-Afrika ontvang het op "In kyk en leer"·
ekspedisie. - '
, Padayacheeen dr Ruben Sher van die Aids-Sentrum

glo dat daar nie genoeg geldop Aids-bekampingspan-
deer ·,"T·li~ nie.' ,

Sher ~,s: "Die flnansiering van Aids is hopeloos
onvoldoende. Ons moet almal besefdat Aids 'n volks
epidernie is wat'n totale aanslag wdig hetom te bekamp."

Die staat het vanjaarR5,4rniljoen op die bekamping
van Aids gespandeer. .

Die gevare waaraan mediese personeel ondcrwerp
word in die behandeling van Aids-pasiente het groot
omstredenheidveroorsaak toedoktors by Baragwanath
Hospitaal in Soweto geweier het om die mense te
behandel omdat hullebesmet kan word as gevolg van
"naelsteekwonde". Gesondheidswerkers eis dat hulle

.die reg moet he om nie sulke mense te behandel nie,
maar Sher stel voor dat hulleversekering kry en ver
goeding betaal word vir die risiko wat hulle loop.

Na raming is Suid-Afrika tussen drie envyfjaar agter
ander Afrika-Iande wat die verspreiding van die Aids
epidemie betref, Daarisvolgens kenners steeds tyd om
iets daadwerkliks daaraan te doen.

V~!eWeekblad, 14 Desember 1990



skep deur beduidende getalle

As klein ondernemings die lewens-

'nGesonde, moderne ekonomie floreer

En asons liefisvirons klemgoed, moet

rnekaar kan meeding tot die ekonomiese

ons groot dink.

bloed van ekonomiese welvaart is, is groot

ondernemings die ruggraat.

ternasionaal met diebestes enplaaslik met

net op 'nlewenskragtige mengsel van groot,

middelslag- en klein ondernemings wat in-

nuwe werksgeleenthede teskep.

voordeel van elke Suid-Mrikaner.

; ~ ,

....Eert vandwgiQof§f1Jre(jiis··
waararnOmingrool··· .. .; ..... }~~rJfl$gw,··

,/... .. .: ·#~klRingQerl·;·· .
':.-. ,',',:,

En tweedens isdit groot ondernemings

Die mooiste erfeniswat ons ons kin-

heidsreuse mee te ding endaarmee enorme

bedrae aan buitelandse inkomste vir ons

Eerstens isditgroot ondernemings wat

'" ,

teitenwelvaart speel groot ondernemings 'n

varende land. Enindie skepping van stabili-

'n klein landjie soos Suid-Afrika instaat stel

onmisbare 1'01.

land teverdien.

3,u suksesvol met internasionale nywer-

ders kan nalaat, is 'n vreedsame, wel-

rnings so kan groei dat hulle 66k ware ;, " '

wat die groot enstabiele afsetbasis totstand.

bring waarop middelslag- enklein onderne- ;';'

'- '
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Regses se geweldplanne val plat
SAAM met die groeiende demokratisering
vanSuid-Afrikaanse politick, hetregse bewe
.gings ook in sterkte 'en getalgegroei - in so'n
mate dat daarvandagsowat 98 regse partyeen
-groepe bestaan. Di6 syfer sluit ook drie- of
vier-man selle, wat 'nnaam het, 'n program
van aksie en gereeld ontmoet, in.

Wye persdekking, nasionaal en interna
sionaal is in dieeerstehelftevan die jaar aan
di6groepe gegeeweens hulgeweld-uitsprake
en dade van terreur.

Vroeg in diejaarisdie doodskis van 'nkind.
en 30 silwerstukke by die Unie-gebou afge
lewer- as simboolvandie voIksmoord watdie
regering besig is om te pleeg deur met die
ANC te onderhandel. '

Groot optogte,saarntrekke en kommando
oefeninge, bomontploffmgs en selfs regs
gemspireerde moorde was die koerante vol,

Sondagskoolkinders in parke en swart
mynwerlrers inmyne indie Vrystaatis aangeval
en 'n swart taxi-bestuurder is as "oefenlopie"
vermoor deur 'nlidvandie Orde van dieDood,

Die leiervandieAfrikaner Weerstandsbewe
ging (AWB), Eugene TerreBlanche,het selfs
London toe gevlieg "om die boere se saakte
gaan stel" en 'nafvaardiging van dieHerstigte
Nasionale Party (HNP), die Boerestaat Party

endie hoofvandie kommando's vandie AWB
het die Staatspresidentgaan sien om hom te
waarskuoor die "woede vandie Boere" en te
vravir In wit tuisland.

Daar was vanjaar altesarne 53 regse ter
reur-dade~ sowat 15persentvan alle dade van
terreur wat vanjaar gepleeg is. .

Nou, skaars drie maande nadatdie laaste
"wit-born"ontplofhet, hetdiepolisiereeds 85
persent van die dade opgelos of mense in
verband met voorvalle van regse terreur in '
hegtenis geneem en aangelda.
, 'n Politieke risiko-konsultant van Pretoria,
WimBooyse, meen datdiepolisie "veel meer
sukses" met die oplossing van regse terreur
dade behaal het as met terreurdade wat deur
dieANCgepleeg is.Slegsagtdade van terreur
is nog onopgelos.

Hoeweldie AWB reeds seder! 1974 bestaan,
hetdi6 organisasieseersvanjaar werklik begin
nuus maak deur hul optredes en openbare
uitsprake.

Booyse meen dat die JaniAllen-voorval
verlede jaar, toe daar bewerings was oor 'n
verhouding tussen haaren TerreBlanche, die
"diasporain regse geledere was". Tot met di6
sage was die AWB die "baarmoeder van die
regses", maar hierna "het die eers redelik

eenvormige regse beweging insplintergroepe
opgebreek".

Maart tot Julie vanjaar was die maande
waarin die meeste regse dade van terreur
gepleeg is.Tans lyk dit egter ofdie regses se
Cut uit is. .

Die afgelope twee maande hettalleregses
in die hof verskyn.. Die meeste regse
voortvlugtendes is aangekeer en die massa
moordenaar Barend Strydom en Piet "Skiet"
Rudolph het beide gese dat hulle nie meer
dinkgewelddadige optrede isdieantwoord op
die regering se oorgawe nie.

AWB- en anderregse saamtrekke trekook
die afgelope tyd minder mense as voorheen.

Van Augustus tot November vanjaar het
die geweldsklem verskuif. Toe die Wet op
Aparte Geriewe en ander apartheidswette
geskrap ishet regses hul teikensverander van
duidelike politieke teikens, soos NP-kantore
enswarthotelle, na aanvalle opswartmense
of-kinders.

Booyse hetookgese datregse groepe vanjaar
reedsmeerdade van terreur gepleeg hetasdie
ANC tussen 1976 en 1980 tydens sy gewa
pendestryd. Booyse verwag dattoekomstige '
optredes al meer gesofistikeerd sal raak en
moontlik salbestaanuit sluipmoord-aanvalle. Plet "Sklet" RUdolph

Moratorium knou sport in SA

-~------~-,-~------- - -- '.--- ,-

"Whites are fellow-SouthAfricans
and we want them to feel safe and

that we appreciate the contribution
.they have made towards the

development of the country." - ANC
vise-president, Nelson Mandela, na sy

vrylating op 11 Februarie.

VANJAARhetdieboikot-aksiesin swarttownships,wat al sesjaar lank teen
ho! huurgelde, dienstegeld en buitensporige water- en elektrisiteitsreke
ninge gevoerword, 'nhoogtepunt bereik.

Volgens'nverslag van die TransvaalseProvinsiale Administrasie (TPA)
het 35 townships aandiebegin van Mei aandie boikot deelgeneem. In Junie
het die getalgegroei tot45, en in die daaropvolgende maand was dit 49.

Die weiering van verskeie gemeenskappe om buitensporige en lank
agterstallige water- en elektrisiteitsrekenings te betaal, het veral in die
tweede helfte van die jaar op 'n water-en-ligte-t'oorlog" uitgeloop, toe die
TPAges! het dat hynie langer agterstallige rekenings kan finansier nie.

Blankestadsrade,enook enkele swartstadsrade het die een na die ander
begin om dienste na die townships af te sny, veral op die Transvaalse
platteland met sy KP-gedomineerde stadsrade. '

Die township Tumahole in Parys in die Vrystaat was die eerste swart
gemeenskapwat onder di6 taktiek moes deurloop. Die inwoners se boikot
teen die buitensporige rekenings het in April 1984begin en in September
vanjaar eers geeindig. Soos baie ander townships hiema, het hulle ook 'n
verbruikersboikot inParysgeloods nadatwater en ligtevir drie dae afgesny
is.

Die huurboikot inSoweto, waaraan 'nheleaantal inwoners na vier jaar
nog deelgeneemhet, isna intense onderhandelinge tussenafvaardigings van
Eskom, die TPA endie Soweto People's Delegation beeindig, Toe is die
water- en ligtein verskeie gebiede van Soweto ookal afgesny. . '

Volgensdieooreekoms wat bereik is, sou die agterstallige huurgeld van
R55 miljoenafgeskryfword.

Eskom het aangekondig dat hy 30 townships weens agterstallige huur
rekenings gaandagvaar. In Desember is ses townships se stadsrade deur die
hof beveel om agterstallige kragrekeningete betaal.

Die CivicAssociations of Southern Transvaal, watin September gestig
is, hetna voregetree asdie spreekbuis vir die wydverspreide deelnemers aan
die boikotaksies. Townships het die volgende geeis:

'" Die skrapping van swart plaaslike owerhede en die bedanking van
raadslede.

'" Die beeindiging van "mini-noodtoestande", die beeindiging van die
hosteistelselen dieverwydering van doringdraad rondomhostelle.

'"Die skrappingvandiskrimineerende wette soos dieGroepsgebiedeweL
Huurboikotte hetookgelei totherhaaldelike oproepe tot raadslede om te

bedank. TomMboya, gewese burgermeestervanDaveytonen voorsittervan
die United Municipalities of South Africa (Umsa) het bedankuit sy pos
weens drukuit sy gemeenskap,

Die swart plaaslike bestuurstelsel dreig om ineen te stort, Reeds 40
persent vandie 262swartplaaslike besture regoordie land het verbrokkel
weens die grootskaalse bedanking van raadslede.

Boikotte laat swart
rade ineenstort

7/
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in pogings om weg te doen met
aparte beheerliggame vir aparte
bevolkingsgroepe.

Ofdi6 verwikkelinge in 1991 tot
diebeeindiging vandie moratorium
gaanlei, sal die tydmoet leer. 1990
hetgewys dat die toekomsvansport
inSuid-Afrika nie indiehande van
die land se sportlui isnie,maardeur
politici bepaal gaan word

~~~'7 -. ":- z:«
p..::---.'
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Daar isbespiegel dat dit dieAll
Blacks sou wees, maar die Nieu
Seelandse Rugbyunie het dit ontken.
Nou lyk dit asof dit Frankryk kan
wees.

Die Harare-beraad het verskeie
ligpunte opgelewer en verskeie
sportsoorte tot op die rand van nie
rassigheid gevoer. Sokker en
amateurboks het dievoortou geneem

POSITIEWE politieke skuiwe het
die hoop laat opvlamdatSuid-Af
rika 'n spoedige hertoetrede tot die
internasionale sport-arena sou maak.
Die sport-moratoriumhetdie hoop
die nek ingeslaan.

Die NationalOlympic and Sports
Congress het aUe amptelike kontak
van Suid-Afrika met' die res van die
wereld probeer verhinder en groot
welslae behaal. .

Van intemasionale mededinging
was daar vanjaarmin sprake. Twee
van die land se belangrikste sport
gebeurtenisse, dieRapport-fietstoer
en die SA tennis-ope, isvan al hul
glans ontneem deurdat geen oorse
se deelnerners hier toegelaat is nie.

SIegs 24 oorsese spelers is toege
laatom aan dieSonskyn-gholfreeks
deel te neem, intemasionale boksge
vegte in Suid Afrika is voorlopig
gestaak en van die beoogde besoek
deur 'n top-rugbylandof n saamge
stelde internasionale span het niks
gekornnie.

Dr Danie Craven, voorsittervan
die Suid-Afrikaanse Rugbyraad, het '
mi die Harare-sportberaad in N0

vember - waar hy uitgelag is toe hy
gese het apartheidis dood -verklaar
dathy hom nieverderaan die mora
torium gaan steur nie, en beslis
volgende jaar 'n oorsese span bier
heen gaan nooi,

i
i

I•
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Sam en FW: ou vyande word vrlende .

Staatsgrepe en woelinge

Namibia word onafhankllk .

Plakkers en konflik

nou nog verdag aangesien die be
skeie polisiemag kwalik die
groeiende misdaad te midde van
stygende werkloosheid kan beheer.

Maar dit het President Sam
Nujoma in staat gestel om die af
gelope rnaand system dik te maak
teenoor buitelandse visbote watvoon
gaan om die land se visbronne te
plunder en 'n vinger na Suid-Afrika
sebeweerde klandestiene rondkarwei
vanvoormalige "Koevoet" magte te
wys. Hy het ooknie gehuiwer om
die talle Suid-Afrikaners in die land
tot orde te roep nie.

Samesprekings met Suid-Afrika
het veral gekonsentreer rondom
pogings omdie Walvisbaai-kwessie
te skik, uitruil-ooreenkomste oor
.BSB-agente wat hulvuilwerkin die
buurlandgedoenhetennabewering
nogdoen en dan die talle ekono
miesebande tussen die twee lande.

Maar na al die voorafgaande
bohaai oormoontlike nasionalisering
doendiegrootmultinasionalemaat
skappyesteeds sake en is die vak
bonde steeds wettig, hoewel baie
vra ofNamibia regtig 'n standhou
dende demokrasie salkan bekostig.

Afrika bemiddel is om 'n ANC-gesinde bewindsoor-
name tefnuik. .

Gerugte van 'n staatsgreep inTranskei isdiehele jaar
· deur gefluister. Beweerde samesweerders is self's in
hegtenis geneem en uiteindelik het 'n mislukte poging
deur 'n lid van die militere raadwerklikheid geword;
Beweringe van Suid-Afrikaanse sarnesweerdery in die
poging omdie ANC-simpatieke regering vangenl Bantu
Holomisa omver te werp, het betrekkinge tussen die
twee lande verder versuur. .

Onder die afhanklike bantoestans het die bloedver-.
gieling in en om KwaZulu wereldwyd in die kalklig
gebly. Hoofminister Martgosuthu Buthelezi en die ANC
vise-president. NelsonMandela, seweiering om gesprek
tevoer, tesamemet getuienis datSuid-Afrikaanse veilig
heidsmagte die onminaanblaas in'npogingtot 'n strate
gie van "verdeel-en-heers", het daagliks nuusopskrifte
saam metskrikwekkende dodetalle gehaal, SOOS wetteen regulasiesverslap,het Suid-Afrika sepasvanverstedeliking

Die "etniese"en "polltieke" konflik het totwyd buite versnel.Maar behuisingsprojekte het nie daarmee saam toegeneem nie.
die grense van die sogenaamde tuisland weerklank Soos indie resvan die DerdeWereldis plakkerskampebyelke stad en dorp

· gevind en die lewens van talle mense intens geraak, nou besig om 'n algemene gesig te word - en so ook die probleme wat
Maar dieInkatha-regering is steeds op vriendelike voet daarmee saamgaan. .
metSuid-Afrika. Deur die jaar hetplakkers inverskeie delevan dielanddiereg verkry om

Onder die andervyfhetveralGazankulu en Qwaqwa op hul grond aan te blynadat die UDF in Julie 'n "land invasion"-veldtog
ooknie aandie onminontsnap nie. Hoofminister Hudson .geloods het, Dieveldtoggaangepaard metspontane optogte in Durban en
Ntsanwisi van Gazankulu het laatin Februarie op vlug '. Johannesburg in 'n poging omdieems van die plakkers seprobleme onder

·geslaan uit vrees.vir sy 1ewe. -. dieowerhede se aandag tebring. _.. .
Dieenigste tuislandewaardaarvredegeheershet, het i . InAugustusondemeemdieregering by'n vergaderingtussen die UDF en

almal regerings wat'die ANe in mindere of meerdere dieTransvaalse ProvinsialeAdministrasie om nie plakkershuiseplat te stoot
mate steun:KaNgwane,KwaNdebele en selfsLebowa. . sonder konsultasie nie. '.

Dit isook hierdie tuislande, saam met Transkei, wat .Eindelikblyk dit 'n futiele oorwinning vir.die plakkers tewees, want die
die regering se aanvanklike planne om 'nfront met .regering behou steedsdie regomplakkerskampe tevemietig -na konsulta-
.tuislandregerings tevorm, 'nbietjie deurinekaargekrap : sie. Die bloedvergieting ensmartduurdwarsdeur diejaarvoort - plakkers
het, ' ... . .. . huise in Durban, Midrand, Soshanguve, Brits, Heidelberg en die Oos- en

Wes-Rand word platgestoot, '. ...' . . .
Op die vergaderingtussen die UDF, onder leidingvanAlbertina Sisulu,

en die TPA, gelei deurHemus Kriel,minister van Binnelandse Sake, word
ookbesluitom 'n werkgroep testigomUDF-voorsteUevir'nGrondkomissie
te bespreek.

Di6 stap isvoorafgegaan deurdiestigtingvan 'nontwikkelingstrustonder
dievoorsitterskap van Jan Steyn vroeerdi6jaar om grond teidentifiseervir
informele behuising, en vir die eerste keer erken die staat dat ordelike
verstedeliking 'n mensliker beleid as instromingsbeheer is.

Die lyding en angsvanplakkersen hawelosemenseisoproerende manier
in Julie- getlhistreer toe taUe vroue in Dobsonville, Soweto hulle kaal.
uitgetrek het in 'n wanhopige pogingom stootskraperstekeer. .

Op Midrand botsplakkers virdieeerstekeermet witinwoners - Midrand
se "maplotters" en Sandton se mensekla oor die teenwoordigheid van
plakkers op hul voorstoepe. Regter Margo versoek die stadsraad om sy
besluit om Snake Parksehuise plat te stoot, onbepaald uitte ste1: "In die
naamvan genade, isdaarnie ietswatvir di6mense gedoen kan word nie, Dit
is koud buite."

By Orange FarmenHoutbaai worddi6situasie herhaal. By Orange Farm
hetdiestaat ondemeem om aile grond wat deur plakkers beset word en in
besitvan witmense is, tekoop.InHoutbaaiis'ngesamentlikekomitee tussen
dieblankeinwoners endieplakkers saamgestel nadatdieowerhede onder
neem het om grond virhervestiging te Identlfiseer,

InWattville, Benoniword plakkers toegelaat omopgrond tewoon en die
stadsraad van Benoni ondemeem om dienste te verskafenpaaie, rioolwerke
en water aan te Ie.Verder ondemeem die TPA om 107 000hektaaropsy te
sitom plakkers wat onwettig opgrond bly, te huisves.

Volgens die Stedelike Stigting is daar tans 4;2 miljoen plakkers in die
PWV- en Durban-gebied.

bydrae deur Suid-Afrika tot sy staats
kas en die' mi1joene wat die SA
Weermag in dienoorde van dieland
ingepomp het, was dit gou duidelik
datharde bene gekou salword. Nie
veelhet gekom vandiebuiteland se
beloftes van omvangrykefinansiele
en tegniese hulpverlening nie.

Die begrotingsdebat inMei het
daaromwyd uitgekring om die pri
oriteiteen rigtingvandiejong nasie
tebepaal.Die spookvanvermeende
Swapo-aangehoudenes tydens die
bosoorlog het saammetdie kwessie
vannasionaleversoening ennasiebou
opgeduik.

Moeilike keuses oor die infra
struktuur en onmin oordie streek
regering het dit verder uitgerek. 'n
Minderheidsvraagstuk hetamper tot
groot drama gelei nadat'n faksie
van die Rehoboth-basters geweier
het om die nuweregering te erken
engedreig het omhulselfonafhank
1ikte verklaar.

Uiteindelik hetonderwys en die
totstandkoming van 'n verenigde

. weermag in die begroting voorrang
geniet.: Die reuse toekenning aan
die weermag is vir baie Narnibi~rs

SKUINS na middemag, op 21Maart
vanjaar, is die Republiek van Na
mibia se vlag die eerstekeer ampte
likgehysen die Iandhetdie laaste in
Afrika geword om sykoloniale juk
afteskud, Duisende intemasionale
ampsdraers het die onafhanklik
heidsvieringe bygewoon enNamibia
met ope arms in hulge1edere ontvang.

Kort daama moes Suid-Afrika
ners toekykhoe hul "broers" oorkant
die grens die een intemasionale
rugby- en ander- sportspan na die
ander 10k en lidmaatskap van die
vemaamste intemasionale-enAfri
ka- organisasies bekom.

Nadat UNTAG (die WO se435
vredesmag) grotendee1s onttrek het,
hetdiesowat 1,5miljoenNamibiers
en hul nuwe Swapo-regering die
jaar stil-stil met die werklikhede
van se1fregering enhulmodel-grond
wet teversoen.

Verskeie staatsbesoeke naonder
meer buurlandewasopdie agenda,
maar die totstandkoming vannuwe
regeringstrukture was die grootste
enmees tasbarehervorming, hoewel
die noodsaaklike proses duurwas.

Sonder die reusagtige jaarlikse

Namibia skud sy koloniale juk af
8/0iT WAS DIE JAAR 1990

PRES FW de Klerk sebeloftes van 'nnuweSuid-Afrika
was skaars koud toedietuislandgemoedere begin smeuL
Vrees dat hulle agtergelaat salword in die onderhande
lingsprosesof dathulleiers deurdie regeringgekoopteer
sal word asook grootskaalse ontevredenheid met die
korrupsie van hulleiers hetVerwoerd se tuislanddroom
in'nnagmerrie omskep. -
. Die meer as 20 miljoen vanSuid-Afrlka senagenoeg
36 miljoen inwoners wat die afgelope 30 jaar in 13
persent van die land in lieneenpartystate ingeprop is,
wou nie langer wag nie.

DesondanksstaandieWetopBantoe-owerhedevan
1951 en die wette watdiestigting van swartstate reel 'n
jaar laternog vas en hetgeen bantoestan, buiten Trans
kei, homnog volledigtothersamesmelting verbind nie.

Afgesienvan die inwoners sepolitiekeaspirasies, is
ditduidelikdat die lewensmiddele in die tuislande die
bevolking nie langer kan steun nie, Suid-Afrika se
jaarlikse bydrae van RS.5 biljoen tot hul ekonomiese
welsyn kan ook nie volgehou word nie.

'n Maand na Mandela se vrylating is die Ciskeise
regering in 'n staatsgreepomvergewerpenvervang deur
'nmilitere raad. Intussen hetBophuthatswana tot uitbars
ling gekom en tientaUe hetgesneuwel toe die opstand
hardhandig deur die land se weermag onderdruk is.'
Gerugte van 'n staatsgreep hetnou nognie gaan Ie nie,:

Ook in een van die ander onafhanklike tuislande,
Venda, het die ontevredenheid, vera! oorkorrupsie,
ongekende afmetings aangeneem. ANC-steun het by .
die dag toegeneem, stakings enveiligheidsmagoptrede
het op mekaar gevolgen nog 'n maand later het die
militBre regering van kol Gabriel Ramushwana die
bewind oorgeneem.Hoewel gemoedere daama bedaar
het, was daar aantygings datdiestaatsgreep deur Suid-
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NG Kerk hoofspeler in drama

DrBeyers Naudeen dsPleterDumas na Naudese eerste
preek In27laar vanaf 'n NG-kansel

Kerk by monde van sy kerkblad,
Die Kerkbode, ook sy pond vleis
probeer kry het, moontlik met die
oog opdieeenwordingkwessie wat
ook vir die wit kerk se Algemene
Sinode souwag. Die NGK-leiding
hetprobeeraanvoerdateenwording
nievan boafgedwing moet word op
kerlre nie,maarvanonder moetgroei.

En toevolg daartog In heledrama
rondom eenwording by die Alge
mene Sinode van die NOK, wat lei
tot 'n afgewaterde besluit dat 'n
"ideaal" toteenwording gestelword.

· AI wat dit reggekry het, was om die
regses in diekerkkwaadte maak en
die NGKA en Sendingkerk te oor
tuigdatdieNGKdie busnaeenwor
ding verpasbet.

Maar 'n besluit dat apartheid In
· sonde is gaan by almal verby.Heel
moontlik omdat niemand dit as 'n
belydenis beleefhet nie,

Toe komdieRustenburg-beraad
endie erkentenis word 'n belydenis,
hoewel die NGK-afvaardiging dit
nie so sien nie. Dit word 'n be
lydenis toe profWillie Jonker op
staan en diesondeerken voor die
gene watdaaronder gely het, en toe
dieNGK-afvaardiging dit beaam.

Die hoogtepunt bly die oomblik
toeaartsbiskop Desmond Tutu op
staan en diebelydenisaanvaar. Sy

·woorde: '1 cannot when someone
says forgive me, say I don't" sal in
diegeskiedenis vandiekeIk in Suid
Afrikably staan, ongeag wat in die
volgende jaartussendiekerlre gebeur.

So indieskadu van dievakansie,
vind daar toe nog 'n belangrike
gebeurtenis plaas, Die World Con
ference forReligion and Peace hou
virdieeerstekeerin diegeskiedenis
'n inter-geloofskonferensie waaraan
bykans aIlegodsdienstige groepe in
Suid-Afrika deelneem.

Daar word onder meer besluit
om te vra datdie nuwe grondwet
voorsiening maak vir 'n sekulere
staatmet 'nartikel oorgeloofsvryheid
en 'n handves virgodsdienstige regte,

allerwee genoem is as die modera
tor van die nuwe kerk, is ook die
man op wie albei kerke hul hoop
gevestig het om by die stigtingsi
node met sy buitengewone erato
riese vermoens en charisma, die
knoop deur tehaak. .

"Hy's die Moses van die Sen
dingkerk watnouniesaam die be
loofde land kan ingaan nie," is oor
hom gese. 'nReuseleierskapskrisis
was op hande.

SonderBoesak het die ketkregte
like kwessie,watonopgelos op die
tafel van diebuitengewone sinode
van die NGKA in Oktober ill die
Kaap beland het, daartoe gelei dat
kerkvereniging nie vanjaar kon
plaasvind nie.

.Die stigtingskonvent het toe 'n
konvent van beginsel tot eenwor
ding geword. Ben regspersoon vir
die tweekerkesaleersinJunie 1991
.gevorm kan word. Skadeliker was
egter die vertrouensbreuk wat ty
dens die twee sinodes tussen die
twee kerke ontstaanhet, Di6 is nou,
volgens die leiers, weer grootliks
geheel.

Dit was 'nbreukwaaruit die NO

'N JAAR van hoogdrama op die
kerktoneel van Suid-Afrika isYerby,
waarin die invloed van die apart
heidserfenisop kerkebytyesoos 'n
tragedie ontvou het, en by tye die

. vorm van 'n pynlike ontdekkingsreis
na binne aangeneemOOt.

En weer eens was dit die NO
KeIk-familie watdiehOofrol gespeel
het. Moontlik omdat dit vanjaar
sinode-jaar vir al vier die familie
lede van die Kerk was. Die drama
het begin by die besluit van die NO
Sendingkerk en die NO Kerk in
Afrika (NOKA) omsaamdieVere
nigende GereformeerdeKexk tevonn.
Daar is besluit om die staptevoltrek
by 'n stigting in Oktober,

Allerhande kerkregtelike pro
bleme hetegter vroeg-vroeg in die
jaarbegin opduik. Soos 'n dispuut
binne die NOKA oordie vraag of
die toevoegingvan die Sendingkerk
se vierde belydenisskrif, 'die Be
lydenis van Belhar, totdie konsep
kerkorde van dienuwekerk,moont
lik is•

En toe bedankdr.Allan Boesak
aspredikant en moderator vandie
Sendingkerk. Boesak, die man wat

Moordbendes en Harms
DIE nuusgebeurevan1990 is naas die mgrypende hervomtingsstappe deur

.Staatspresident FW deKlerken die groeiende vlaag van geweld oorheers
deurdie onthullings rondommoordbendes endieaanstelling van die Harms
kommissie.

De KIerk het as deel van sy uitgebreide hervormingspakket van 2
Februarie die kommissie aangestel met die opdrag om ondersoek in te stel
en verslag te doen oor die voorkoms van politleke moorde binne die
landsgrense.

De KIerk hetgeswigvoorgeweldige drukwatsedertNovember 1989met
dieonthullings vankapt Dirk Coetzee inVrye Weekblad en die daaropvol
gendeontkmaskering van die BurgerlikeSamewerkingsburo (BSB) ophom
geplaas is.

Menseregte-organisasies het die aanstelling van die kommissie ver
welkom, maar bedenkinge gehad oor regterLouisHarmsse vermoe omdie
bewerings "totopdiebeen toe oop tevlek",soosDeKlerkbelowehet, endie
beperking op diekommissie om slegs binnelandse operasies te ondersoek.

Harms is aangestel temidde van heftigeontkennings deur die owerhede
datmoordbendesbestaan, hoewel meer as100aktiviste die afgelope 15jaar
vermoor is of verdwyn hetsonder dat enigeskuldiges aan die man gebring
is.

Die Harms-kommissie is aangestel met drie gewese velllgheldspoli
siemanne - Coetzee, Almond Nofomela enDavidTshikalange - wat erken
hetdathulle lede vandieselfde moordbende was enverskeie anti-apartheidsakti
viste vermoor het.

Menseregte-prokureurs was dit eens datHarms eenvan die belangrikste
ondersoekliggamein ons regsgeskiedenismoes leien op die vooraand van
'n nuwe politieke bedeling die kanker van staatsgesteunde geweld moos
uitroei,

DieHarms-kommissie het tientalle getuies geroep en vir ses maande lank
getuienis oor moordbendes aangehoor. Benewens die tekortkoming dat 'n
span polisiemanne die aantygings teen die staat moes ondersoek, is die
getuienis aangebied deur die prokureur-generaal van die Vrystaat, adv Tim
McNally, wat volgens sy eie interdepartementele verslag vooraf reeds
besluit het dat Coetzee enNofomela lieg enmoordbendes nie bestaan nie,

Harms self is in die loop van die verrigtinge hewig gekritiseer vir sy
houding teenoor sekere getuies en die onvermoe van sy kommissie om
getuienis te ontbloot, So byvoorbeeldhet hyvirCoetzeein Londen gese dat
hy "crap" praat en nagelaat om van die BSB-getuies te laat kruisondervra.

Die uitslag vanHarms-kommissie was tewagte: geen moordbendeshet
in die pollsie bestaan nie. Sonder 'n greintjie sielkundige getuienis bevind
Harms dat Coetzee psigopatiese neigings heten datNofomela en Tshike
lange lieg.

Harms se diefeit datdie ANC-Iede wat Coetzee se hulel vermoor het,
spoorloos verdwynhet, bloot te wyte is aan die feitdat die polisie nie hul
adresse kon opspoor nie, 'n Duidelike en blatante sameswering deur die
polisie om te lieg, word onbeantwoord deurHarms gelaat.

Wat die BSB betref, bevind Harms datdi6 geheimsinnige organisasie
homselfdie reg toegeein hetom persone teverhooren te straf.Die BSBhet
sy eie politieke agenda gehad en bevele vandieStaatspresident getgnoreer,

Menseregte-organisasies, die ANC en verskeie anderpolitieke organisa
sies het na die Harms-verslag volgehou dat moordbendes in die 'polisle
bestaan en gese dat daar is genoegsame getuienis om dievermoede te
bevestig. .

Daar het waarskynlik meer inligting in die media oor die bestaan en
optrede van moordbendes na vore gekom asin dieHarms-kommissie self.

.Koerante soos Vrye Weekblad en SundayStarhet In belangrikerol gespeel.
Onderhoude metminstens drie geweseledevandie BSB het 'n verhaal

vertelvan Inorganisasie wie se tentakels totinEuropaenmidde-Mrika strek,
van meesterplanne vir ontwrigtingen destabilisasie van buurstate, van die
chaos wat die afgelope jaarbinne die BSBheersen etlike van sy moord
planne.

So byvoorbeeld het die gewese BSB-lidWillie van Deventer aan Vrye
Weekblad vertel dat dieBSB dr Fabian enFlorence Ribeiro in Desember
1986 vermoor het. Die Harms-kommissie het ondersoek na die moorde
ingestel en in syverslagle Harms die blaamvirdiemoordvoor die deur van
die BSB.

Malan het inJulievanjaar bekend gemaakdatdieBSBontbind. Hardnek
kinge gerugte houvol dat die BSB steedsopereer enbetrokke kan wees by
die wydverspreidegeweld.

Suid-Afrikaners het ook vroeer vanjaargehoor van 'n spioenasienes by
die Johannesburgse stadsraadwat op anti-apartheidsaktiviste gespioeneer
en noue bande met die BSB gehad het, Duisende rande van die be
lastingbetaler segeldisvermors.

Die Hiemstra-kommissie van ondersoek het bevind dat vier senior
amptenare van diestadsraad, onder meer die stadslderk, Manie Venter, en
die direkteur van sekuriteitsdienste, John Pearce, verantwoordelik gehou
moet word vir diespioenasie-aktiwiteite.

Slegs Pearce gaan interdepartementeel vervolg word, en wat Venter
betref, is hy met 'njaarvakansie vir sy James Bond-kaperjolle vergoed. Hy
treeegtermet vervroegdepensioenafen ontvang 'ngouehanddrukvanR750
000 en 'n maandelikse pensioen van R13 000.

.Kriminele geweld bedreig die nasionale vrede
SUID-AFRIKA semisdaadsyfer styg
in 1990met sowatdertig persent. 'n
Opname deur die Five Freedoms
Forum bevind datkriminele geweld
so 'n groot probleemkanword dat
dit onderhandelingekanondermyn.

Diegrootste bedreigingkomvan
radikale swart jeugdiges, wat moont
lik .'n standpunt teen onderhande
linge sal inneem as hulle nie resul
tate sien nie, bevind dieopname.

Die toename in misdaad kan

grotendeels toegeskryf word aan
ekonomiese ag1eruitgang wat gepaard
gaanmetwerkloosheiden verstede
liking.

Dieveranderinge in die politieke
arena skepook verwagtinge wat met
'n h~ vlak van frustrasie gepaard
gaan.

Vanjaar word vera! gekenmerk
deur'n toename in gewapende roof
en die gebruik van aanvalsgewere
soosdie AK-47 in rooftogte. Vol-

gens kapt Eugene Opperman, die
polisie se skakeloffisier aan die
Witwatersrand, isdaarvanjaar reeds
317 gewapende rooftogte inHilllrow
aileen aangemeld en hyverwag dat
hierdie syfer drastiessal toeneem
.oor die Kerstyd. .

In Soweto is daar meer as 500
moorde enmeer as 900 gewapende
rooftogte gepleeg, Die polisie Ie
beslag op ongeveerdertiggesteelde
wapens per week in Soweto.

'n Buitelandse studie bevind dat
daar jaarliks 20 mense per100 000
in Johannesburg vennoor word 
eenvan die hoogste ~ers terwereld.

Die aard van"gewone" krimina
titeit soos huisbraak endiefstal het
ook meer gewelddadig geword. So .
het motordiefstal byvoorbeeld nou
in motorkaping verander.

. Daar was etlike gevalle waar
motoriste geskietenmet hulmotors
weggejaag is.

Daar is ongeveer twee poli
siemanne virelkeduisend mense in
Suid Afrika, watveels te min is vir
'n land soosSuid-Afrika watdeur In
oorgangstydperk gaan.

Die bestaande mag van 81 094
moet ook ingespan word om poli
tieke geweld te bekamp. Intussen
floreer sekuriteitsroaatskappye omdat
die publiek onveilig voel. Van di6
maatskappye ontvang tot100oproepe
perdag.
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Die media,en veral ons, het deurgeloop
SUID-AFRIKA se glasnost tree
vroeg inmetdieopheffing vanheel
wat van die persbepalinge 'van die
noodregulasies na pres FW de K.Ierk
se 2 Febroarie-toespraak. Die vryla
ting van Nelson Mandela word op
11 Februarieregstreeks op TV uit
gesaai. Op 13 April word Sechaba
as 'n "simboliesedaad", op inisiatief
van die DirektoraatvanPublikasies
self, gewettig. Op14Julie word die
SAKP se lyfblad, Umsebenzi, die
eerste keerop straathoekeinJohan
nesburg verkoop.

Glasnosthetegtersy perke, veral
op die Universiteit 'van Styellen
bosch. Tina du Toil, assistent-re-

~~,
Nog'n

dakteur van die Matie wordweens misleihet.

'Joemalistieke wangedrag" afgedank THED~¥MAIL Vrye Weekblad rig 'n appe! tot
nadat sy die studenteraad daarvan dieHooggeregshofnadie skuldigbe-
be~ldig het dat hulle nie knaters vinding van Du Preez omdat Joe
het rue. Slovo Bestandpunte op 'n akademiese

Ver-regses slaan toe opdiekan- konferensie in Duitslandweergegee
tore van koerante. Op 3 Februarie born by die kantoor vanThe Nami- word met die belastingbetaler se is toedi6 nog op die Irs van verbode
word 'n verslaggewer van die bian, enop 2 September twee bomme geld teen Vrye Weekblad ingestel. persone was.Du Preezse skuldigbe-
Volksblad deur AWB-lede van 'n buite Beeld sekantoor, Piet "Skiet" Gent Lothar Neethling dagvaar Vrye vinding word gehandhaaf.
brandtrap afgegooi, geslaanen met Rudolph se Orde Boerevolk aan- Weekbladen die Weekly Mail vir Die regering stel in April 'n
pikstele en knuppels aangerand. Op vaar verantwoordelikheid, en ook altesameRl miljoen. taakgroep saamom dieherstrukture-
4 Julie ontplof 'n bom by Vrye vir 'n ontploffing buite 'n bioskoop Op 3 Oktober vind 'n Johan- ring van die uitsaaiwese te onder-
Weekblad sekantoor. Dit isdieeerste in Fordsburg, Johannesburg, waar nesburgse landdros die redakteur soek. Die taakgroep·. bestaan
bomaanval op 'n koerant nadatsta- die rolprent ''How to make love to a , van VryeWeekblad, Max du Preez hoofsaaklik uit militere mense,
kende wit mynwerkers TheStar se negro without getting tired" by 'n op twee aanklagte ingevolge die Wet Broederbonders en NID-lede.
gebouin 1913 afgebrand het, . rolprentfees draai. op die Beveiliging van Inligting Sowat 1000 mense neem aan'n

Op5Augustus ontplof'nfosfor- Die een lasteraksie nadie ander skuldig.VryeWeekblad het onthul optognadieSAUK-hoofkwartierin
dat 'nvoorste akademj]ms aanStellen- Aucklandparkdeel en oorhandig 'n
bosch-universiteitvirdie Nasionale memorandumaandievoorsittervan
Intelligensiediens gewerk:het. die SAUK, Christo Viljoen waarin

DieStaatsprokureur stuur'n brief beterverteenwoordiging gcl!is word.
aan VryeWeekblad waarin hy R35 Viljoen antwoord dat as verteen-
000 namens die Witwatersrandse woordiging as beginsel aanvaar word,
Prokureur-Generaal, adv KPCOvon sal dietaakgroepso groot worddat
Lieres und Wilkau eis. Von Lieres dit "onwerkbaar" sal raak,
und Wilkau s! dis "onwaar, onreg- Op20JuniewordTheDailyMail
matig en lasterlik" dat hy selek- geloods. Op 7 September verskyn
tiewevervolging teen Vrye Weekblad die laaste uitgawe, weens 'n gebrek
toepas en 'n vendetta teen die koe- aan geld en advertensies, en word
rant voer, die koerant weer 'n weekblad, 'n

In nog 'nbrief van die Staats- dikkerWeekly Mail met meer ad-
prokureurwordR200 000 vanVrye vertensies. .
Weekblad ge!isnamens brigadier Vroeg in Desember kondig die
Leon Mellet, woordvoerder vir die regering aan dat M-Net nuus mag
minister van Wet en Orde, Hy kla uitsaai•voor vyfuur smiddaeofna
oor beskuldigings dat hy die media agtuursaans.

Oil word al groener

DIE jaarhetbeginmetdie skokvan
'nveertig persent-slaagsyfer vir 1989
se swart matrikulante, en die "Terug
skool toe-veldtog" deur die National
Education Crisis Committee
(NECC).

Maar 1990 hetgou verval in nog
'n jaar van ontwrigting in die swart
onderwys,watdievrees 1aat ontstaan
het dat die druipsyfer di6 jaar nog
hoer kan wees.

Van die 492 hol!rskole van die
Departement Onderwys en Oplei
ding (DOO)het byna 'n kwart van
die skooldae gedurende die eerste
twee kwartale vanvanjaar verlore
gegaan. In die eerste kwartaal was
daar boikotteby 47persent van die
hoerskole en 37 persent van die
laerskole.

Daar was vanjaar ook vir die
eerste keer wydverspreide protes
aksies in swart skole deur on
derwysers, ouers en skoolhoofde.
In Maart het'nvyfdevan alle DOO
onderwysers landwyd deelgeneem
aan 'n maand-lange staking, en in
Junie het ouers 'n weeklange sitsta
king in die DOO-kantore gehou om
druk op diedepartement te plaas om
die tekort aanhandboeke op te los.

Die "Terug skool toe-veldtog"
het tot gevolg gehad dat die leer
lingtal by hoerskole met sowat 60
000 vermeerder het, terwyl daar
steeds 'n agterstand van6 000 klas
kamers landwyd is.

Indie begrotingvir1990 isR355
miljoen deur die regering beskik
baar gestel vir die oprigting en
uitbreiding van swart skole,

Die vise-presidentvan die ANC,_
Nelson Mandela, en verskeie ge
meenskapsleiershet 'n oproep aan
leerlingegerig om leIUg te keer skool
toe. Die regering het homself ook
verbind tot die ontwikkeling van .
nuwe strukture omdie betrokken
heid van die swartgemeenskap in
skole te verbreed.

Die eerste oorkoepelende nie
rassige onderwysersunie, dieSouth '
African Democratic Teachers' Un
ion,word in Oktobergestig.Nieeen
van die tradisionele wit unies sluit
aan nie, maar die Natal Teacher's
Society kry waarnemerstatus. .

Die minister van Nasionale
Opvoeding, Gene Louw, hou ook
gesprekke met 'n Cosatu-affUiaaten
veroorsaak 'n storm in wit on-\,
derwyskringe.

DieFederaleOnderwysraad,die
verteenwoordigende liggaamvanwit
onderwys, besluit hiema ombande
te breekmet die Departementvan '
Nasionale Opvoeding. Die Natal
Teachers' Society. the SouthAfri
can Teachers AssoCiation en die
Transvaal Teachers' Association
distansieer hulself van die besluit.

Die belangrikste ontwikkeling
vanjaar in wit onderwys wasseker
likdieregeringsbesluit om die groen
lig tegeevir die-oopmaakvanrege
ringskole. Besonderhedevandie plan
is in Septemberbekendgemaak, en
isdeurbeideregsesen linkses gekri
tiseer.

Drie modelle isvoorgestel: model '
A waarvolgens 'n staatskool lean
aansoek doen om 'n privaatskool te
word,modelB waarvolgensnstaat
skool self toelatingsvereistes kan

stel teen geen ekstra koste nie, en
model C waarvolgens 'nstaatskool
'n staatsondersteunde skool verklaar
kan word en die regering perso
neelsalarisse betaal.

Die vangplekhetgekommetdie
stemvereistes en die voorskrifdat
die oopmaak "binne dieperke van
die huidige grondwet" moetplaas
vind.

Daar is voorgeskryfdatdaar ten
minste 'n stempersentasie van 80
persent moet wees, en dat90persent
van ouers wat stem ten gunste van
die nuwe modelwees, Selfsdan het
die minister 'n veto-reg.

Volgens die grondwetlike be
perkings moet 50persent van die
leerlinge wit wees en opvoeding
moet geskied binne die raamwerk
van christelikenasionaIe opvoeding.

Teen die einde van November
het 180 skole landwyd reeds ten .
gunste 'van oopmaak gestem, die
meeste vir Model B, en toestem
ming is aan 78 skole gegee om vol
gende jaar al hulle toelatingsvereis
tes te verander.

In Novemberbegin 254 (XX) swart
matrikulante, 57(XX) meer asin 1989,
die DOE eindeksamen skryf. Die
NECC hetvandeesmaand aangekon
dig dat hulle projek vir volgende
jaar "massaopvoeding" gaanwees.

FEI1UKaldievemaamstepolitiekegroepeenpartyehetdievasleggingvan
ekologiese beginsels in 'n nuwe grondwet erken en bepleit. "Politieke
vryheidhetgeen sinas die land onherbergsaam is nie," word verklaar.

, Sommige sall990onthouas die jaarwaarinAardedag w8reldwydgevier
is. of die jaar toe die groot moondhedeuiteindelik groot geskrik het virdie
werklikheid van'ngat in die osoonlaagen diekweekhuis-effek, en hulself
gevoIgUk cnhenoeplik "groen" verklaar het. '

Plaaslikhetnie-regerings- en anderinformele bewaringsgroepefenome
naal gegroei, Die vemaamste daarvan, Earthlife Africa, het kwalik 'n jaar
gelede ontstaan en spog reedsmet talle takkelandwyd, asook in Namibia.

"Dieorganisasies het 'ook nle stil gesit toeThor Chemicals se Natalse
gifstofverwerkings-aanleg in April weer eens duisende ton kwikafval wou
invoer,selfsnadat diegifvlakke in omllggende rivieretot boenige aanvaar
bare vlakgestyg enwerkers se lewens beginbedreig het nie.

Eko-aktivisme hetin die winter 'n hoogtepunt bereik met die protes teen
die slagting vanrobbe, veral deur buitelandse belange. In 'n stadium wou
BrigitteBardotpersoonlikkomingryp,maardieSealActionGroupisgestig,
'n groot bohaai gemaak en die regering het weer gedink.

Die jongNamibiese regering het besluit omweImet "rob-uitdunning"
voort te gaan, waama 'n eko-aktivis 'nsakkehondetestikels in di6 land se
toerisme-kantoor inJohannesburg gaan gooihet.

Onskuswatershet verder aandaggetrek toemeerenmeer bewysevandie
gebruik van onwettige kiefnette deurbuitelandse treilers opgeduik heten
besoedeling weens ons eie afvalstorting emstige afmetingsbegin aanneem
het.

. Suid~Afrika setoekomstige vertoonkas van bewaring, die Richtersveld
waarin die inwoners 'n leidende rol in 'nuitsonderlike omgewingsprogram
sal speel,hetbyna skipbreukgely toe die Arbeidersparty om politieke redes
nie sy goedkeuring daaraan wou heg nie. ,

Die laagtepunt van die jaar was die onthulling dat Ciskei, een van die
tuislandewatreeds die meeste ekologiese letsels weens apartheids-ontbe
ring dra, giftige afval wi! Invoer, Di6probleem, saam met di6 oor .Suid
Afrika se twyfelagtige kemverbintenisse, word hoog op die ekologiese
agenda virdie nuwe jaar geplaas.:· >,', . .

Die afgryslike ekologiese aftakeling'van die tuislande en die rekon
. struksie daarvan aan die hand van grondhervorming en standhoudende
ontwikkeling isegter as die grootste~le langtermyn-uitdaging geidenti;:
fiseer,
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In Jeervan hoopen frustrasie

CODE: PHONE: (h) (w)

Please indicate:. 026 weeks 0 52 weeks

-----------------

druk geplaas word.
Ben van diegrootste frustrasies

van 1990 is die onbeholpe manier
waarop die blanke sakesektor op
die "ommekeer" van 1990 gerea
geerhet. 'nMenssoudie reaksiesuit
di~ sektor as die groo] grap van
1990 kon bestempel, as dit nie oor
so 'n ernstige saakgehandel het nie.

Voor 1990het die(hoofsaaklik
Engelse) sakesektor onder die war
verlceer .dat hervorming net met
politieke herstrukturering te make
het. Toe Manaelaop11 Februarie
pleit dat dieekonomiese stelsel ook
fundamenteel herstruktureer moot

, word om vandie ongelykhede van
.. apartheid ontslae teraak, het hy die

Rip van Winkelsvandiesakesektor
wreeduit hulle 1ge eeee slaapwakker
geskok.

Die . Engelse 'sakesektor het
klaarblyklik nog steeds nie sy les
geleer nie.' Julian Ogilvy Thomson
van Anglo-American beweer dat

, apartheid 'n selfsugtige politieke
beleid is. maar dat(Suid-Afrikaanse)
kapitalisme daarenteen geheel en al
kleurblind is!

Die nuwe Enge!se sakekamer,
Sabek, skryf die armoede en onge
lykhede in Suid-Afrika aan apart
heid en aan die"strukturele gebreke
van die sosiale stelsel" toe sonder
om enige skuld aan koloniale en
monopolistiesekapitalisme toe te
reken! Sabek beweer selts dat die
"vrye (sic) ondememingstelsel re
delik goed gevaar hetondanks apart
heid".Volgens dieEngelse sakesekor,
is di6 sektordus niealleen onskuldig
aan die "sonde" vanapartheid nie,
maar was ditin derwaarheid te alle
tye 'n teenstanderdaarvan!

Bid jou aan. Is ditmoontlik om
die Engelse establishment van sy
koloniale meerderwaardigheid en
vermeende onskuld te laat afsien?
Waarskynlik"nie,

Die DPkonhelaasooknie daarin
slaag omhombydieuitdagingsvan
1990 aan tepasnie. Hoeweldie DP
van meet af 'n "onheilige huwelik"
tussen sosiaal-demokrate en oud
modiese, kapltalisdes-georienteerde
"liberales" was, het die "huwelik"
baie sin gemaakin die cul-de-sac
omstandighede van 1989:Die DP

.het dan ook in sy geboortejaar 'n
baiebelangrike bydrae tot die ontkno
pings-politiek gemaak. Maar nli 2
Februarieleon dieDPBetwee vleuels
klaarblyklik nie ooreenstemming
bereik oor waarhy hom ideologies
moes "inpas" indienuwe skikkingpo
litiek nie, Dieeerstehelfte van die
jaar het die DPaanverlamminggely
en in die tweede helfte het die ou
"liberale" element oorgeneem met
die belofte dathy hom "links" van
die NP gaan posisioneerl Maar lean
'n party wat sulkenoue verbintenis
met die Commanding Heights het,
ooit "links" wees?

Die DP sal slegs relevant lean
wees en 'n konstruktiewe rol in die

.onderhandelingsproses kan speel
indien hy vreesloos en onbevange
kritiek teen alle deelnemers kan
uitspreek wanneer omstandighede
dit vereis. Dit sou onder meer ook
vereisdatdieDPdieEngelse sakesek
torbehoorttekritiseervirsy patetiese
poging om homvandie "sonde" van
apartheid te probeer veronskuldig.
Isdie DPondersyhuidige leierskap
,daartoe in staat?

'Die geleenthede en
die uitdagings wat die'
"ommekeer" van
,1990 aan Suld
Af~ikaners bied, gaan

/ in die res van die
dekade so veeleisend
wees dat 'n mens se
verstand begin tol
asjy die volle
implikasies daarvan
probeer deurdenk.'

Die NP het klaarblyklik so ver
wengeraak aandiepolitieke monopo
lie wat hy reeds vir vier dekades
besit, dat dit nie tot homkan deur
dring dai hy nie daaroplean aanspraak _
maakom tegelyk die land te regeer,
'n senior vennoot in onderhande
lings te wees en die voorsitter en
arbiter in die onderhandelings te
wees nie. Die NP-regering sevoor
neme om di~ probleem te omseil
deur virdie doeleindesvandieon
derhandelinge 'n onderskeid tussen
dieNPen die (NP)-regering temaak,
ismaklikdie gekste ideevan 1990.
DieNP-regering sal fyn dopgehou
moet word want hy is in staat om
(gedurende die onderhandelings
proses) met allerhande foofies en
truuks na vore te kom. Die NP sal
diebaie dinge wat hy nogmootleer

. - en bowenal nederigheid. netaanIeer
ashyvoortdurend onderdienodige

lasie en van 'n chroniese daling in
., dieIe!lepercapitainkome, .:. ..

In 19,90 isbelangriketekens van ,:
hoop vi! die toekoms vanSuid-Aftika .
opgeng.'. Op:2, 'Febuarie';is;die
(hoofsaaklik swart)bevrydingstryd
gewettig' en is die swartmense se
aanspraak op deelname aan die .
demokfatiese besluitnemingsproses '
die eerste keer erken, Nog tekens 'vOor dieonbenydenswaardige taak .
van hoop was die vrylating van om sy "constitutency" met 'n (ra- .
NelsonMandela, die GrooteSchuur- dikale) linkerhand te probeer kon-
en Pretoria-Minuut en veral die solideerenmobiliseerenommet'n
aanvanklike goeie samewetking-en (gemagtigde) regterhand aan dieon-
vertrouensverhouding wattussen pres derhaildelingsproses deelteneem-
FWdeKlerkenMandelaontwikkel 'en daarrnee die gevaar loop om
het, middeldeurgeskeur te word!

Miskien is die werklik Die NP verwyt die ANC omdat
hoopgewende betekenis van2 Febru- hynieorganisatoriesinratleankom
arie datdit 'n intense leerproses vir nie.Maar in stede van die nodige
eenenalmalaandie ganggesit het. tydenruimte aan die ANC te bled,
Ongelukkig gaandit vir die meeste buitdieNltbaie opvallenddieonbe-
mense 'n moelike en tydrowende holpenheid vir kortsigtige politieke .
proses wees omdiewaarheid omtrenr gewin uit, Ironies genoeg slaagdie
dieharde werklikhede vanSuid-Af- NP ook nie daarin om van sy
rika aan teleerenmet gelatenheid te kleinburgerlike partypolitiekery en
aanvaarhoerelatiefgrootelkeen se sy baasspelerige beterweterigheid
verantwoordelikheid enhoe relatief ontslae te raak sodat hy 'nsleutelrol
kleinelkeen sevoorregteindie rela- in die skikkingspolitiek kan speel
tief arm landisen bly. ' nie, DieNP en sy ondersteunende

Diegeleenthede endieuitdagings media sleep eerder die indruk dat
wat die "ommekeer" van 1990 aan hulle daardieondermynende verkie-
Suid-Afrikaners bied, gaan in die singspolitiek wat hulle in 1989teen
res van die dekade so veeleisend . veiaIdieDPbedryfhet,nouteendie
weesdat'nmens se verstand begin ANC voortsit
tol asjy dievolle implikasies daar
van probeer deurdenk. Mense wat
dink dat dit maklik (en pynloos)
gaanweesomgeboorte aan'nnuwe
Suid-Afrika, met 'n standhoudende
demokrasie te gee, is bf grensloos
na'iefbfbesigmet 'n propagandaset
vir partypolitieke gewin. Die
oordrewe gebruik van die konsep
"nuwe Said-Afrika" in veral rege
ringskringe het reeds 'n goedkoop
resonansie verlay.

Diegrootfrostrasie van 1990 is
datgeeneen vandie groot spelers 
dieANC, NP, DP, Inkhata, die
sakesektor ens - tot dusver bewys
kon lewer dat hulle hul denke en
dade s6 kon aanpas dat hulle die
geleenthede wat die "ommekeer"

.bied, na wense kon benut nie. Die
meestevandi6 organisasies en groepe
veg nog figuurlik gesproke in hulle
ouloopgrawe enprobeer steeds om
hut seksionele belange ten koste
van die algemene belang te bevor-
der, ,

DieANCslaag klaarblyklik nie .
daarin om hom organisatories en
ideologies aante pas van 'n bevry
dingsorganisasies na 'npolitiekeparty
·watdoeltreffende skikkingspolitiek
sal kanbedryfnie. Die vernaamste
redeshiervoor isgebrekkinge leier
skap,organisatoriese lompheid, die
yoortslepende geweldpleging en die
radikale eise wat die "kinders van
Soweto" stelvanwcl! (geoorloofde?)
verbittering. Dit wi! voorkom asof
daar in regeringskringe weining
begripis vir die radikalisering wat

. oorbaie jareinswartmensese gele
dereingetreeheLDitplaasdieANC
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Was 1990 In keerpuntjaor in die Suid
Afrikaanse politiek? SAMPlE
TERREBLANCHE, professor in ekonomie
aan die Universiteit van Stellenbosch,
S9 hoewel doar tekens van hoop was, .
sal net die tyd leer

vryheidstryd vandieAfrikaner teen
Engelse "oorheersing"; endie ver-

, skerping van die magstryd tussen
vera!Afrikaner- enswart "nasiona
lisme" - laasgenoemde nou in die
gedaante van (hoofsaak1ilc swart)
bevrydingsbewegings. '

'n Belangrike eerstekeerpunt in
dienuwe magstryd tussen Afrikaner
nasionalisme en die demokratiese
bewegingshetin 1976ingetree. Tot
op daardie tydstiphetdieVerwoer
diaanse ideologie ter regverdiging
vanbIanke opperheerskappy gedien.
Nli1976 hetdit begin taanomfinaal
in 1990 deur die NP prysgegee te
word.

'Die NP-regering
sal fyn dopgehou
moet word want hy
is in staat om
(gedurende die
onderhandelings
proses) met
allerhande foefies
en truuks na yore
te kom.'

Die belangrike keerpunt watdeur
dieSowe~oruu~vanl~6tew~g

gebring is, lean alleen reg verstaan
word as dit gesien word teen die

. agtergrond van die dekolonisasie
van Mosambiek en Angola en die
abortieweinval inAngola. Diejare
1974{76 simboliseer 'n nuwe ver
houdingteenoorAfrika, die Sowjet
Unie en die Westerse wereld. Dit
simboliseer ook die begin van die
(beweerde) Totale Aanslag, van
disinvestering, van groeiende Iso-:
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Die jaar 1990 was 'n groot jaarvir
Suid-Afrika. 'n Mens kandit saam
met 1909/2, 1948, 1960en 1976 as
eenvandie keerpuntjare vandieeeu
beskou, of dit op die ou end die
keerpuntjaar gaan blyktewees, sal
slegs die tyd lean leer. Ek twyfel
egterof dit die gevalgaanwees. Die
hoop wat 1990 gebring het, is in
vele opsigte gekanselleer deurdie
frustrasies van 1990.

In die jare 1909 tot 1912 is die
kontoere waarlangsonsgesldedenis
in di6 eeu sou "vloei", as 't ware'
vasgel!. In 1909 het dieNasionale .
Konferensie eenstemmighCid oor
Uniewording bereik enbetdieBritse
Parlement die Suid-Afrika-wet
goedgekeur waardeurslegs beperkte
parlemen~re verteenwoordiging aan
Kleurlinge en swartmense verleen
is.

Swart- en Afrikaner·nasionalisme
het in 1912 organisatoriese beslag
gelay toe die ANC gestig isengenl
Hertzog se slagspreuk"Suid-Afrika
Eerste" daartoe geleidatgentBotha
hom uit die kabinet gelaat het.Dit
het regstreeks aanleiding gegee tot
die stigting van die NP asdievoer
tuig van Afrikaner nasionalisme.

In die eerste helfte van die eeu
het'die Engelssprekende blankes
daarin geslaag om 'n dominerende
rol indieekonomie en indiepolitiek
tespeel. Teen 1948 het hulle byna
90 persent van aIle ekonomiese
bedrywighede buite die openbare
en landbousektor beheer. In slegs
nege van die eerste 38 jaar nli
Uniewording het die Engelse esta
blishment nie 'n belangrike aandeel
indieregering gehad nie.

In 1948 het die Engelsspreken
dessemagsrolindiepolitiekskielik
.tot 'neinde gekom In diedaaropvol- ,
gende dekades het die NP die
apartheidsbeleid verskerp en'nsemi
sosialistiese beleid gevoerterwille
van Afrikaner-opheffing.

Diejare rondom 1960 was drama
tiese jare. Dit simboliseerveral drie
dinge: die Groot Apartheidsbeleid
van dr Verwoed met die doel om
blankegesag permanentin "blanke"
Suid·Afrika te verstig; republiekwor
ding en die "voltooiing" van die

Vrye W••kblad, 14D...mber 1990
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. tegniek vandiemummie- /'
portretmakers oorgeneem.
. Die wareikonekuns is in die

jaar400naChristus in
Konstantinopel gevestig. Dit bet
oorgewaai nadie hele Bisantynse

. Rykenbet'rondomdiesewende
eeugesorg virheftige
omstredenheid binne die Ryk na
aanleiding van die Tweede Gebod
datdaar goon gesnedebeeld van
God gemaak mag word nie, ,

Ikone-aanbidders is beskuldig
vanafgodediens. Diebele Ryk
was letterlik in twee verdeel:
Diegene wat tengunste van ikone
was en di~ daarteen. Bloedige
gevegte betgevolg, en dit bet
gelei totdievemietiging van die
meeste vandie oorspronklike,ofte
weloer-ikone.

Bers onder KeiserinTheodora
II (810-867) isbeslis dat ikone nie
'nbeeltenis vanGod is nie, maar
'n woorgawe vanGod in mensllke .
gedaante. Ik:oneverering is toe
weer toegelaaL

. (

KULTUUR/13

~rondliggend aandie Chrlstelike kunsvan die Ooste Is , ..
die oorgetewerde legende vandie portret van die .t~ • A.

Moeder van God,wat glo 'n a'beelding Is uit die laar.
600 na Chrisfus van 'n oe'r-beeld wat deur die arts en
evangelis Lukas geskllder Is. Ditword asdie heel eerste
Ikoon beskou. Die Hodlgitrla, soos dif genoem word,
word as die meesbeduldende Ikoon van aile lye
bestempel. " ,
Talryke legendesvan wonderwerke wafplaasgevind
het In die teenwoOrdlgheid van die Ikoonstaan In'
boeke opgeteken; ,
Die oudste afbeeldlng van die Hodigltria staan bekend
as die "Godsmoedervan Wladimlr", waf In die Tretjako'
galery In Wladlmlr ultgestal word. Terwyl sommiges
meen datdie werk 'n Russlesekople van"n Bisantynse
Ikoon Is, isdie meeste wetenskaplikes dit eens dot
hlerdie 'n oorspronkllke Blsantynse werk Is,wat .
waarskynlik tussen die laar 1131 en 1136 ult
Konstantlnopel naKiev gekom het,en Indie laar 1155
na Waldimlr geneem is.
D.ie Ikoon Is op vele oorloi saamgeneem, en Is later
sleg in 'n veldslag teen die Tartarebeskadig. Dit is later
deur een van dieberoemdste ikone-kunstenaars van ..
daardie tyd, Andrej Ruble', gerestoureer.

~ "~"""'-"'"

".".lrt.)\.~~~,

"

, oorte dra.
Bands vertel: "lkone mag nie te

wereIds, te natuurlik lyk me.
Omdat gegloworddat hulle
goddelik gel'nspireer is, moet hulle '
ook 'n bo-aardse atmosfeer
uitstraaL Diegrootol! hetnie
ooghare nie,en kykby jou verby.
Die klein mondjie, die baard, die
voue om dieoe, dielang, reguit
neus, word allesvoorgeskryf."

Oor die ontwikkeling van ikone
skryf Kurt Weitzman datbeilige
beelde me dieontdekking van die
Christendomwasnie, DieIsis
kultus en andere betdit reeds
gehad, En soos diemisterie
kultusse, betookdieChristendom
beilige beelde in twee vorme
gehad: diemonunientale beelde
vir plekke vanaanbidding, en
kleineres virprivate verering.

EgiptieseChristene het eerste
die gebruikbegin navolg om die'
gesigte vanmummies tesleilder
om martelareen beiliges te vereer.
Die eerste ikone-makers bet die.

Dit word gedoen met
natuurlike kleurpigment, watmet
eiergeel en water gemeng word in
perfekte hoeveelhede enin presies
die regte kleurskakering, streng'. '
volgens voorskrif. Omdat die
kleure baie dof is, moet die ikoon
laag vir laag opgebouword totdat
die regte kleurdiepteverkry is,en
totdat die hele ikoon 'nbykans
deurskynende voorkoms bet.

Vir die gesig- en
.handoppervlaktes word
byvoorbeeld 'n oker-kleur gebruik,' .
vertel Bands. Om diewangbene

. van die gesig weer tegeeword
wit geleidelik bygevoeg en die
vlakke kleiner en kleiner geverf
totdat die volmaakteronding

"verkry is.
, Vir die goue stalekrans omdie

kop word bladgoudgebruik, As'n
., mens osgal bo-oor die goudverf,

,. kandaar weer'op diegoud .
geskilder word. '

Van ikoon-kunstenaars word
verwag om so na asmoontlik te
hou by die sogenaamde oer-ikone,
Dit is ikone wat beskou wordas
die oorspronklike geinsplreerde
weergawes van die heiliges, hetsy
Jesus, die Moeder Maria, die
aspostels, of ander
gekanoniseerdes.

Ernstige ikoon-kunstenaars
volg 'n ikonografiese konvensie
wat deur gewoonteendie .
kerkowerbede vasgestel is.

Oni dieS rede verteenwoordig
ikone dieselfde onderwerp. Selfs
wanneer hulle eeue,van mekaar
geskilder word, stemhullesoms
so ooreen dat net kenners hulle
kanonderskei.

lJaarom is die skildering netso
'ndeel van die lewe indie
Russies-Ortodokse Kerk as die ..
liturgie, die ryklik versierde
hoofbedekkings en die wierook.

Die skilderprosesselfbang
saam met 'n diep spirituele proses
waarin die skilder diemedium
word waardeur die heiligbeid van..
die Bybelse figurena diewereld '
deurstraal, Ikoneword dikwels
"vensters na die ander wereld"
genoem.

Ik:one besit wonderwerkende
krag, word geglo, endaaris
letterlik honderde legendes van
mense wat genees isnadat hulle

. tot 'n afbeelding vaneen vandie
oer-ikone (natekenvan die
oorspronklike) gebidhetomas
bemiddelaar by Godop te tree.

Om di6 rede is ditnodig dat
enige weergawe so gettou as
moontlikmoet weesten einde die
genesende hag op die skilderwerk.

.-

het toesy hoorBands is nie net 'n ,
Suid-Afrikaner me, maar 'n

. Protestant ooknog.
Om 'n ikoon te skilder, vind sy

toeookuit,neem 'n bietjie langer
asom'n waterverfskildery te
maak. Dis inder waarbeid soos
omhonderd waterverwe te maak,

Die Russiese tegniek is as
volg: Neem 'n stukbout van
ongeveer 25em by 30 em. Berei
diebordvoor deur 'n laag gips en
gelatien te mengen op te smeer,
sowat veertien keer. Dit word dan
gladgeskuur tot 'n marmeragtige
afwerking endan kan die

. skildering begin.

MOEG vir JingleBells, Om ikone fe skilder is nie
Krismisvaders in warm rooi
gewade in Kerkstraat (aIle dorpekinderspelefjies nie. Streng
bet mos een?), en stowwerige . k -ft t nc
kersversierings in winkels? 'voors n e moe nagevolg word. En
Sonderjouafenverf'nikoon. ,die geskiedEtnis van ikone'is ook nie

Dit kan 'n baiediepgeestelike ' , .
ervarlng word.kom de . goud en stralekranse nie. Bittere ..: '.

;=~~::=::;SUid- stryde is cd daaroor gevoer. INA VAN
Afrikanerwatdi~kunsonder'n " ..... DER LINDE doen verslag. . .
Russiese leermeester in . . .
Oostenryk bestudeer bet.

Gefassineer deurikone terWyl
sy en haar man, Len,inOostenryk
was as lede vandie Suid
Afrikaanse ambassade, moessy
gou uitvind 'n goeie eenkos die
prys van 'n plaas(40000
Amerikaanse dollars).

Self 'n skilder,betsybesluit
om dan maar selfikone teleer
maak - by 'n Russiese priester wat
lid was van die grootgemeenskap
uitgeweke Russewathulle in
Wenen bevind het.

"Um Gotteswille" ensommer
"Jesus, Maria undJosef'daarby,
bet een tante ontsteld uitgeroep

Vensters no die
onder wereld

Is dif hoe Christus werldik gelyk het? Ole vele byna
Identlese afbeeldinge van die aangeslg van Christus
op 'n doek In die ikone-kuns staan almaI bekend as
die Mandylion. Ole afbeeldlnge Isalmal gegrond op
dieselfcle oer-ikoon.Volgens die Ortodokse geloof
spruit hierdle "onvervalste weergawe" van die Chrlstus
geslg uit 'n oorlewerlng oor 'n tydgenoot van Jesus, die
Vors van Edessa. Toe die bale slekword, het hy 'n
boodskapper na Jesus gestuur en gevra dat die hom
gesond moes maak. Jesus het toe 'n IInnedoek
geneem en sy geslg daarln gedruk. Toe die
boodskapper die doek teen sy slekvors Se geslg druk,
Is die vors oombllkllk genees. .
Ole geloo' Isnou dat dit dleselfde beeld Is wat deur die
eeue heen nog op Ikone geskllder word. Ole
bekendste van hlerdle Chrlstus-afbeeldlngs kom uD
Edessa In kleln-Armenle. Ole redding van die stad ult .
die hande van die Perse In de laar 544 word aan die
Ikoon toegeskryf.

, Vrye We.bled, 14 Desernber 1990
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Dankie

Dit is tyd om dankie te se aan al die lesers en ondersteuners van Vrye Weekblad.
Dit was 'n interessante, opwindende maar harde jaar vir ons,

Veral die geweldige regskostes en die tyd en energie wat dit geverghet, het sy tol geeis. Ons
, is tevrede dat elkeen van die sake belangrik was en in die belangvan persvryheid en die

publiek se reg om te weet, maar ons hoop tog volgende jaar sal minder van die soort dramas
opleuier.

Ons het gedurende 1990 'n.hele paar veranderinge aan Vrye Weekblad aangebring. Veral in
ons redaksionele aanbieding en poZitieke aanslag het ons aangepas by die nuwe klimaat in

Suid-Afrika. Ons nuwe voorblaaie was 'n aanduiding dat ons al meer neig in die rigting van
'n nuustydskrif.

Uit ons wye lesereopname wat pas klaar is (ons sal julle vroeg volgende [aar meer daarvan
vertel) blyk dit dat die aanpassings ons lesers se goedkeuring wegdra. Dit was vir ons baie
lekker om te sien hoe lojaal Vrye Weekblad se lesers teenoor die koerant is. Dieleeers het

ook aangedui dat hulle 'n paar dinge anders sou wou sien, en dit salons van volgende [aar
afdoen.

Ons kan rapporteer dat dit bale goed gaan met Vrye Weekblad. Ons verkope styg steeds en
adverteerders stel al meer belang. Die nuwe, oper atmosfeer is baie goed vir ons,

Al die lesers wat geraadpleeg is, het gekla oor die beskikbaarheid van die koerant en
probleme met huisaflewering. Ons en die »erskillende verspreidingsmaatskappye is hard

aan die werk daaraan enhopelik 'sal die probleme vroeg in die nuwe j aar opgelos wees. Ons
advies aan mense wat sukkel om die koerant in die hande te kry, is in elk geval om Hewer in

te teken op diekoerant sodat dit elke Vrydag by jou huis afgelewer word; '
Ons het baie ambisieuse planne vir 1991. En bo-aan die lys staan 'n verdere verbetering in

die gehalte van onsjoernalistiek en 'n ooorneme om op 'ngebalanseerde, regverdige
, , grondslag ons lesers selfs deegliker oor die politiek en die nasionale lewe van die Nuwe

Suid-Afrika-in.,wording in te Zig.
Houons dop!

Ons hoop al ons lesers - ag, sommer ons vyande ook - geniet die somervakansie terdee en
, ons wens almal 'nvreedsame en gelukkige 1991 toe.

lou sleutel tot die Nuwe Suid-Afrika

VryeWeekblad
Vrye Weekblad. 14Desember 1990
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Onskuld gewas het.

Die Voortrekker-Prys vir die Dapperste .
Preek van die Jaar gaan aan ds Gideon
van der Nest.

En FW de Klerk? Die Dapperste Dopper
van die Dekade.

In Egte rob-pelsjas gaan aan Gert Kotze,
tot die ander dagministervan Omge
wingsake.

Roelf Meyer kry 'n Aanmoedlgfngsprys
vir die Belowendste Student van die
Akademie vir dieEngelse Taal,

Joe Slovo bet twee keer toekennings
ontvang: Die Vereniging van
Tweedehandse Motorverkopers se
Spesiale Erepenning vir die man wat 'n
stokou model watuitmekaar val, na In
nuwe BMW kan laat klink; en die

. Kameraad van dieJaar-prys van die
Vereniging van Staatsamptenare en Poll
siemanne omdat hyook liefis vir grys
skoene.

Buitengewone Manipulering van die
Sondagkoerante.Dit sit nie in elkeense
brook omjouself sO suksesvol te bemark
bloot deur jou onsmaaklike vull wasgoed .
in dieopenbaar te was nie. .

- .

. Bles enAntonGoosen kryelk ook 'n
Chroom Oskar vir hul Aanranding-foefle
wat albeiweer 'n slag op die kaart
geplaasbet.

'n Goue Plaat van Jantjie kom Huis toe
gaan aan RianMalan vir sy hartroerende
Out ofAfrica-verhaal wat menige traan
oor 'n Amerikaansewang laat biggel het.

Vir die Vasbyt-Prys vir Buitengewone
Deursettingsvermoewas daar net een
kandidaat: dieDally Mall.

MagnusMalan is die mees bekroonde
openbare persoonlikheid die jaar. DieIdi
Amin-toekenning vir Mllitere Integriteit;
die Nicolai Ceaucescu-prys vir Politieke
Aanspreeklikheid;die Nasionale Ka
pokhaan-prysvir Domastrantheid; en die
Vaseline Hand Lotion-prys vir dieMan
wat in1990diemeeste sy Hande in

I \, - , I ,
I

Goue Piesang-toekenning: Vir Naas
Bothaendte Noord-Transvaalse rugby
span, om 'n plekkie in die glaskas op
Loftuste vol wat eintlik vir iets anders
gereserveer was: .

I

Suid-Afrika is 'n land van toekennings.
Daar is gedurig die een ofander organi
sasiewat aan die een of ander mens 'n
toekenning vir die een ofander prestasie
maak, Vrye Weekblad het besluitomnou
maar sy eie toekennings vir 1990te
maak:

BSB-baasJoe Verster kry die Honoris
Kroeks (Blik:) vir sy dappere pogings om
ons land skoon te hou van ondermynende
Sondagskoolkinders en ander elemente
links van Magnus Malan.

DieWeight Watchers-toekenning gaan
aan PietSkiet Rudolph, wat 'n volle twee
dae lank met sy eetstaking volgehou het. .

Nelson Mandela kry die Gullible Travels
toekenning. Lank laas hetiemand sO baie
in diebuiteland gereis, soveel twak
gepraat en is by deur soveel mense gegIo.

Hoofman Mangosuthu Buthelezi kry
Krygkor se Spesiale Erkenning vir 'n
Bydrae tot die Ontwikkeling vanKul
turele Wapens. Hy kry ookdie Spies en
Plessle-prysvir die Verantwoordelikste
Uitsprake oor Televisie, en die Moeam
mar Gadaffl-prys vir 'n Spesiale Bydrae
tot Vrede in die Townships.

Die OmoWitter as Wit-toekenninggaan
aan regter Louis Harms en sy komiese,
'skuus, kommissie van ondersoek na
moordbendes. Watse moordbendes?
(Daar is gIo ook 'n spesiale toekenning vir
die Sielkundige wat die MeesteVordering
getoonbet oppad van dieVereniging van
Sielkundiges - vir Harms se beskrywing
van Dirk Coetzee as 'n psigopaat.)

Dieskobbejakke van die BSBwatmet
prulke, snorre en vals baarde voor regter
Harms verskyn het, kry die Evita
Bezuidenhout-prys vir SwaksteVermom
mingvan die Jaar,

'n Honoris Obscuris (KrokodDvel) aan
PW Botha vir sy Wllderniservaring.

Thabo Mbeki is Suid4\frika se Kulkuns
tenaar van die Jaar, Wie anders kan so
goedsooshy met mense sekoppesmok
kel? (pik is nie verniet green vanjalOesle •
nie.) .

BlesBridges kry die Rapport-prysvir

LouisLuyt kry die Saddam Heeseln-toe-
.kenningvir sportadministrasie. Hy bet
vanjaar vir die derde keer In Transvaalse
rugby-afrlgter die trekpasgegee. Dank
die gode Louis se politi~ke loopbaan bet
nooitop dreef gekom nie,

Osoon
vriendelike
oorbelle en
onder in-dinge

'!rye Weekblad, 14Desember 1990

5005die selsoene verander,
so verander die glere. En In
mens moet roer om by te bly
by wat in is en waf uitis.
PEARLIE JOUBERT gee road
GlSTER was plastiekperels, die noordelik
voorstede, die Demokratiese Party, Franse
flieks en ontwerper-geskeurde jeans hoog in
die mode. Mini-rompe, Durban, massa-op
togte,palazzo-brooke, yuppies, en werlcsontbyte
byHoliday Inns wasook in. .

Maar1990 het nuwe dinge gebring. Vanjaar,
sosaammet dieDeKlerk-eraendie groeiende
gat in die osoonlaag,en omredes wat niks te
makehetmet die dalende goudprys, plakkers,
massa-slagtings in die townships of besoe
deldelugnie, is die NinjaTurtles, homoseksu- .
aliteit, ANC T-hemde, Guechi-skoene, fil
terkoffie, Radio 702talkshows en I love FW
plakkers in - giere ken mos geen moraliteit. , .
me.

Argumente oor diegat indieosoonlaag is
gewisin,maar dit isbelangrik om ookosoon
vriendelike oorbelle Iedra Vera! opvlooimaIkte.

Die man met die Valium-stem op TV,
Gatsha Buthelezi, isdeesdae uit, So ook kul
turele wapens. So ookDenis Worrall.

FWdeKlerkhetintussengesorgdat dieNP
weervirdie eerste maalinjare in is. Die NP is
nouweerop pad uit,netFWselfblyin. Enwag
maarvir 1991: Marikegaan eenvan die inste
verrassings weest

Oupa Nelson dra steeds swaar aan die
mistiek van die bevrydingsbeweging en dit
help,maar sinisme oordieANC en hul onbe
holpenheid raak al meer in. Thabo Mbeki is
baie in, en as jy avantgarde genoeg is, Chris
Raniook,Die SAKPiserguit,maar Joe Slovo
nie, Albie Sachs souin gewees het as hy nie
overexposedwas nie.

Aandie begin vandiejaarwasVentersdorp
endie leier van die AWB,Eugene TerreBlan
che, met sy opgeboude skoene en bultende
brook. in. Sy tradisionele wapens, patriotisme
enWes-Transvaalse plase was ook in. Vandag
ishulle uit - natuurlikdie Nuwe Suid-Afrika
se skuld.

Dun lyfies en maerbeentjies is gelukkig
ookuit. Dit hou dalkverband met die Afrika
nisering van Suid-Afrikaners, en het outoma
tiesook 'n invIoedopdiehoeveelheid bladsye
wat Cosmopolitan en Femina aan diete en
swembroekeafstaan.

Sogepraatvan lywe enklere: Power-dress
ingen skouerkussingsisookuit- so saammet
MaggieThatcher. Gelukkig ispolo-hemde uit
enkaalbors in. Tweedehandse klere is steeds
in- dit isegterbelangrikdatdhof50's bf60's
klere is.

In Yeoville in Johannesburg, Observatory
inKaapstad,Bellair inDurban (Bloemfontein
hetnognie s6 'n pleknie)isdagga(steeds) in.
Poppers,valiums enmandrax is egter uit,

Radicals, vera! Wits-studente, met leer
baadjiesen ontwerpers-jeans, is in. Wat be
langrikhier is, is omoppolitieke vergaderings
jou vuis, met 'n effense pap pols, in die lug
"Vive (uitgespreek Weeeewel, let weI, nie
VIVA! nie) Socialisml"te skree.

Om in 'n swart Kamikaze-taxi te ry, was
bynaookin. Die ongeluksyfer was ongelukkig
bietjiehoog. .

Gyms, Ray Bans,fietsry (nie vir die oefe
ningnie, maar vir dietrendy image en neon
klere)en gerestoreerdehuise inVrededorp en
Woodstocken motortelefone is in. en dit het
dieafgelopejaarookbaieun-cool geword om
rassisties te wees.

Diegene wat steedsmssiste is en aIleenen
laat in die nag Ie en prewel, kan egter 'n
Freedom Charter-plakkaat indie kombuis teen
die yskas plak - die saakisdan reg.

Plastiek-oorbelle, -stoele en -tafels is
gelukkig uit terwyl goud, koper en ander
natuurlikemetale in is.

Trou is al weer in,maardi~ keer is baba's
.uit, Dalkhet dit te doen metAids, wat beslis in
is.Net jammer kondome issteeds uit en seks
is steeds in. .

Die trou-mode gaan natuurlik ook saam
metegskeidings watweerinis. Gewoonlik vir
diegeskeides om wereldwys terug te sit en te
se: Ek was daar, Dalkkan 'nmens binnekort
suIkeT-shirts koop.

o ja, dit is deesdae ook inom 'n sielkun- .
dige te he - verlede jaar was nog net 'n gi
nekoloogas kwalifikasie viringeid nodig.

"
I
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Hillbrowis FW ver vooruif
Enigiets is moontlik in die strate van
Hillbrow. Nerens anders in Suid-Afrika is
daar so In verskeidenheid van mense, is
die gemeenskap so kosmopolities nie. En
omtrent enige soort mens waaraan jy kan
dink (ook diewaaraan jynooit gedink het
nie), is door. CHRISTELLE DE JAGER het die
voorstad goon verken

j

!
j
j

"JA,FW doen dieregte ding. Dit is
die nuwe Suid-Afrika die," sa die
besope ou, wit boemelaar in Claim
straat, Hillbrowaantwee jong swart
mans en 'n deftige Indier-vrou,

'n Oomblik geledehet ek gesien .
hoe die man indie straat af slinger, .
van die een kant van die sypaadjie
na die ander, teen 'n muur probeer
balanseer, na 'n lamppaal gryp en
plat op sy gesig val.

Die strate isbesigenpartymense
stap belangeloos verby, maar die
Indier-vrou en die twee swartmans
hardloop om te help. Hulle help
hom op, vra of hy seergekry het,
waar hy bly, Kan hulle hom gou
huis toe vat? .

"Nee wat, ekhetnetgestruikel,"
se die man, en selfs in sy besope
toestand is hy skoon oorbluf oor die
hulp wat hy skielik uit die onver
wagse oord ontvang.

FW de Klerken die"nuweSuid
Afrika" word geesdriftig aangeprys,
en die onwaarskynlike viermanskap
begin 'n emstige gesprek op die
straathoek oor dle politiek en die
veranderinge in Suid-Afrika, Hulle
stem saam - apartheid mMtwaai en
die toekoms lykgoed,

Enigiets isnioontlik in die strate
vanHillbrow, Nerens anders in Suid
Afrika is daar so 'n verskeidenheid
van mense, is die gemeenskap so
kosmopolitaans nie. Enomttent enige
soort mens waaraan jy kan dink
(ookdie waaraanjynooitgedinkhet
Die), is daar.

Selfs v66r "hervorming" die
wagwoord in Suid-Afrika geword
het, was Hillbrow se mense FW
reeds ver vooruit, Hulle het lankal
dinge in hulle eie hande geneem en
apartheid se wettebegin ignoreer.

Veral die tyd van die jaar is die
atmosfeer in Hillbrow feestelik,
Kersliggies blink op 'n boom in
Pretoriastraat,winkelvensters is vol

kerskouseenrooienwitversierings
- ditis vakansietyden die mense is .
Iusvirjol.

Tekens vandi6 joligheid is orals
sigbaarindieBrow.Vanvroegaand
tot laamagis die strate nooit leeg
nie, en daar word greet, gedrink,
gedans en gejol tot die son opkom.

Drieuurdie oggend sit 'n groep
mense opdiesypaadjie in 'n arkade
en eet hoender met hulle vingers.
Die een ouhet 'n mafia-hoed en 'n
baard, en langs 'n vrou met blonde
hareenolierigevingers staan 'npaar
kitch gouehoehak-skoene.

'n Motorvol opgewekte mense Hlllbrow In die nag... (Foto's:LJseJouberl)

ryverby. Die motorvensters is En twee kaalvoet-straatkinders eie karakter na yorekom. Dan sien party mense bestel nog bier. An-
oopgedraaien hulle sing g~sdriftig slaap teen 'n muur buite 'n nagklub, 'nmens duidelikdieverskeidenheid ' derkant sit 'n manen sy kind wat
eneffensva1s 'n ou Simon en Gar- meters weg van goedgeklede nag- van mense wat daar lewe, jol en. ontbyt eet, eiers, tamatiesous...
funkel-liedjle. . .,. . klubbesoeker wat teen 'n boom sy woon, Naderhand kom die prostitute ook

Maar net 800S die gees van die roes probeer afslaap. Jyhoefmaarnetbuite'nbekende in virontbyt, om stories te verruil, "
., nuwe Suid-Afrika lanka! reeds in . 'n Ouensy meisiebeginstry.Dit restaurant en: uithangplek in' die en 'n bietjie te ontspan voor hulle
. Hillbrow tebespeur is, het di6 voor- isamper lig en die.strate is amper middel vanHillbrow wat24 uurper huis toe gaan om te slaap.

stad ook nogaltyd sy.lelike kant verlate. Syprobeer wegloop. Hy dag oop bly, te gaan sit om die .Buiteindiestraatworddieduiwe
gehad, en-die lelike kant van die kom agtema,klap haar deur die gesig karakters vaIl di~ voorstad voor jou : wak1rer. Hulle soek in die strate,
veranderende Suid-Afrika is duide- endruk haar teen 'nwinkelvenster te sien verbygaan, Daar is die .laat- .. naakenvuilin die.vroeeoggendli~
liktussendie joligheid te bespeur. vas, skud haar.klap haar totsy huil, nag-jollers.oumanswatop die tafel vir krummels kos, terwyl die bit.

Regvoormense wat rustig by 'n totdat sy wegbreek en 61> haareie l~ en slaap, jongmense met ta- tereinders strompelend uit die na-
sypaadjiekafee sit en die soel so- .huis toe stap. toel!ermerlce en leerbaadjies wat pool gklubs kom.
merweer geniet, hardloop 'n swart- , Daar is ook anderonaangename speel,vrouens innoupassende rokke. Vroue in swart klere en met
man verby. Hy steek die pad oor, herinneringe van die werklikhede·' .en mense in sweetpakke wat tele-. hoehakskoene aan stap op wankel-
ontduik mense en verkeer. Sekon- watonder die oppervlakte van die· visie kyle. . rige bene huis toe,Yerby straatskoon-
des later hardloop twee witmans nuwe Suid-Afrikablyvoortbestaan•. ' 'nManmetve1skoeIie,kakiehemp,· makers en huisloses wat op koe-

. verby, op syhakke. "Daar gaandie Ek sien 'n vriend wat weermsy . : kakiebroek;'e~ lang kouse, sit al- rantpapier en in 'n ou kombers
hondo Kry die bliksemse kaffer!" apteekdoenig is, vrygelaat na am-., . leen by'n tafel, Hyhet 'n vars, oop toegedraai, begin wakker word.
skreeu een,Die mense kyk vlugtig per vier maande van, aanhouding gesig,sy blonde hareis netjiesgekap 'nlong man skrik wakker toe ek
op, en begin weer aan hulle biere sonderverhoor. Hy isoraait,sa hy. en'dit lyk asofhy nou net die koeie verby sy boereworsstalletjie stap.
drink. Maar hy het 21 kilogramverlooren '. 'gemelk het. Dit is omtrent daardie Twee uitgedroogde stukkies wors

Laterdieoggend sien ek hoevyf diepolisie teister homnogophulle : . tyd van die oggend, Hy drink 'n braai nogopdie plaat. Hy glimlag,
witmans, almal met bierboepe, orisubtielemanier. ·dupbele brandewyn en: coke, sagoeie mere, en vra hoopvol of ek
baarde, kakieklere en vellies, 'n 'Dit was darem ook lekkerom te ' Dit is sewe-uur die oggend en· eenwil M.
swartman wat tangs 'n gebou Ieen . sien hoe die mees onverwagte mense
slaap openlik skop en slaan, Laggend " ,vanHillbrowsegemeenskap hulle ~
stap hulle w,eg. Dit was nou grootQorhomontfermhet,sehy.Kleinou .... ... .',.:,.,: I
sports:"On~moetdiekaffer~opfole. .tanni~~w.~tgeree.idekl.an~was~~~t..:·,H..06.. v·e·e··,· weeg
Hulle raakveels te cheeky. ,': '::' sjokoladelcoek vir hom gebak om '.' :.,. " . .... ,. ..' ;.

Niemand waag dit om ietstedoen : homweer vet te voer.: .. ." . " , . .
nie,el1skielikisdlJID;'Il~re}ls~npoli-·<Dit is. eintlik eers.in die,:vroee i :d'; ... ; "'i':>·'··:, . 5e sII e I?
siemaninsig n,ie;:', '-',.... '::.; ,. -:.:' . "oggenduredatHillbrowsewerklike·· . Ie, menS I

Vrye Weekblad, 14 Desember 1990
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MOSKOU - Prof Boris Iskakof van die Sowjet-Unie s8 hy het volgens
suiwer wiskundige metodes die formuleuitgewerkvirdie preservering van
materie, energie enselfs inligting.

Di6 professor glo as 'n mens boosheidomhomofhaar saai, dit met groter
intensiteit gemaaisal word, en andersom. .

Wetenskaplike verduidelik hy dit 00: Indien 'n se~ in tyd en. ruimte
ontwikkel,gaanditgepaardmet 'n reeks pre- en post·seme.So het d1emens
byvoorbeeld honderde aktiewe punte .watenergie uitstraal ~n. ~at .met
instrumentegemeet kan word. . . .. .

Iskakofhet 'n teorie gefonnuleer: Wanneer 'nmens dink, ervaringe geniet
of ly, straaldie brein nie net elektromagnetiese impulse uit nie, maar ook
swak en baie swak "lepton-uitstrallng" (leptons is die ligste elementere
deeltjies). . . . . .

Rondomelkelewende en nie·leweJlde ding 1S daar lepton·sukels wat aIle
inligting betreffende die betrokke voorwerp. bev.at. ~aar is vasgestel dat ~
gevalle waar mense geestelik naby me~ar 1S, d1~ srrkelsoormekam: vl~1.
Volgens Iskakofis dit 'n bewys van die matenl!le bestaan van d1e slel,
waarvan diegewig selfswiskundig ~itgewerk. kanword.. .

Kan die siel aangeraak of, ten mmste, ges1en word? Ja, d1tkan, sa dle
professor, wantbaie mense met buite·sintuiglike persepsiekan die lepton·,
velde waameem. Afhangende vim die luim, stand van die gesondheid en

. intensiteit vanbreinwerking, verander die "siel" vankleur, vorm en inten·
siteit van helderheid.

Is dit hoekom die heiliges op ikone segesigte met helder stralekranse
omring is?• Novosti
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Afrikaners en Zoeloee by
die eerste Geloftefees

j
l.

j
i
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Die vi,:ning van die
Slag van
Bloedrivier, efte wei
Dingaansdag, ofte
Vlel Geloftedag,
was nog altyd die
Afrikaner se dag.
Op die dag is van
die mees
strydlustige
toesprake om
apartheid te
verdedig, gelewer.
Historiese geskrifte
br~ng egter aan die
lig dot die eerste
viering van
Geloffedag veel
eerder in die teken
vanvrede en
versoening gestaan
het. HANS PIENAAR
doen verslag

Vrye Weekblad, 14 E?,eSember 1990
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'N GROEP mense met lang baarde
en geklee in onderbaadjies en fer
weelbroeke of Voortrekkerkappies
en lang rokke wat deur die gras
sleep, vergader in 'nvierkantige laer
ondertente met die klappe opgerol.

'n Groep Zoeloes, gewapenmet
assegaaie en skilde en geklee en
getooi in velle en ringe, kom van
oorkant die rivier en sluit by die
groepblankes aan. Hulle wordvan
'n wakis af toegespreek oor vrede.

'n Kulturele saamtrek in die
toekoms tussen lede van die Kon
serwatiewe Party of die Afrikaner
Volkswag wat 'n alliansie in die
nuwe Suid-Afrika vonn7 'n Tafe
reel by 'n interkillturele dag vir
hoerskole wat die tema van versoe
ningindieNuwe Suid-Afrikamoet
uitbeeld?

Verkeerd. Dit was min of meer
die toneel by die heel eerste Gelof
tefees,arnper 136jaargelede,op16
Desember 1864 by Bloedriviernaby
die dorpie Utrecht in Natal.

Geloftedag is nog altyd as die
Afrikaner.se dag beskou, di6 dag
waarop God 'nverbondmetdie''klein
volkieaan die suidpunt vanAfrika"
gesluithet, Vroeer is die Slagvan
Bloedrivier, toe die Zoeloe-oonnag
van Dlngaan oorweldigend deur'n
handjievol Voortrekkersverslaan is,
as die teken van die Afrikaner se
uitverkorenheid gesien.

Vandag is daar sterk twyfel oor
hierdie uitverkorenheid, maar dit
wordnog wyd aanvaar dat di6slag
God se goeie bedoelinge met die
Afrikaner op die een of anderma-
rlier bewys. .

Vera! in ver-regse kringe, maar
ookindie Afrikaner-establishment,
blydit nogtans 'n eksklusiewe dag,
wattradisioneel gepaard gegaanhet
met strydtoesprake deur die leiers

van die volk.
Simbolies, vir beidedie Afrikaner

endie res van die bevolking, hetdie
Afrikaner dit lank vertolk as die
deurslaggewende oorwinning wat
die heerskappy van die blanke en
die Christen en die onderdrukking
van swartmense regverdig.

Om di6rede het enige suggestie
dat swartmense die feesook moet
bywoon,vir baie jam lankgegrens
aanverraad teenoor dieAfrikaner.

Kyk 'n mens egter na die heel
, eerste Geloftefees, di6eenin 1864,

blyk dit dat dit vir 'n grootdeelvan
dieverrigtinge saammetswartmense
gevieris.Hulle was nienetdiediens
knegte van die Geloftegangers nie,
maarookbesoekers vanoorkantdie
grens,diegebied wat toenogonder
die beheer van 'n sterk Zoeloebe
wind was.

Ben van die feesgangers was ds
Frans Lion-Cachet, wat 'ngrootrol
in die kerklike politiek vandaardie
tyd gespeel het, In sy "Vijftien jaar
in Zuid-Afrika, brieven aan een
vriend", 'nbundelvansybrieweaan
'n Nededandse vriend wat in 1875
verskyn het, beskryf hy die eerste
fees.

Hy skryf oor dieuitvoering van
die Gelofte:

"Van het stichten vaneen Huis
ter eeren des Heeren was echter
nietsgekomen.Ja, de l60ecember,
die eerstdankbaar-feestelijk herdacht
werd,geraakte eenigzinsinvergetel
held."

In die vroee 1860's het dieNG
kerk se kerkvergaderingvanNatal,
waaronder die gemeente van Ut
recht geval het, besluit omdiefees
weer te laat herlewe, Die motive
ringhieragter was oenskynlikmeer
om nasate van die Voortrekkers,
watbesig was om op groot skaaluit

Oleslagby Bloedrlvler
Natal na Transvaal en die Vrystaat verzamelde kaffers een te vinden,
te trek.inNataltehou-ennie soseer die de strijd aan deze plaats had
uit enige dwingende behoefterond- medegemaakt. Op de hoopsteenen,
om die Gelofte selfnie. diewijhadden opgericht wij:zende,

Wat ookal die rede, die eerste mocht ik allen tot een blijvenden
fees was 'n sukses, as'nmens Lion- vredeopwekken, vrede vooraldoor
Cachet mootglo: het blood des kruizes.•."

"Vooraldeeerstemaal, toenwij Die gemeente van Utrecht het
bier te zamen kwarn, waren vele elkejaarvolgehou met die vieringe,
hartendiep getroffen; Frwarenveertig enLion-Cachetbeskryfdit in amper
ofvijftig wagens, die.intweeofdrie liriesetenne: "Wij zaten (of lagen)
reien geschaard, een langwerpig 's avonds laat op het gras, ondereen
vierkant vormden, waarbinnen de prachtigen sterrenhemal, en spraken
tenten werden opgeslagen, die overhetgeen wij dien dag verkon-
s'nachts voorslaapkamers moesten digd of gehoord hadden. Wij
dienen, en waarvan de zijden gevoeldenallen,datwijeen 'goeden
gedurende den dagwerden opgerold, dag' gehad hadden, en waren
zoodat wij eene kerk hadden met dankbaar gestemd."
muren van wagens en een dak van Hyrapporteer dat gesprekkeoor
zeildoek. diesending onderswartmense"nog

"Na de godsdienstoefening en al karakteristiek" op di6 dag was.
een eenvoudig feestmaal, begraven Lion-Cachet se ongemak oor die
wij ons, ieder een grooten steen teenwoordigheid van swartmensenet
dragende, naarde plaats waar het asdiensknegte op latere feesteblyk
'laager' gestaan had, bier maakten verder indiebrief: "'Maarwat bebben
wij een grooten hoop steenen, zoo onzekaffers nu van dit alles gehad'
als de Israelieten vanouds." zuchtte ik, 'zij hebben onze ossen

En danskryfhyvandie belang- opgepast, water gehaald, het vuur
stelling uit 'nanderoord: gestookt, geholpen om 'de kerk' in

"Dekaffers vandeoverzijdeder ordete brengen, en als zij onderde
rivier(Zululand7) kwarren inmenigte preekwathardpraatten hebben wij
om te zien wat 'de wittemenschen geroepen: TOBLA L'APA,' (stil
op die plek uitvoerden'," daarl)Oatis toch te erg."

Lion-Cachet siendit onmiddel- Hiernavolg 'n tipiese antwoord
lik as 'ngeleentheidvir'n toespraak; vaneenvan Lion-Cachetse gemeen-
"...en dit gaf mij gelegenheid om telede. "Watkunnen wijer aandoen7
doormiddelvaneentolkeen woord, Gijhebtookkaffers,en weet,hoede
ook tot hen terichten." zaken staan. Wij zelven kunnen onze

Die insiggewende is dat Lion- kaffers niet leeren; een kafferWIL
Cachet ontroerd raakdeur die teen- ookeigenlijk niet leeren."
woordigheid van die Zoeloes: Hierna volg lang klagtes oor
"Aandoenlijkwashetden oudestrij- luiheid, dronkenskap, "ontucht", en
ders tehoorenspreken, vanhetgeen die horde sendelinge wat al tever-
zij gevoelden toen sij bier van de geefs probeer het, en net daarin slaag
heidenen omringd, alleen van den omhulmetdie sake van die blanke
Heer hul verwachten, en met min- gemeente tebemoei - waarskynlik
der treffend was het, om onder de 'n verwysing na die sendelinge se

beroepe op beter behandeling van
swartmense. "

Uiteindelik gee Lion-Cachet bes.
Al watoorbly, se hy,is omdie regte
voorbeeld te stel: "Christenen zijn,
en als christenen leven; den hei
denendoor WOORDen WANDEL
Christus prediken; en de Heer zal
het licht doen opgaanin deduister
nis."

Die gemeente van Utrecht het
die Gelofte jaarliks s6 herdenk, In
1865 het die Zuid-Afrikaansche
Republiek ook besluit om 16 De
sember 'n nasionale vakansiedag te
maak, maar dan netvyfjaarliks.

In 1881 is besluitomditjaarliks
te vier, maar om dit te kombineer
met Majubadag. Di6 dagissommer
gou tot 'n vakansiedag verldaar na
die oorwinning oor 'n Engelse mag
op 27 Februarie dieselfde jaar, wat
uitgeloop het op onderhandelinge
met Brittanje oor onafhanklikheid
virdieZAR.

Diegedagte wasklaarblyklikom
die Slag van Bloedrivier, die oor-'
winning oor die swartmense, te
koppel aan die SlagvanMajuba, die
oorwinning oor dieEngelse, Opdie .
manier het die strydteendie swart
mense en die Engelse,watdieZAR
se grond wou wegneem endit aan
swart stamme gee, vir baie mense
maar dieselfde saakgeword,

Paul Kruger het die koppeling
verder gevoer toe hy op 'n latere
Geloftefees verklaar het dat die
anneksasie van die ZAR in 1877
God sestrafwas virdieTransvalers
se versuimom diegelofte vanBloed
rivier na te kom.

Opdi6manwr~tdieaanvwk

like boodskappe vanvrede, versoe
ning en die soeke na gemeenskap
likhede plek gemaak vir strydlus
tigheid en eksklusiwiteit.
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Wysook die
onder kant
vanBloedrivier

Net 18 ult 370 monumente is 'swart'
VAN die sowat 370 historiese monumente In Suid·
Afrika, kan hoogstens 18 hiervan as monumente
eksklusiefvir die swart en bruinbevolking-van die
land beskou word. Dieheleaantal sendingstasies
endie groot aantal monumente wat ontstaan het
uitoorloe waarby wit en swartbetrokke was, is nie
hierby gereken nie, omdat diemonumente wat na
sulkeveldslae opgerig is, merendeelsas wit
monumente beskou word.

VolgensJ.J. Oberholster seboek, "Die
Historiese Monumente van Suid.Afrika" (1972), is
hulle die volgende:
. *Die St. Stephen's-kerk In Kaapstad, die
enigstebruin gemeente van die NG Kerk, wat
vermoedellk na die eerste martelaar in die
Christelike kerkgeskiedenis vernoem Is nadat
ontevrede slawe-eienaars tydens '0 erediens klippe
na die kerk gegooi het.

*Die Slamse buurt teen Seinheuwel,waarvan
sommigevan die huise uit diejaar 1790 sproit.

*Die Griekwa NasionaleOnafhanklike Kerk, in
Kokstad.

*Adam Kok se Laer, in Kokstad.
*Die Xhosa-opperhoof, Ngqika se graf in

Kelskammahoek.
*Sandile, nog 'n Xhosa-opperhoot, se graf in

Stutterheim.
*Die grafvan NiklaasWaterboer, 'n

Griekwakaptein, in Griekwastad.
*In die Vrystaat Morokasegraf In Thaba

Nchu.
*In Natal 'n sogenaamde"Isivivane", 'n

klipstapel waarop verbygangers klippe plaas om
hulgeluk te verseker, in dieomgewing van
Weenen.

denis. Die subjektiewe deel moet
vandie besoeker aandiemonument
kom, nie van die geskiedskrywer
nie.

Die heleslagveld van lien vier
kante kilometer word uitgebeeld,

Kopple-vir-kopple wordgefllus
treerhoe die geveg verloop het, met
replikasvan soldate inuniform,die
kanonne wat gebroik is. 'n Pano-

. rama-skildery van 360 grade gee 'n
perspektiefvandie hele terrein.

"Honderdenvyftigjaar laterleef
hierdie oorlog nog by die gewone
Amerikaner en verstaan hy skielik
Lincolnse'Gettysbw-g·adress' waarin
hy se 'watbet onsgedoen om mekaar
so uit te moor?'"

Dieselfde soort uitbeelding by
Bloedrivier sal die geskiedenis in
perspektiefstel,

Mensemoet indieprentjieinge
bringword,dieZoeloes se beesho?
ingformasie moet gewys word. 'n
Panorama-sdlderyvandie gebeure
kan gemaak word.

Rondom diehelemoordop Re
lief is daarooknog'nhele misterie,.
se Punt Diplomatiekeprotokol-foute
is gemaak.

Dit was 'nbotsing van vreemde
kulture en mense wat mekaar nie
verstaan het nie.

"n Mens bied netdie eenvoudige,
kilensaaklike storie aan. Elke rede
like persoon lean dantot 'n redelike
gevolgtrekking kom. Rondom die
saak is daar baieheilige koeies en
mites.

"Ekdinknie aan 'naktiewe veldtog
om ditallesaftebreeknie,maar vra
netmetdieoog opdietoekomsvir 'n
riperaanbieding. Ons is geneig om
die geskiedenis net vanuit 'n Afri
kaner-sentnese oogpunt te sien en
bied dit boonop nogswakaan."

Dieselfde kan gedoen word met
ander monumente. Soos by di~

Voortrek:kermonument, wat volgens
Punt 'n beter aanbieding van die
geskiedenisbied. Soos die toneelby
Vegkopwaar ditvir die oningewyde
voorkomasof ''kwaadaardige swar
tes uit die bloute kom en die boere
aanval",

Vegkopisvoorafgegaan deur 'n
heJe politieke botsing omdat dieboere
gedinkhethulle gaan 'nonbevolkte
gebied beset, terwyl die Zoeloes
onderaanvoeringvandieNapoleon
vanAfrika,Tsjaka, diegebied ontvolk
het sodat hulle dii selfkon beset

In dieVrystaatbyvoorbeeld was
groot dele ontvolk omdat die So
tho'sdieberge ingevlug het omweg ..
te kom vandieZoeloes. Toe hulle
hul~ uitvee komdie Boere en vat
die grondvir htille. j

daar veel meer te vertelle. Dis nie
asof 'n mens nou Piet Relief met
Dingaan wil vervang nie, 'nMens
kandiefeite van diegeskiedenisnie
verandernie,maaronskandie ander
kant ook aanbied."

'n Voorbeeld vanhoeditgedoen
moet word is by Gettysburg in
Amerika, meen Punt.

Dis waar die laaste bepalende
veldslag in die burgeroorlog tussen
die Yankies en die Confederates
uitgebeeld word.

Die baie traumatiese episode in
die Amerikaanse geskiedenis word
van albei kante aangebied, sonder
kommentaar, Kommentaar is die
subjektiewe deel van die geskie-

Verwoerdplein soek
In ander naam
DIE Stadsraadvan Pretoria seplanne omVerwoerdplein indie middestadte
ontwikkel,kompleetmet'n standbeeld vandieomstrede voormalige Eerste
Minister, is onlangsuitgestel nadat besware uit verskillende oordeontvang
is. Dit blyk dat beleggers huiwerig is om hul geld in te steek in die
ontwikkeling.

Nou oorweeg diePleknaam-komitee van die stad weerdie benaming,
Punt het onlangs'nvoorstel aandie stadsraadvoorgele waarvolgens die

beoogde Verwoerd-standbeeld, saam met die borsbeeld vanJ.G. Strijdom
oorkantdie beoogdeVerwoerdplein - bekendvir die WitWolf-moorde - na
die Uniegebou verskuifword. Saammet Hertzog,Smuts enandere kan die
polilieke figure danoordiestad tuur.

Punt wys daarop dat Verwoerd meer as enigeander politleke leier in
Suid-Afrika gedenk word. Daar is in Pretoria 'n Hendrik Verwoerdrylaan,
die HF Verwoerd-hospitaalmet borsbeeld,en diegrafmetborsbeeld in die
Helde-Akker. .

Daar is 'n Verwoerdburg met borsbeeld en dieVerwoerdmeer, die HF
Verwoerd-Iughawein PE, 'nHF Verwoerd-gebou in Kaapstad, die Ver
woerd-biblioteek by RAU, die HF Verwoerd-gebou op Stellenbosch, die
HVerwoerd-standbeeld in Bloemfontein. "

By stel voor datSttijdomplein diehistoriese naam "Ma1:kplein", teruglay.
En dat Verwoerdplein, watuit !Wee oop stukkesou bestaan, vemoemword
na die pioniers en stigters van Pretoria. Die twee name wathyvoorstelvir
die twee oop terreineis Pioniersplein en Philadelphiaplein. Laasgenoemde
beteken "broederliefde" en iseenvan die name wat diestigters vir die stad
oorweeghet

''En dan's daar nog 'n historiese
fout met so tien of twaalf klein
kannonetjies, pleks van net een, ou
Grietjie. Di6 kant is daar 'n klompie
pre-fab toilette en jy word so 'n
skeef afgerolde papier uitgedeel
waarop daar goed staan,

"Asekdink aan 16 Desember Ie

• Die Tsjaka-gedenkteken en Tsjaka-k1lp by
Stanger.

* Tsjaka se hoofstad, BulawayoII.
* Ondlnl, Cetswayose kraal by Mahlabatinl

, • Die Ntonjaneni-fonteinby Melmoth, 'n
Zoeloe-heiligdom.

* Umgungundhlovu, Dingaan se kraal.
*Grafte van die Zoeloekonings by Emakhosini
In Transvaal is daar nieeenswart monument

opgeteken nie.
Daar is nog tweeonlangse monumente, eenvir

swart ploniers in dieverpleegkunde in die
Transkei, en die Ndzundza·stam se Niabela·
monument naby Roossenekal watnie in die hoek
opgeneem is.

Volgens profF.A. van Jaarsveld,
geskiedkundige van Pretoria, is die oprigting van
monumente die produk van'n historiese bewussyn
wat volg op 'n nasionale bewussyn.

By voer die eerste Afrikanermonumente terug
na die Afrikaner sestryd teen Britse imperialisme,
wat gelel het tot 'n gevoel vannasionalisme onder
die voorsate van vandag seAfrikaners. Dit is
versterk deur die Groot Treken die twee Anglo
Boere-oorloe,

Toe die Afrikaner aan bewind gekom het in
1948, het hlerdle historiese bewussyn begin
vervaag. Na Republiekwording in 1961, het dit .
verder verval. Onlangse volksfeeste, soos die
Tweede Groot Trek, was eerder 'n uitvlug uit die
geskledenis as die gevolg van 'n naslonale
bewussyn, s~ Van Jaarsveld.

Die opbloelende nasionalisme onder swart volke
kan wei mettertyd daartoe leidat gedink salword
aan monumente vir heldevandie stryd.

moet ons buitelandse toeriste weg
hou, Ek sa dan aan hulle dis te
moeilik omte kry en die pad is te
sleg.

"Jy staan soen rondkykna hier
die klomp ossewaens en probeer
uitpuzzle wat op aarde is bier aan
die gang. Dis 'n dooie monument

In di'e nuwe Suid
Afrika gaan daar
nie plek wees vir
baie van die .
sentimente
LJitgedruk deur die
Afrikaner se
monumente nie.
Maar wat gaan van
hulle wo~d? Kan (of
moet) 'n mens
Bloedrivier red? INA
VAN DER LINDE
doen verslag

HOE gemaakmet ons monumente?
Met Bloedrivier, die Voortrekker
monument, Oom Paul opdiePlein?
En lesbes, 'n nuwe Verwoerdplein
met-standbeeld in die middestad van
Pretoria?

"Bloedrivier," ~ Willem Punt,
"isvir my meer as 'n eksklusiewe
Afrikaner-gebeurtenis waar rondom
daar 'n hele mistiek om hang en
waar die Afrikanerheil uitgewerk
is~ . .

Punt,'n sakeman vanPretorlaen
kenner van die geskiedenis, se vir'
hom isBloedrivier ookwaar 30000
Zeeloe-troepe met 'n ontsaglike
wapen-agterstand met heldemoed
geveg het. In die unieke beesho
ring-gevegformasie het hulle bly
aanstorm terwyl hulle voor dievoet
afgemaai is. .
'. Moontlik In soortSuid.Afrikaanse

Gallipoli?
Van Bloedrivier tot vandag toe

hetZoeloes en Afrikanersnognooit
weer op mekaar geskietnie. In tenne
van die geskiedenis was dit die
draaipunt in die verhouding, se hy.

Maaraandie Bloedrivier-monu
ment soos dit nou daar uitsien, het

.hynieveel erg nie. Diehelegeskie
denis word net eensydig van die
Afrikaner-kant aangebied,

"Ekhet lankal die ongemak oor
Bloedrivier en dink, neeHere,hier

Vrye Weekblad, 14Desember 1990

'(. "
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, Sowlet-kerkvaders... deel van die kollektJewe verantwoordellkheJd Is diegewllIIgheld om die meesIntleme aspek vanlewe, die verhoudlngmet die '

Die__.e.o~eling~dend·di'e kollekfief
• '> " " ,.... '"-....'-- '

sosialiseringvan die produksiemiddele, deur
___ sentrale beplanning of 'n mengsel van beplan

ning eridie vryheid ·van private inisiatief, is
kwessies waaroor die' Afrika-Christene en'
-:- Marxiste emstige dialoog moet voer,

D~~ aspekte verwys na basiese waardes
·van diemens, waartoeelkeen opsyeie manier
verbind is.· '

Die verval van sosialisme daag Christene
·en Marxiste byvoorbeeld uit om 'n antwoord

. te vindop dieprobleem oor hoe om sommige
van die sosiaIistiese ideale gestand te doen. 'n
Inter-aktiewe debat kan die weg aandui om
nuwe oplossing vir 'n baie ou probleem te
vind.Niemand is beter toegerus, inteIlektueel
en geestlik,om die probleem beter te verstaan
nie as juisChristene en Marxiste.

Oordie kwessie van demokrasie moetdaar
binneMarxistiese kringe weer ernstig gedink
word.Die praktiese konsekwensies vangoeie
.bedoelingssoos uitgedruk deur Joe Slovo,en
die manier waarop die huidige Marxiste hul
besorgdheidoor demokrasie na die stratevail
die townships uitdra, behoort hoog op die
SAKP-agendate staan.

'n Dialoog tussen Marxiste en Christene
kan hier vangroot hulp wees. Veral in dielig
van die kerk se beduidende teenwoordigheid

· in die swart stedeen die wyse waarop die
· kwessies lewendig gehou is in 'n tyd toeaIle

ander stemme vir aIle praktiese doeleindes
, stilgeinaakis. '

, Hierdieis inderdaad so 'n emstige saakdat
nie Christen of Marxis voor die versoeking
van wedersydsewantroue kan swignie, ofkan
probeer om dit aIleen aan te pak nie,

, Ditbetekennie dat van Manis of Christen
verwag sal word om verreikendekompromiee
aan tegaanofom hul basiese beginselseenkant
te skuifrue. Hoeweldie twee groepevoortdurend
bewus sal wees van die verskille in uitgangs
punte, is tetsme en atei'sme nie regstreeksin j •

opposisiemetmekaar wanneer diefokuspunt .
van diaIoog op sosialisme en demokrasiegerig
is nie. .

Ongeag fundamentele verskille, kan ge
meenskaplikegrond gevind word in die diepe
besorgdheidoor die mensdom watalbei dee!.

In di6'opsig .moet Christene aanvaar dat
hulle baie van Marxiste kan leer. Nie omdat
Marxisme 'n nuwe openbaring ontvang het
nie, maaromdat Marxiste die basiese Christe-
likebeginsel om aan die kant van dieswakkere,
die anneen dieonderdrukte te staan,verdedig
het. Dit in 'n tydstip toe die kerk self nie veel
weerstandgebied het teen die versoekingdat
die magstrukture opgeneem word deur die
simbiose van troon en altaar nie.

Disook nodig dat Ouistenehulself daaraan
herinner dat dit in di~ tydstip in die geskie-

· denisniegaanoordie bekering vanMarxisme
nie,maar oordie oplossing van Suid-Afrika se
probleme.

Terselfdertydmoet die kerk braaf genoeg
wees om Mandsme te konfronteer met die
gebiedewaardie ideologic nllsluk het en wat
tot 'nhouding en praktyk gelei het wat eerder
na slawcmyas na vryheid neig.

Sal 'n toekomstige Marxistiese-'
.staat - hoeonwaarskynlik
ookal in diestadium 
noodwendig outoriter,
diktatoriaal en
,'onderdrukkend'wees, vra prof
JAAP DURAND, teoloog en '

,vise;.rektor van die Universiteit
van Wes·Ka~pland, in die
tweede en Ibaste artikel oor
die'()nderwerp Marxisme en
die ·Christendom '

ONLANGSEontwikkelinge in Oos-Europa
en diemeegaandeperestroika-retoriekhet die

, indruk: geskep dat die nie-demokratiese, ou
toritere staat op pad uit is. Nader aandie huis. .
is daar verskille oor die presiese oorsake vir '.
die onderdrukkende en diktatoriale aard wat '..
sosialistiese.state in Oos-Buropa aangeneem' ' .
het., " " ' " :;'

WatoOkal diemeriete van die verskillende ',.,
sienings binne die sAKP, is daar vanuit 'n'

" , Christelike oogpunt''npaarnoodsaaklike yrae
watna yorekom ill die dialoog tussenMarx-: .'.
lsme en die ChristendQm. Grondliggend aan '
aId16 vrae isdiegedagYte van kollektiwiteiten .', ' '.
die'Christelikebeginsel dat die MarxlstieSe
fdnsepvanbevrydinguitonderdrulddni,presies .
di6punt is waar 'n miwe verdrukking begin. ,

. 'n Kort verduideliking: Die Marxistiese
ideevan die redding van die mensdom uit.
onderdrukking, lyding en ellende, kom gro- -die aardvan 'nware demokrasieonderbespre-.' sogenaamde "voorkeurkeuse virdiearme"
.tendeelsneeropn kollektiewe self-redding. king kom,/ " vloei voort uit die sentraIe motief van die
Dit is juis die idee van kollektiewe self-red. " -. -' .'J'D' '0' D. Evangelie van verlossing. Dit betekendat die
dingen die teenstandteen die Christendomse . '. ,. ' gemeenskap en sy stnikture variuit die per-
klem op die individu, wat eindelik lei tot die .spektief van die geringstesen 'die minder

.tipiese Marxistiese-tipe totalitere regerlng, "Sosialistekan Christene wees; Christene moet . bevoorregtes benader moet word.
. Die Marxistiese ideaal is 'n nuwe mens- " Sosialiste wees," Met di6woorde wouAdolf *Die konsep van genade engeregtigheidis
likheid, en iIidie soeke na di~ nuwe mens-. Grimme beklemtoon dat InMarxis 'n Christen onlosmaaklik aan mekaar verbind. Die God
.likheid,is dieindividu van min belang.Ken- kan .word' sender om outomaties sy, Marx- ". van genade is ook die God van geregtigheid,
merkend.van die houding is die dikwelsher- istiese.oortuigings omtrent 'n sosialerevo- "enandersom;,Dit hou konkreetverband met

, haaldeverklaring van Lenin dat dit aanvaar- 'Jusie oorboord tegool,Terselfdertyd word die ' .. 'God se genadige bevrydingvan die. ellendi-
baar en selfs verpligtend is om iemand vantradisionelekoppelingvanMarxismeaanver- ges. . '
verraad te beskuldig wanneer di~ se oortuig- ,:pli!tteatei'sme, verbreek. *Nog 'n motiefsentraal aan dieEvangelie,
ings objektiefdie opposisie versterk, selfs al. . Of dft moontlik is sender om skade aan is dat talente en gawesvan God tendoel het
hetso iemandsUbjektiefnieverraadin dieoog Marxismeselftedoen,isdieonderwerpvan 'n -om die medemens te dien, As dit geld vir '.

.Wiad nie. .. . lewendige debat onder Marxiste. Daar word "\'natuurlike" gawes soos intelligensie, en aller-
, Vryheidv'aildiegewete is 'n kenmerkende ..·· .selfs gevra na die wetenskaplike fundering -:lei vermoens, geld dit des te meer "sosiale"

Christelikewaarde en'n weelde watMarxiste .'. vandialektiese materiallsme, aangesien Marx- gawessoos status en invloed, rykdom,presta-
nie kan bekostignie. In ooreenstemming met, :~.,' isme self at meer as 'n plaasvervanger vir· sie, ens.

, .' dre verwerping van godsdienstige individua-. ,'" godsdiens funksioneer. Die tweede gedeelte .As di~ basiese perspektiewe in aggeneem
, Iisme, 'verklaar Lenin dat godsdiens net 'n ," van Grimme se stellingismeer problematies. word, is "n mens geneig om met Karl Barth
private, en persoonlike saak is teenoor die', .Daarmee impliseerhy datsosialisme die naaste saamte stem dat 'n Christen altyd 'nstelsel sal
staat, maar nie ten opsigte van dieparty nie, -.'·:aan die algemene sosio-politieke doelstellings kies wat die hoogste. moontlike sosiale ge-
Deel van diekollektiewe verantwoordelikheid . van die Bybel kom. .' regtigheid salbewerkstellig. Volgens Mar-
is diegewilligheidom die mees intiemeaspek Daar is vele vorme van sosialisme, met quardtsaleenofandersosiallstiesemodeldan'
van lewe, dieverhouding met die Absolute, in Marxisme die mees radikale. AIle vorme het voorkeur geniet. .' '. . .
die hande vandie party te plaas, .', ,,~, ongeveer dieselfde doel, naamlikdie tot- .Ek is geneig om met Marquardt saam te

Die gevolg van hierdie kollektivwisme 'was' ' standkomingvan 'negaliteregemeenskapmet· stemin soverre die sosialistiese doelstellings .
verreikend. Dit het die weg berei vir despo- die hoo~moontlike gelykheid in geleenthede, groterooreenstemming toonmet dievoorge- .
tismeen 'n totalit~festaatmsy onbuigsaamste', self-beslissing, sonder bevoorregting deur noemdeBybelse motiewe asmet kapitalisme.
StaIinistiese gedaante,ongeag al diedemokra- geboorte of eienaarskap,en die. eweredige Grondliggend aan kapitaIisme is die konsep
tiese kontroleswaarop Lenin aangedringhet verspreiding van mag, rykdomen kennis. van verdienste, prestasie en sukses, hoewel
as noodsaaklike regulerende kragte, in die ,Om te bepaalofsosialismemeer in ooreen- . . die konsep van diens miskien nie byaile vor-

.'.. '. diktatorskapvan die proletarj.aat.. . stemming met Christelikeideale is as, ander mevankapitalismeheeltemaluitgesluitis nie.
Dit is nodig om te beklemtoon dat die sosio-politieke stelsels; is hoogs problema- Die gedagte van individuele prestasie is

Christelikegeloofnie die gedagte vankollek- ties. Die volgende teologiese opmerkings oor ook nie heeltemal vreemd aan sosialismenie,
tiwiteit per se verwerp nie. Inteendeel, die die aIgemene strekkingvandie Evangelie is maardie uitgangspunt bly gesamentlike sosiale
Christelike konsep van, die kerk as die lig-' relevant: verantwoordelikheid en diens.
gaam van Christus, die gedagte van die ge- *Die Evangelie van JesusChristus is die Die feit dat die sosialistiese idealeen die
meenskap vandie heiliges en ook die Pauli- goeie nuus van verlossingdeur genade, son- ·Bybelse motief van genade eli geregtigheid
niese konsep van'n korporatiewe persoon- derenigeverdienste.Enige$Osialestelselwat nader aan mekaar staan,as aan kapitalisme,
likheid,geealmaluitdtukking aan 'nvormvan' dus die gedagte vail prestasie as grondlig- impliseer eg'ter nie dat 'n sosialistise stelsel
kollektiwitei~maarmet die duidelikeboodskap .gende vertrekpunt stel, gaan teen die alge- Bybels of selfs Christelik genoemkan word
dat die individu nie deur die kollektiwiteit mene geestelike rigting vandie Evangelie in. nie. Hoe die ideale bereik kanword,isnie iets
opgeslurp word nie. *Die sosiale gevolgevan die Evangelie- wat uit die Bybel afgelei kan wordnie. Dis

Die konseple van persoonlikevryheld van boodskap van verlossing net deur genade, eerder 'n kwessie van wat Tillichdie"tegniese
die gewete en persoonlikeverantwoordelikheid word in die Bybel gesketsdeurriglyne oordie bewussyn" (technical mind) noem.

I : -. en rekenskapis van kardinale belang,nie net versorging van die weduwee en die wese, die Die vraag of dit bereik khn word deur
in 'n godsdienstige sin nie, maar ookwanneer vertrapte, die arme en die verdrukte. God se middel van "n volledige of 'n gedeeltelike
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Die vorming.van fronte
- hoe wenslik?

Gaan die ANCen die PAC bymekaar ult!<om?
. ''Na mymening sal'n front eint

lik onderhandelinge bevorderomdat
daar minder partyeomdie tafel sal
wees. Dit is duidelik dat swart or
ganisasiesnieop huleie die reger
ing kan teenstaan nie,en 'n front sal
ditmaklikermaak virhulleom swart
belange te artikuleer. Ek sou ook
niks daarmee verkeerd vind as die
NasionaleParty en die KP 'n front
stig omdat hulle basies dieselfde
belange het: en 'dit is die besker
ming van wit belange."

Peter Vale van die Sentrum vir
Suidelike Afrika-studies aan die
UniversiteitvanWes-Kaaplandglo
hoewel'n front 'n interessante strate
giese opsie is, is dit nie die beste
manierom'n demokratiese veelpany
staat tot stand te bring nie.

''Ek dinkdieonsuksesvolle geskie
denis van fronte in Suider-Afrika
moet vir ons 'n les wees,en in elk
geval is diepolitiek hier heeltemal
anders, Oplossings wat van
toepassingwas in ander Iande, geld
dus nie hiernie."

Vir Valehou fronte die gevaar in
dathulle'nveelparty-stelsel teenwetk.
Maar wat asdie regering die front
opsiekies7

Volgens Vale isdaar aanduidings
datdie regering weIdi6opsie onder
soek,en inditgevalglohy dat daar
"sterk redes" vir die ANC en die
PAC en ander organisasies is om 'n
front te stig.

''Oitisduidelik datdie staatgenoeg
geld het omkonserwatiewe magte
om te koop, en die feit dat Man
gosuthu Buthelezi van, Kwazulu
alleen opgedaag het by samespre
kinge met die regering, sowel as
John Gogotya van Fida, is genoeg
rede om te glo dat die staat di6
uitweg ondersoek." ,

Die begivsel van 'n front word
nie heeltemal afgemaak nie, maar
daar·iswelo<rtuigende redes waarom
dit me 'n gewenste keuseis nie,

te gebruik om, dingereg telay.
"Die doelstellingsvan die front

moet baieduidelikuitgestippel word,
en as dit is om die eenofanderparty
in die onderhandelinge te versterk
en op diegrondslag vankleurgedoen
word, het ek groot probleme
daarmee." ,

Schlemmer meendat onderhan
delinge kan misluk omdat"onder
handelinge gaan oor skietgee en
toegee. Onderhandelinge moet gaan.
oor die soeke na oplossings, en as
dit nie daaroor gaannie, danisons
terug in die ou gemorsgedompel
Die wereldliteratuur oor di6 saak
wys ook dat onderhandelinge net
werk as mense-moeg word vir
magspeletjies.

"Maar my grootstebeswaar teen
patriotiese fronte is dat dit mense
polariseer, en dit hougrootgevare
vir die demokrasie in.Soudie rege
ring byvoorbeeld besluitommetdie
KP in 'n front te tree,souekditsterk
kritiseer," •

Schlemmer gee toedat dieANC
in 'n swakkerposisieasdieregering
is, maar hy dink di~ vrese is
"oordrewe".Hulle hetmekaarnodig
in die vind van oplossings,

Eugene Nyati vandieonafhank
like Sentrum vir Afrika-studies in
Johannesburg stem nie saam nie.
Hy glo dat In' front eintlik in die
belang van die ANCendiePACsou
wees, omdat hulle opdie "oomblik
heeltemal deur die regering uitoorl!
word. Massa-mobilisasie wat deur
'n front gefasiliteer salword, isdus
eintlik hullaaste troef

"Ditmaak net sindathulleditsal
probeermaksimiseer. Eninelkgeval
is dwang nie implisiet in massa
mobilisasie nie, Dieenigstemense

.wat suggereerdat massa-mobilisasie
in opposisie teenoor onderhande
linge staan, is witmense wathulle
eie belange wi!dien.Ditis oneerlik:
vanhulle.

.- Zapli uiiNdebeles. Na die onafhank
likwording van Zimbabwe het dit
nie lank geduur voor die front uit
mekaar gespathet me.

In die geval van Swapo in Na
mibia het die etniese faktor in 'n
mategegeld omdatSwapo oormeer
Owambo-lede beskikhet. Daarwas
weI sprake van 'n fronttussen Swapo
enSwanu,die organisasie watin die
destydse Suidwes-Afrika agtergebly
het toeSwapo in ballingskap gegaan
het.

In die geval van Angola hetdie
bevrydirigskomitee van die Organi
sasie virEenheid in Afrika in die
laatsestigerjare die idee van 'nfront
tussendie FNLA en die MPLA ge
opper,Nadat die FNLA egter ge
diskrediteer is weens sy bande met
ZaYre, en omsat die MPLA heelwat
sterker as die FNLA was, is di~

praatjies laatvaar.
In atdi~ gevalle is pogings aan

gewend omfronte tussen dietwee
sterkste mededingende organisasies
testig-maar dit het telkens misluk.

VolgensprofLawrence Schlem
mer,diedirekteurvan Wits se Sen
trum vanBeleidstudies, is die idee
van 'n front wat wyer as klassebe
langeenverskille in politieke kul
tuurstrek, 'n probleem.

"Dieidee van 'n front is eintlik
vantydelike, emosionele belang vir
swartmense omdat die strydopdie
oomblik bestaan tussenwit enswart.
Maar binnekort gaan dit verander.
Dan moet politieke partye met
bepaalde beleidsrigtings vorendag
kom, endan gaan dieverskille tussen
die landelike en stedelike mense,
diemiddelklasen die arbeidersklas,
wat nou toegesmeer word, sterker
na voretree."

'nSterkbeswaar van sykantafis
dat 'n front onderhandelinge endie
demokrasie 'n "nekslag sal toedien"
as die doelstellinge daarmee isom

. massa-mobilisasie as 'n "hefboom" .

van 'n grondwetgewende vergade-
ring gekantis. • .

Baiepolitiekewaamemersmeen
die ANCendiePACsal uiteindelik
geen keuse in diesaak he nie,

Daar is egter ook diegene wat
meen dat dit nie die wenslike
ontwikkeling sal wees nie. Hulle
hetbaieVIaeoordie aard en doelwitte
van s6 'nfront, enof 'n front hoege
naamd kan slaag in Snider-Afrika,
waar so Iets nog nooit voorheen
geslaag hetnie.

In SOO-Afrika isfrontealgevorm,
maar net tussen organisasies wat '1'1
enkele politieke gedagte steun.Daar
is nognooit'nfrontgevorm wat alle
organisasies in een beweging
ingesluithetnie.DieUnited Demo
cratic Fronten dieNational Forum
van die vroee tagtigerjare is
voorbeeldehiervan. .

Maar wat is 'n patriotiese front
eintlik7 In Europa, in die twlntiger
en dertigerjare, is fronte gestig uit
organisasies wat die belange van
verskillende klasseverteenwoordig
het, En ditis watdiemeeste mense
vandag vers1aan ashulle van'n"front"

.praat - 'n organisasie wat oor,ver-
skillende grense heenstrek, .

In Suider-Afrika is daar 'n ef
fense verskil: dit word verstaan as
die strategiese samesmelting van
twee of moor organisasies wat
gewoonlik, maar nie noodwendig
me, uit verskillende etniese groepe
bestaan, ongeag dieklassebelange
wat hulle verteenwoordig.

In die klassieke sin is beide die
ANC in Suid-Mrika en Frelimo in
Mosambiekfronte, omdat hulle aIle
klasseverteenwoordig en hul ontstaan
het deur diesamesmelting van et
like kleinerorganisasies.

Suider-Afrikaansevoorbeelde is
die samesmeltingvanZanuenZapu
in diePatriotic Frontin die destydse
Rhodesil!. Zanuhethoofsaaklik uit
ledevan dieShona-stambestaan, en

Can't live with yOU·
can't live without
you. Is dlt die poslsle
waarln die ANC en
die PAC hulself
bevlnd? Hoe ster.k Is
die redes virdie
vormlng van 'n front
van swart
bevrydlngsorganlsasles
In Suld-Afrlka en
watter ulfwerklng sal
dlt op toekomstlge .
onderhandellnge
he? is dit
noodwendlgdot
Suld-Afrika die
voorbeeld van
omtrent 01 die lande
In Suider-Afrika volg
• waar patriotiese
fronte sonder
ultsondering mlsluk
het? Wat is 'n
patrlotiese front?
AUDREY BROWN stel
ondersoek in.
DIE politieke wrywing tussen die
ANCendiePAChethomnogaltyd
teen die subteks van 'n moontlike
alliansie afgespeel. Trouens, indie
vroee sestigerjare, kort nadatdie
twee organisasies in ballingskap
gestuur is, is 'n front wat niebaie
lankgehou het me, gestig.

Na 2 Februarie het oproepe vir
eenheid in die vorm van 'n front,
dringender gewordenisdaarinisia
tiewevan stapel gestuurom dit te
bevorder.InSeptembervanjaaris in
Kampala, Uganda 'n gesamentlike
besluittussen die president van die
PAC, ClarenceMakwethu, dievise
president van die ANC, Nelson
Mandela, en die voorsittervan die
Organisasievir Eenheid in Afrika,'

, YoweriMosevem oor die kwessie
geneem.

Daar is ooreengekom dat hulle
hul sal beywer vir die totstandko
ming van 'n front wat die gedagte
van 'n grondwetgewende vergade
ring as 'n doelwit van samespre- .
kinge met die Suid-Afrikaanse rege
ringsal bevorder.

Die PAC het dit besluit onder
skryf in 'n besluit laas naweek op
hul eerstekongres op Suid-Aftikaanse
bodemin 30 jaar,

Geen stappe is egter nog deur
enige organisasie gedoen om die
besluit in werking te stelnie.

Daarwordreeds opverskeie fronte
gepraat: AartsbiskopDesmond Tutu
seberaad inKaapstad verlede week
was daarop gemik om die mede
dingendeorganisasies bymekaar te
kryom te praat oor 'n gedragskode,
ingevolge waarvan aIleorganisasies
mekaar te~ minste ruimte sal gun
omhulself uii te leef,

Azapowerkdiehelejaaralaan 'n
"Konferensie van die verdruktes"
wat aIle organisasies salinsluit om
swart belange beter te kan artiku
leer. Die ANC hou gereeld same
sprekinge met tuislandleiers, diePAC
en Azapo waartydens hulleverslag
doen oor gesprekke met die rege- .
ring.

Dit is juis eenstemmigheid oor
die noodsaaklikheid van 'n grond
wetgewende vergadering by di6 drie
organisasies wat dit laat lyk asof
daar genoeg rede vir 'n patriotiese
front is - vera! omdat dieregering,
hul gedugte teenstander in onder
handelinge, baie sterk teendieIdee
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Stel SO jou nuuskierigheid tevrede
Dis die figuur van
Breyten met sy
pragtige
Vietnamese vrou,
Yolande, in die
wurggreep van
Apartheid en sy
•
'Oosterse Nie-
blankes', wat die,

verbeelding
aangryp. Brevren .
die snaakse .
skrywer; Breyten
die kommunis. En
later: Breyten die·
terroris

NOEM dienaamBreyten Breytenbach enjy
Jean seker wees datiemand iets oor homtese
gaan he, ofsal wilweet.

Ben vandieinteressantste (en waarskynlik
gesondste) aspekte omtrent mense is hul
nuuskierigheid.

Plein nuuskierigheid het seker meer as
enigiets anders totontwikkelings en ontdek
kings in die vroei! wetenskap gelei toe daar
nog nie iets soos die wetenskap as beroep
bestaan hetnie.

Vandag is toegepaste nuuskierigheid
natuurlik:'nvoltydseprofessie; gewonenuus
kierigheid kan omtrent at sy antwoordelay
deur 'n bietjie toegewyde lees in die biblio
leek. Die nuuskierige agie (worddieuitdrukking
nog gebruik?) het geen rede om nie te kan
weet waaroorhy ofsy vra nie.

En togblydaarfasette wat heelduidelikvir
ons bly betower omdat hulle onvatbaaris,
soos die fenomeen "kunstenaar", die ver
skynseI"royally" en die dingwat ODS"slaywer"
noem.

Die leesvandiehoek is weI gaaf, maar 'n
ontmoetingmetdieskryweris'ngeleentheid.
En hoe deeglik die literatore ook al probeer
het omdie mens agierdie hoek weg te werkin
die kritiek, bly dit juis dft wat die nuuskie
righeid prikkel.

Studies ·oor slaywers -geniet daarom 'n
spesiale plekkie op die hoekrak van mense
wat miskien nie eens die werk van daardie
skrywers selfsouaankoop nie. Toe Langen
hoven se werke volkSbesit was, het Burgers
se studie "Diemens Langehoven" alma! vertel
hoe sagmoedigNeelsie lewe; oor die Sanger
van die Suikerbosrand en Totius kon aImal
jou vertel of hulle swart of wit koffie drink. .

!det Opperman seomvangryke "Diedigters
vanDertig" hetdieIdemverskuifweg vandie

gewone tee-enkoffiepraatjies na daardiedinge
wat spesifiek die verskillende Dertigers se
skryfwerk beYnvloedhetenhulle as skrywers
helpvormhet,

Die lekker skinderseksie het verdwyn.
LeonRousseausemerlcwaardige "Die groot

verlange"oor Eugene Marais wasdaarom 'n
uitsonderlike publikasie, omdat diemens agter
diehoek skielik weer sentraal komstaan het.

Verkope, as ek regonthou, het gewys dat
di6 tipe dinge wellesers kan aangryp.

Maar die feit dat daarlanknadiedood van
grooten interessante figure soos NPvan Wyk
Louw, WEG Louw, GA Watermeyer, Uys
Krige, Ingrid Jonker en DJ Opperman geen
biografiee verskyn hetnie, suggereer dat di6
terreinnog steeds in Afrikaans tahoe is.

Daarom dat iets soos Ie Kannnemeyer
(watself geen slaywer is nie)se voorlopige
outobiografie "Die rymneemook 'n hele lewe
inbeslag" dadelikdeurkoerantmanne aangegryp
wordopsoekna sappigebrokkies wat ons nog
altydontse is.

Disnogalironies dat, terwyl dieletterkun
diges naarstiglikdie outobiografiese probeer
wegwens het, skrywers soos Andre P Brink
en,veral, Breyten Breytenbachjuisasmense
nuusgewordhet.

Disdiefiguur van Breytenmet sy pragtige
Vit!tnamese vrou, Yolande, in diewurggreep
vanApartheid en sy "OosterseNie-blankes",
wat die verbeelding aangryp. Breyten die
snaakse skrywer; Breyten diekommunis, En
later: Breytendie terroris,

Almal het saamgepraat, ook diegene wat
nognooit 'nenkele reel vansywerkgelees het
nie.Mense het hom verwerp en veroordeel,
ministers het hom uitgeskel, syuitgewers het
hulle van hom gedistansieer,mede-skrywers
hetblypleit vir sy vrylating.Niemand in die
gesldedenis van die onlangse Afrikaanse
letterkunde het s6 openbare besitgeword nie,

Dis teen di6 agtergrond watFrancis Gal
loway se geel hoek, kompleet met foto's,
verskyn: "Breyten Breytenbach as openbare
figuur" (Haum-Literer). Sooswat die digter
opdieomslagfoto in 'n oopdeursit,somaak
hierdie hoek baie deure oopopBreyten self.

Resensies hieroor het alreeds die bydrae
tot diegespek rondomdie letterkunde uitgewys;
vir my is. di6 boek veral die erkenning dat
mense gewoon nuuskierigisoorhoedit gebeur
hetdat'nBolandse seun diefiguurgeword het
wathy is.

Elders het daar at die eersteresensies oor
hierdie hoek verskyn en almal praat gunstig
uitletterkundlge hoek. Ek wilnet hedat ook
diegene watnie in die eerste pleks6naboeke
kyk nie,moet weet dat hulle hieriets kan lay
watplein nuuskierigheid tevrede salkanstel.

Hy'sdiken stewig; net diedingom te lees
gedurende die lang somervakansie. En om
danoor tekan gesels.

OleTakhare vir Vrede s6
en so luur ons deur die
vensters en slen hoe die
w6reld verby flits

Iyke geykteIyke. Maar toe hardloop
'mnanti~setlaar-hondjie met die been
weg, metafories gesproke natuurllk,
Egbertusis nog nie reg vir 'n buUet nle,

Vrinde,die gevurkte tong-toekenning
gaanaan die PAC se Bennie Alexander,
dieman sewoordgebruik is te fantasties
vir woorde, sou hy die betekenis vandie
meeste van hulle ken? Nerens kan daar
nog'n sielwees wat soveel dubbele
betekenisse aan 'n woord kan hegale,
Weigedaan kameraad!

Die Bleskoppe teen
Apartheid S9 ons hel nle
sltplekgordels nodig nle,
maar valskerms

Moedervan die Jaar-prjs gaan aan
regter Harms. Na soveeI oopvlek totop
diebeen,skenk hy toe geboorte aan 'n
muis.

DieKooken Geniet-prys vir die
lekkerste reseppie van die jaar gaanaan
.Lothar Neethling die bekende.

DieKoeksistergilde se bekroningvir
vredegaanaan Hoofadmiraal Buthelezi.
Hysal nieverbaas nie.

Koekslster-Ioekennlngs

Amandla tussen dieaman
delbloel-sels, en diesmeer,

Klaagvoort. ...

doen, as dit nie te veel gevra is nle.
Ontspan intussen so 'n bietjie, ek
hoor daar's akkommodasie besklk
baar op Robbeneiland deesdae, met
dieafskatTing van paswette en
roekelose vrylating van die anti
chris loop die tronke leeg en die
kerke sweerlik vol,Waaroor gaan
diepredikante n6u kla?

Voorspoed met diesanksies, ons
moetvat wat ons kan kry,al is dit
armoede, Something for nothing.
Neem'n euruskansle, m()re is dalk
nog 'n dag,

Vrinde, dis 'n vreeslike beslge tyd in
dieKoeksisterglIde, dit goelendit gons,
en Egbertus en Oswald hou maar diplo-

. matiese afstand tussen ons endiesusters,
Die is besig om hul toekennlngs agter
mekaar te kry, en dis mosietswat
konsentrasie verg. Hier kom 'n paar wat
al ult die oond is, maak reg virmini
sooibrandj les,

Orator van die jaar was toe nie so
maklik nle, daar is nuwekandldate op die
toneel. Miesies Klaagvoort moes wik en
weeg tussen verdienstelike wesens soos
Magnus PI, hy met die silwertong,die
Hoofadmiraal en gedoktorde hooOeier
(honoris causa) van Ulundi,ensoortge-

Tronkeleeg

Cowabunga,
Klaagvoort

Geliefde Volksvader Mandela,
Ingesluit isdie bemoedigende

woorde aan Madam de KIerk se
man. Kyk maar watjy daaraan kan

diplomatieke banket.:
Volksheld is 'n skaars titel, maar

dis duidelik dat die volk jon as held
begin beskou, enwat doen die mens
in die Wildernismet so 'n titel? Dis
soos om diepousdom aan broeder
Heyns toe te ken.

Iedergeval, jouheldedade herin
ner aan diegegoel van 'n towenaar,
now you see it, now yon don't, en
was dit dan ooitdaar?

Alles waaraanjy raak wanneer jy
tot aksie oorgaan, verander in goud.
Waarom soudiegoudprys dan so
lekker laag I@? Dis omdat jon aksies
'n bietjie dun gesaai is, Volksheld.
Jy ruineer dieekonomie.

Intussen wens die kollektiewe
RJaagvoortsjou'naseDiTowende
tydjie toe: bestee dit tog deur die
goggas tot opdiebeen oop te vlek,
and spare a thought for negotia
tions. Die betekenis is glo in die
woordeboek.

In.Opebriefie of twee v66r
die totole histeriebeginHOE RYM Oil DAN?

Gestoofde appels

VERGUN vandag vir Egbertus, vrinde,
om'n paarIastige vliee met eenou
k1appie byte kom. Daar's tog 'n dwin
gende behoefte aan ekonomie,al is dit
dan 'n vals ekonomie. 'n Ou opebriefieof
twee is seker aan die orde vandie dag,en
wat vandie Egberth Awards? Disdan net
sesshopping days tot totale hlsterie.

Wat van 'n pawn to king four, net om
dinge aandie rol te kry? Madamde
Klerksemanwag seker al metopgehoue
asemop 'n toekenning, al is dlt net 'n
epistel van die Klaagvoorts, diestomme
slelhet seker al gedink 81 Egbertusse pos
gaan Noordpool toe.

Dierbare Volksheld,
Ja, die grootste akkoladevan

almal val toe in jon skoot 500S 'n
.. ,.." warmladin~ gestoofde appels op 'n
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Van dwelmskokke en tiener-

Monica Seles, die Joegoe·Slaafse .Iener-tennlswonder wat '
'n groot bedrelglng vir Steffl Graf se poslsle as die w6reld se

voorste tennlsspeelster Inhou

tennishelde

,..

die laagtepunt was dienuus dat die
briljante Amerikaanse 400m-atleet
Butch Reynold positief vir die ge
bruik van sterotdes getoetsis.

Ook in Suid-Afrika betopkikkers
groot opslae gemaak. Die Spring
bokkaptein,Stan Valentine, het die
bomlaat bars metbeskuldigings dae:
14 plaaslike atlete verlede seisoen
positief vir opkikkers getoets is.

Volgenshom verseg atletiekbase
om die skuldiges sename bekend te
maak, omdat hulle weet hulle sal
teen dieS mense mootoptree, en dan
is hulle dalkhulgrootste trekpleis
ter kwyt,

En intussen~~BenJohnson weer
-begin deelneem.,
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ATLETIEK

VOORTGESEITE beskuldigings
van dwelmmisbruik het di6
sportsoort kwaai genou.
Hoogtepunte was braskraps, maar

teenstanders in nie, maarhy isnou
'nmeer afgerondespeIer watmanne
soos Lendl die strydvandieagter
baan ook kan aanse,

Onder die vroue het die tiener
sensasie Monica Selesdie kalklig
gesteel en tensy Steffi Graf haar
gou regruk, gaan Seles volgende
jaar die wereld se voorste speelster
word.

1990 was die jaar waarinIvan Lendl
as die wereld se top-speler deur
Stefan Edberg vervang is. En "Die
Ysman" hetweer nie die Wimble
donse titelgewen nie, hoeweihy
dieFranseOpe misgeloop het om
hom deeglik op die vaart en van
grasbane voor te berei.

Edbergisnou weI amptelikdie
wereld se nommer een en sy oor
winning oor Boris Becker in die
eindstryd op Wimbledon was .
briljant, maar sy wisselvalligheid
was verstommend. Hy is by drie
groottoemooie in die eerste ronde
uitgeskakel.

As 'n mens jou geld op iemand
moet plaas vir 1991,'sa1 BorisBecker
pie 'n slegte keuse wees nie. "

Sy kanon-afslane hou nie meer
die verskrikking van ouds vir 8Y

oor die "onoorwinlike" Mike Ty- '
son is stellig die sport-gebeurtenis
vandiejaarwat die langste onthou
word.

Om tese as Tyson en Douglas
mekaar 50keer pale,sal Tyson 49
keerasoorwinnaaruit die stryd sal
tree,salgoon oordrywing weesnie.

MaarDouglas het sy kans ge
bruik en beter geboks as in enige
van sy vorige gevegte. '

Tyson, daarenteen, was lieder
likvanstryk af, en om sy nederlaag
nogmeervemederendte maak, het
sy bestuurder, Don King, probeer
om Dougles se sege ongeldig te
laak verklaar omdat hy in 'n sta
dium op die planke was en die
skeidsregter te Iaat begin tel het,

Tyson hetreeds sypad terug na
'n titelgeveg met 'n verwoestende
uitklophou begin, en dit is waar
skynlik net 'nkwessie vantydvoordat
hyweersport se meesgesogte kroon
saldra, Maar Inaura van onoorwin
likheid sal hy nooit weer henie.

Douglashetdie titel sommerdie
eerste keer wat hy hom verdedig
bet aan Evander Holyfield afges
taan, Hyisniks meer as 'n middel
matige swaargewig nie, maar hy
sal altydonthou word as die man
watdieTyson-seepbellaat bars hel

Diegrap van 1989,George Fore
man, was diefenomeen van 1990.
Niemand het dieS 4Q-jarige oud
p~dikant se terugkeer tot diekryt
emstigopgeneem nie, maar hyhet
eenvoudig alles voor hom platgevee,
enkry inFebruarieaanstaandejaar
'nkans teen Holyfield.

Suid-Afrika het twee nuwe
wereldkampioene bygekry. Wel
comeNcita het die Intemasionale
Boksfederasie se junior veerge
wigtitel ingepalm, en Dingaan
Thobela die minder belangrike
Wereld-Boksorganisasie se ligge
wigkroon..

Ncitahet ook reeds sy titelmet
welslae verdedig, en ontvangreeds
intemasionaleerkenning, watmeer
isaswat 'nmens van Brian Mitch
ellkanse-enlaasgenoemde isnou
alvierjaarlank: die Wereld-Boksver
eniging (WBA) se kampioen.

Ncitasetemperament is nognie
werklik beproef nie, maar hy het
dietalentomdiebestebokser indie
landse geskiedenis te word.

'TENNIS

,
~ :1:
.....

BOKS

nooireeksgewen.
Mark McNulty - wat homself

nou 'n Zimbabwier noem - het die
bestegholfvan syIoopbaan gespeel
en die tweede plekopdie Europese
geldlys ingeneem. Hyhet drie toer
nooi-oorwinnings behaal, maar die
groot hoogtepunt was 'n tweede
plek in die BritseOpe.

Nick Faido wasbeslis die beste
speIer vandie jaar. Hyhet dieBritse
Ope en Amerikaanse Meesters
gewen eninbynaaldie ander toer-.
nooie van belangonder die voor-
lopers geelndig, ,

Die ander twee toernooie wat
die "GrootVier" voltooi, dieAmeri
kaanse Ope en die Amerikaanse
PGA, is onderskeidelik deur Hale
Irwin en Wayne Gradygewen,

Jose Maria Olazaballykasofhy
beslis in die wereld se voorste spe
Ier kan ontwikkel. Sy vertoning in
die WereId·Oholfreeks, wat hy in
'n rekord-telling met12houe gewen
het, was ontsagwekkend.

BUSlER Douglas se uitklopsege

Hier te lande het dieseisoen aan
Sundowns behoort. Hullehetdrie
vandie vyf belangrikekompetisies
gewen: Die Castle-liga, BPseTop
Agt en die JPS-uitklopreeks.
. Cosmos het die BobSave-Su
perbowl-reeks ingepalm,enKaizer
.Chiefs die Castle-beker.

Die speIer wat die meeste op
gang gemaak: het, wasKaizer Chiefs
senuweling, Lucas Radebe.

GHOLF

, (Vervolg van bl.24)

JOHNBlandhet skittergholfindie
Sonskynreeks gespeel en bo-aan
Rolex se merietelys geeindig, Hy
hetdie goeie vorm in dieEuropese
toemooireeks voortgesit, maarkon
weer nie 'nplek tussendieuitsoek-

, tiental in dietoemooiomeenmiljoon
. dollar by Sun City kry nie.

David Frost het sy titel in di6
toernooi behouen nog R2,5 miljoen
rykergeword.V roeer indiejaarhet
hyook'ngroot toernooiinNewOr-

, leans in die Amerikaanse toer-
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SOKKER
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(Vervolg Op bl.23)

Provinsie het die plaaslike reekse
oorheers en in Maart die seisoen
afgesluit met die Nissanskild, die
Benson & Hedges-trofee en 'ndeel
vandie Curriebeker.

Aan die einde van die seisoen
het die Springbok-kolwer Kenny
McEwanegter uitgetree, en metdie'
twee ingevoerde snelboulers Rod
McCurdy en JohnMaguire wat effe.
lankin die tand begin raak, het 'n
mens gewonderof die span vandie
Baaiweerdie mas sou opkom.

Kepler Wessels-hulle het egter
die 1990f)l-seisoenbegin waarh~
inMaart opgehou bet.Hul berekende
doeltreffendheid werk in eendag
krieket baie beter as spanne soos
Natal sevuurwerkvertonings.

Die OP steun swaar op sy drie
top-kolwers, Wessels,PhilipAmm .
enMarkRushmere wat klaarblyklik
nieverstaandat dit menslik is om
nouen dan te misluk nie.

Transvaalhet alma1 verrasen is
beslisdie OP se vemaarnste teen
stander,

Jimmy Cook was weer eenvan
die groat sterre van die Engelse
Graafskapliga. 'n Beampte van
Somerset het vanjaar gese Cookis
diebestekolwer wat di6 klub nog
gehad het, En Viv Richards' het
lankvir hulle gespeel...

SOKKER se Wereldbeker wasom
verskeie redes teleurstellend,maar
veral vir ondersteuners van, die
Argentynse kaptein Diego Mara
dona'n pynlikeervaring. Syopen
like vemeukery, swak toneelspel
endie tranedalnasy span seneder
laag teen Wes-Duitsland in die
eindstrydhet hom byna oomagvan
intemasionale held in 'n boefvet
ander.

Kameroen, met die ,3~·jarige

RogerMilla aan die spits - wasdie
verrassing van die' toemooi. Hulle
het Argentinie in die eerste ronde
geklop en was bitter ongelukkig
oin deur Engeland uitgeskakel te
word. '

Hullehet di6wedstryd oorheers,
maar in hul oorywerlgheid twee
strafskoppe in die laaste twintig
minute afgestaan,. wat albei deur
die Engelse kaptein Gary Lineker
benutis. ','..':

Miliawas nie Ilks genoegom 'n
helewedstryd te voltooinie, en,is
netdanen wan nader geroep om'n
doelof twee te skop. .,', ' ,

Vrye Weekblad,14 Desember 199O,;:,i:

IN Februarie vanjaar het hy die wereld
verstom deur fe doen wat niemand

'gedink het moontlik isnie...Nee man, nie
FW de Klerk nie, Buster Douglas. Sy skok

oorwinning oar Mike Tyson wa~, maar een
van die jaar se toile sporthoogfepunte.

TINUS HORN neem 1990 in oenskou

geduur het, is in dielaaste van drie
toetse teen Australi~ in die reeks
om die Bledisloe-beker gestuit, en
hoewel die Manne in Swart die
HanedaamainFran1aykgaan verniel
het, kan hullenie t6gerusvoel oor
hul kanse om volgende jaar die
W8reldbeker te behou nie.

Skotlandwasdieverrassingvan
die jaar,

Daar is groot ophef van Will
Carling se Engelse gemaak, maar
in die eindstryd vandie Vyf:Nasie
reekshet dieSkotte hulle oortuigend
geklopen 56 dieGrand Slamvoltooi,

Die Skotte se toer.deur Nieu
Seeland wasook 'nsukses en hulle
was bitter ongelukkig amdie tweede
toets te verloor. Hulagterspelwas
briljant teendie All Blacks.

Engelandhet oakhulbeste spel
in baie jare gelewer,Hulleis onver
wags in die laastevan twee toetse

,in Argentinie geklop, maar het
deeglik wraakgeneem deur Hugo
PortasespanmetSl-Sop'Iwicken
ham te verpletter.

Australie het die jaar gebruik
om nuwe kombinasies te beproef
met die oog op dieWereldbeker
toemooi, en hul sege teen Nieu
Seeland het gewyshulkeurders is
op die regte spoor.

Namibiahetsyioets-buiging teen
Wallis gemaak, en so byna-byna in

, die tweede toetsverras.
Gerhard Mans-hulle het egter

min welslae op hul toer deur Brit
tanje en Frankrykbehaal. Vera! die
Franse B-spanhethul neuse lelik in
die grond gevryf.

KRIEKET

OP die krieketfront was die toer
van Mike Gatting se Engelse re
belle 'n grootmislukking,

Gatting-hulle het hulle oral in
betogings van Krish Naidoo se

'National -Sports Congress vasge
loop - en opdieveldteen'n Spring
bokspan wat wou wys dat die
sportboikotgeennadelige uitwerk
ing op ons krieketgehad het nie.

Selfs sonder Clive Rice - wat
weggelaat is omdat hy hom
uitgespreek het teen die moontlike
insluitingvanKeplerWessels - was
,die Bokke heeltemal testerkvir die '
toerspan.

Weens volgehoue politiekedrok
is die Engelsevroeg huis toe. Ons
weet darem nou datdieBokke nie
te sleg sal vaar wanneer Suid-Af-.

'rika weer eendagvolwaardige
toetskrieket beginspeel nie. ,

Die span van die Oostelike ,

,Die vemaamste sportsoorte het
s6verloop:

, RUGBY

OPLoftus sal al Noord-Transvaal
se glorieryke oorwinnings van die
jaretagtiglank reeds vergete wees,
dansalhulle steeds die 1990-eind
stryd onthou.

DieBlou Bulle seondersteuners
wasop6 Oktober stomgeslaan toe
hul helde na tagtig minute kop
onderstebo van die veldstap. Die

, telling: Natal 18,Noord-Transvaal
12.

Di6Curriebeker-efndstryd was
dieopwindendste in jareen beslis
een van die groot oomblikke van
diesportjaarin Suid-Afrika.

Dit was 'njaarwaarin Suid-Afrika
twee wereld-bokskampioene
bygekry en David Frost vir die
tweede jaar agtereenvolgens 'ntjek
vaneenmiljoen dollarbySunCity
insysakgesteek het; 'njaarwaarin
WayneFerreiraas dieland sevoor
stetennispelernavoregetreeendie
Oostelike Provinsie syhouvas op
onskrieket verstewig het.

Die sportmoratorium het 'n
demper geplaas op diegroot ver
wagtinge van intemasionale me
dedinging. Mike Gatting seEngelse
toerspan is vroeghuis toe nlidreige
mente van geweld en volgehoue
betogings, en hul tweede besoek - '
watminofmeer nou sou begin- is

,afgelas.
As gevolg hiervanhetDrDanie

Craven se groot plannevan 'n rug
bytoer ook skipbreuk gely.

" '

"

NET die skitterende Curriebeker
eindstryd het 'n plaaslike seisoen
wat andersyds bra voorspelbaar was,
gered,

Dit was 'n wedstryd wat die,
Piesangboere nie kon wen nie;aI
leswas oorweldigendindieNoorde
se guns. Slegs twee weke vroeer
hethulle Natal 'n liederlike loesing
toegedien en in die proses amper al
diebesituit die vaste spel gewen.

Maar Natal het sy beste vir la-
aste gebere, Noord-Transvaal is
stukkend geskrumensyskakelpaar,
Robert du Preez en Naas Botha,
watsy groot troefkaarte moes wees,
kon niksuitrig nie.

Boonop het Naas swakker pale
toegeskop as in enige anderwed
stryd in menseheugenis.

Natal het die eerste helfte
oorheers, maar toe Gerbrand Grobler
vroeg in die tweede helfte vir die
Noorde gaan druk, hetdie meeste
mense gemeen dit sou die begin
vandieeinde wees.

Tony Watson het egter terug
ges1aan met 'n skitterdrie, watuitein
delik nege punte werdwas,omdat

, .'nNoord-Transvaler horn egterdie
, pale met die knie~ bygekom het,

'wat 'n strafskop op diemiddekol-
letjie tot gevolg gehadhet.Diiwas
dienekslag. : \ '

, ' Die'· w8reldkampioen, Nieu~
Seeland, het glad nie sosterksoos
in die verlede gelyk nie. , ",
/,Sy se'getog,wat vier jaarlank

,f,,
"

Welcome Nclta IsVrye Weekblad seSportman van die
Jaar - nle net oordlt waf hy In 1990 vermag het nle,

maar omdathy die potenslaal het om die heel beste
,,bokser te word watSuld-Afrlka nog opgelewer het.
Neltahet vanJaar die Internaslonale Boksfederasle (IBF)

,,_,-se Juniorveergewlgtltellngepalm en met welslae
verdedlgj en skul'stelselmatlg nader aan die eerste
plek op die toonangewende bokstydskrlf "Ring" se

ranglys.
Maar ranglyste aileen laat nle reg aan sy vermoins

geskled nle. '
Hy Is al met 'n Jong Sugar Ray Leonardvergelyk. Hy ,

moet nog ver gaan voordaf ons salweet of hy naby die
legende se OU skoene sal omdraal, maar die,

,vergelyklng Isbe~lIs nle heeltemal onvanpas nle. '
Daarvan kan enlgeen getuig waf al Nclta se

" ,verstommende krytvernuf aanskou het. ,
" Nelta het beslls'meertalent as Brlan Mitchell, wat die,'
" SUld-afrlkaanse bokstoneelln die laaste deel van die '

dekade·tagtlg oorheers het en steedsdie W6reld- ,
" ,Boksverenlglng ~A) se JuniorIIggewlgkroon dra. '
Durfen veggees IsMltc.hell se grootste bondgenote. As '

. , Nelta ook oor die elenskappe besklk, gaan 1991 -en ,
',' nog bale Jare daarna - aan.hom behoort. ' '

:;, :
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stemnie saam nie,maarsoosLouis
Leipoldt opsy beleefde manier, gese
het,de gustibus nonestdisputandum

Nog 'n spectacular, maar maJdiker
engoedkopernageregisMary-Ann
seborrels in 'n bale.

. VonkelwynJellle
Jy benodig 5 gelykvol teelepels

gelatien, 'n halwe koppie wannwater
entweeeetlepels strooisuiker, asook
'n bottelkoue soet vonkelwyn.Daai
einsteSpumante is perfekhiervoor.

Gooi die warm waterin 'nklein
fles, strooi gelatienoorenroer, Voeg
suikerbyen roer tot alles opgelos is.

,Weer benodig jy, 'n groot bak,
maar dit moot glas wees. Gooi die
gelatienmengsel daarin, en daama
dievonkelwyn, en roer good. Skep
dieskuimmet 'n lepel af.Plaas die
bakin die yskas tot diejelliegestol
het. Doop wit ontpitte druiwe in
ongeklitste eierwit en rol hulle in
strooisuiker. Versierdie jellie hermee
wanneerdie druiwe droog is.

Die jellielyk ensmaak soos ooliede
vonkelwyn.

Geseende Kersfees, oneand all.

-Max ... Li Newman

L1: What was yourmostdifficult
experience as George?

Zane: Working with you and
Megan, not just kidding? Yes, in
fact, working withyouandMegan.

L1: So, what's your situation for
the future?

zane: Hopefully topullinto Cape
Town without getting bust by the
police again. But some work is
promising on the horizon, so
unfortunately I'm going tohave to
loseGeorge as a characterand learn
to tackle big rugby ous for "The.
GameIr'.

Zane: Nice interview Li.
L1: Weird. Do youthinkthey'll

use it?
Zane: Probablynot.

NatanU!1 bled van 24 tot 81 Desember BY 'Fcuelift •
A Cover Story' by AJfer Dark, 80 QueenBlNUJt,
Pretoria aan. Bespreek by (012) 825,,(;618

Goby lAmberg Bpeeldie Prinses in Janice
Honeyman Be'The Sleeping Beauty' wat in die
Alexander.Teater, Johannesburg op die planke is

(

roombo-op, endit word versierom
mooi te lyk met heel neute, heel
glanskersles, angelika-stukkies as
jy daarvan hou, en so aan.Dit moot
feestelikenlush lyk - doen dieboonste
laagdusnetvoor julle opskep.

Onthou dat die kook Die soggy
moot wees van die wyn nie, net
mooi klam, anders sak die spul
inmekaar. Sal niks doen aan die
smaaknie,maar dit lyk morserig as
jy dit sleep.

Trouens, na -:--'n dag of wat.
worddietrifle anyway soggy.Daar
is mindinge indie wereld so lekker
soos oorskiet-trifle, maar dit lyk
peculiar.

Waar is die jellie? vra die
Ingelsman wat sjerrie drink en
kritiseer. Nee wat, ons Pikeurshou
nievanjellieinons trifle nie,disnie
grootmenskosnie. Sien die resep
hieronder asjullemoet jellie eet,

Enwatvan die sjerrie wat onder
in diebakkie oorbly,vol krummels
en aarbeikonfyt? Besluit self, en,
moenie myse watjy daarmee gedoen
het nie. Vrind Andre Nolte sa 'n
mens drinkCinzano spumante saam
met trifle, lekker soet borrels. Ek

George...Zane Meas

touch of authenticity to Max?'
Li: Life is a process, usingtwo

legsinstead of one is progress. As
for loving, it beats dysentery- TV
youknow ...George, tele-vision?!!

Li: So you've been working at
Kupperman's Off Sales?,

Zane: 1a broer, to supplement
myweekly, veryweeklysalary. I've
also been known to occasionally·
sellofffamily members toeamabit
of bucks. But seeing as I am not
married yet and as yet have no
children, business is slow.

Working in the empties hatch is
noteasy,broer, on Saturday,ekse...
I gotintotrouble ... (For the endof
thestory, come and see the play.)

Vakansievermaak vakansievermaak vakansievermaak

Hunk and Nerd 01 the Year
George (played by Zane

Meas) and Max (played by
LI Newman) • no prizes lor

guessing Who's who •
discuss the vicissitudes
or Ille ~ 'Hanna Hanna Ek

Ii', a play which Is
ob~18atory ClI'lstinas
, entertainment

Die /lemiddelde Anwrikaanae /lesin het 2.8 kinders.
'Three Men and a Little Lady' Be Mary is nle deelllG1S
'n gemiddelde /lesin nie, BY het drle pa's. Ben van
hulle is Ted Danson (bo). SIen hulle in Metro·teaters

'As lor lOVing, it beats dysentery'

in 'n vlak bale.
Smeer nou die kook met

aarbeidskonfyt, endoop een vireen
liggiesinwynvoorjyeenlaagvolin
die bakpale. Nou skep jy 'n laagvia
oor, bo-oor dit kom 'n paar
gesnipperde stukke waate
lemoenkonfyt, gekapte neute en 'n
paar glanskersies.

Maaknounog'nlaaggesmeerde
geweekte koek,via,konfyt ens.Gooi
nog wyn in diebakkie om die koek

_in te doop. Bo-oor dietweedelaag
kookenviaskep jy 'n laagroomwat
jy styfgeklop hetsaam met 'n lepel
of twee van likeur vanjou keuse.

(Eers'n blaaskanshier: Dis Ollaait
om te proe, Trouens, 'nglasiesjerrie
eenk:ant terwyljy werkhou die kragte
bymekaar.)

Doen verder voortmet die laag
op laag ~ding. Heel laaste kom

Zane: SoLi,what'sthesituation?
Ll: Titl I'm an uncloseted,

confused. lesbian trapped in a
homosexual's body, I look like a .
yuppiewith no taste exreptforwater
for whiskey. I alsotaste Americain
the middle of the Karoo, I have

, knives thrust in myface, Mandrax
,and dagga shoved down my left
lung. I puke my vocal chords all
over the audience, and get sand in
my foreskin, I lickpeople's faces
when they challenge my orgasms, '
you know,the usual kinda9 to5 for
an actor. .

Zane: What do you scheme of
your character Max?

Ll: Mydelicate, humble attempt
at upgradingmyprofessional image.

Zane: Ihearthatyouareactually
a great dancer andagoodlover, SO
how come you hadsuch a lekker

Trifle en vonkel vir Herslees-sprankel
DAAR is twee nageregtewatjynet
een keer in die jaar maak, se die
matriarg van die Pikeurs. Dis
gestoomde doekpoeding, en trifle,
altweemetkersfees.TrifleisEngels
virkookstruif, maarniemandse ooit
koekstmifnie. Ons se trifle,enbedoel
glad nie daardieflou verskoning vir
'n poeding wat jy by derderangse
Kersetes in hotels lay nie.

o nee, hierdie konkoksie is 'n
fantasie, 'n ongelooflike ryk
heerlikheidvanroom.soetwyn,via,
neute en kook. Ryk is omtrent die
regte woord, se vrind David. Die
poeding kos 'n klein fortuin.. So
what, diseenkeer 'njaarKersfees...

Gestoomde doekpoeding is
volgende jaaraandie beurt, sowatch
this space in Desember 1991.

Maareers. .

Outydse trifle
Kies 'n groot indrukwekkende

bak. Gaanbedeljou ouma seRoyal
Doulton of koop 'n ronde plastiek

, vistenkbydieOK - 'n handige ding,
t hoor.

Die bak moot in die yskas kan
pas, want triflemoot eintlik oornag
koudword. Andersmoetjyditindie
oggendmaaken daar' snooit tydop
Kersdag nie.

Daar iseintlikneteenvOOIVereiste
vireersteklas-trifle, lui diePikeur
gesegde, endis eersteklassjerrie of
soetwyn. Splashout en gaan kry 'n
goeie soete. Onthou dis
gefortifiseerde wyn,niesommer net

. soetnie.
As julle Die likeur in die huis

aanhou nie, koop ook 'n minituur
botteltjie van iets lekkers soos;
Amaretto, Vander Hum of watjy ,.
ookal verkies, net om 'n tikseltjie
ekstrasmaakte gee.

Verder benodig jy twee pakke
boudoir-beskuitjies, twee gewone
ronde of vierkantige botterkoeke,
heeltemal onversier, 'n literofwat
taamlike stywe vla, gemaak van
vlaepoeier plus 'n eier of twee, 'n
groot blik aarbeikonfyt, 'n kleiner
blik waatlemoonkonfyt, 'n pakkie
glanskerries, soveelneute nasmaak
asjy kan bekostig, en laastens room
• selfs 'n hele liter is nieoordadig
nie. . "

Hoeveelhede maakniesaaknie·
oordeel maaraan hoeveel mense jy
mootvoor.

Sit al jou bestandeleuit,plus 'Ii
skerp mes,en maak baiewerkplek.
Trifle maak isuitersmessy besigheid
•dis.dielekkerdaarvan.

Eerstens voor jy diepoedingbak
uitmetbeskuitjies,styfteenmekaar
en regop, sny die botterlroekinskywe.
Gooi 'n kwartbottel wyn of sjerrie

" dieweek by die '

MARK-TEATER

upstairs by die
MARK-TEATER

ANDREW BUCKLAND In
.y 'Between the Teeth'
Regie: Janet Buckland

Tot 12 Januarle

Ma • Vr: 8:15nm. Sa: 6.15nm
&9:15nm

Grand Soleil
'n winskoop
van
Zonnebloem
BJ IANK\VARDB\I skryf

Durwyn
SOOS Kersfees naderkom,
verskyn nuwe uitreikings op die
wynmark teen 'n helse spoed,
bykans teveel om in een weekte ,
proe. Wanneer Zonnebloomegter
'n paarnuwe wyne bekend stel,is

, ditgroot nuus en storm 'n mens
uit0 "n-pa in diehande

Die 1988 Zonnebloem d
Soleil is'n versnee witwynen~
behoort 'n beroeringin
witwynkringe te veroorsaak,want
disbesliseenvan die beste /

. ebeskikbaar. .
ieGran • 's 'n slim

versnit van Sauvignon c,
Chardonnay en Chenin Blan .
Nuwe hout is teenwoordig maar
nieoordoen nie en die algehele
indruk isfenomenaal. Die wynhet
'n briljante jong kleur, aantreklik
maar niks vergelekedie neus nie.

Diewyn het 'n kragtige aroma
vanvars tropiese vrngte, vermeng
met'n tikkie hout. Die smaak. is
oorweldigend, soveel geur en

. sulke goeie geurel!
'n Beendroe wyn, en toghetdit

soveel geur. 'n Mens kan dit selis
saam met speserykos bedien
(rissies, niekerrie nie), Die Grand
Soleil het'n lieflike lang
afwerking. Boonop kos dit net 'n
fraksie van wat onbeduidende
chardonnays koso 'n Winskoop!

. 'n Ander nuwe uitreiking wat
vermelding verdien, is die 1989
Zonnebloem Edel Laatoes in
halwe bottels. Heerlik vir die
einde van 'n ete. Uitstekend saam

. metcreme brulee, maar dit sal
selfs lekker wees saam met
sjokolade mousse.

Diewyn is van baie ryp druiwe
gemaak, tog Is die eindproduknie
sointens soosparty ander edel
Iaatoeste nie,eerder elegant.
Boonop kandi6 wyn maklik 'n
jaarofwat hou.

Bedien dit gerus aan die einde
vanjouKers-ete, net nie saammet
brandewyn-pooding niel .

*Die l7de Nederburgveiling
word aanstaande jaar Saterdag, 13

'April 1991 gehou.

•••••••••••••••••
: KIPPIES BY DIE MARK :
• •
• DI tot So: 9nm •• •• Umhlsngano· Tot 23 DIs •................. ~'-------------------~
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Jackson
Blunguxme,
die Beste
Visterman
van die Jaar,
krydiel&J
Groot Vis

Robyn Orlin kry die Weird Sex
in Bloomingdale's-pry«

Die Teater-entrepreneur van die Jaar is
Nicholas Ellenbogen vir Teater vir
Afrika en Brendan Grealy kry die Elvis

. Costello-prys vir Hipera~tiwiteitvir sy
spel in 'A Nativity'

Albie Sachs
krydieDame
Margot
Fonteyn-prys
vir Uitheemse
Choreogra{ie

Ellis Pearson ('A Nativity') en Kevin Smith
.('Koning Lear' en 'Houd-den-Bek') kry die
Testosteroon-toekenning. Ian Roberts se
TestosterOOn-vlakke was vanjaar baie
laag. By kry dus die Sylvester Stallone
prys vir Serebrale Spel vir sy werk in
'Veldslag'. Sly, eat your heart out

Barbara Masekela word aangewys as The
Best Dressed Cultural Worker

Tjaart Potgieter word aangewys as die
Elegantste Akteur van die [aar vir sy spel in
'Callaway; Farce' (Marlon Branda is tweede)

'The Fourth Reich'
kry die Red Baron
prys vir die Beste
Bomber van die
Jaar

'Street Sisters' kry die
Gay Lib-prys

One wou graag Die
SloeTprys vir die Nie
Ophef/ing van die
Kultuurboikot toeken, maar
one kon nie easetel wie dit
die beste verdien nie

Sarna kry die Wil Nie
Saamspeel Nie-prys vir hulle
onwrikbare stroom-op
houding

Richard Eeeeeeeeeeee Grant kry die Ere
exile-prys vir sybrilJant boosaardige spel in
'How to Get Ahead in Advertising' en
'Mountains olthe· Moon'. AI kan hy met 'n

oon gewete in sy CV se dat hy in
aziland gebore is, is hy 'n gegraduee

van die UK se dramaskool en het hy bewys
dat Suid-Afrikaners iets andere kan speel as
bose veiligheidspolisiemanne. Om kan maar
trots voel .

Die prys vir die
Belowendste Nie So
Jong Maar Nog
Geensins So Oud Soos
Marthinus BaBsonEn
BesUs Met Mooier
Bene gaan aan lise
van Hemeri

Die VlieeTide Dekor-pry« word aan Truk
toegeken vir die trapleuning en die
hartelrond in IMy Fair Lady' en die
luidrugtige stelle in 'Die neutekraker'

.:~

;lll1I!'i>..
-,,':"~"

Mango Groove, wat oanjaar vir
hulle 'n buitelandse bestuurder
aangeskafhet, kry die prys vir
Suksesvolle Kulturele
lmperialisme

Mzwakhe Mbuli
kry die Morkels
prys virsy
uitstaande werk
by die Cultural
Desk

Die Warmpatat-prys gaan aan Mbongeni
Ngema se 'Township Fever'

Baseon kry egter die
Botho Strauss·prys vir
sy begrip vir die gees
van die /in-de-srecle al
sit hy in die Kaap
waar die fin-de-sieole
nog nie aangebreek
het nie

Catherine Burnett kry uitdruklik geen pryse·
nie, Sy het al te veel geuien, Ons gee wei vir
haar 'n handicap sooat die onder
ballerinas ook In kans het

VryDagl14 Desember 1~90
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One man's roof is one man' s floor ••• Andrew Moletsi & Wayne Barker

Vrydag! 14 Desember '1990

, .

Gesetnde Kenlees •.• Paul SheU,

~OAct-lIM 5cHoNFtlDt

Joachim Schlinleldt

Vrydagi 14 Desember 1990

Diane Victor
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Christmas •.. Ganther Herbst

f!lIteJW~ a~~ k4fft
fJ/Ifle/I/lI 11WJude offul IuKJ
w~~
with
Konrad Welx or Elsie Milll

,T~4L~he§g~thIJe,:,:~ m~ iiijt.~~ 'a~,~~e~~e~cy;~~'~ :pasi
,SIOns, and espeCIally of sensuality: 'on .no .side ' of ,his 'character.
must he gi~e brute.instine~'power~ over ',his- nilii'(L~ : SensualitY.
!o~"e.)hdalin:~~~~ ;<§oTr~e~tb,e~c!lpa~t~~ofh'J!le·'~~..':~_q
ness an nmannesLh '.bese-:-forces now, trlnmp inmamtesta-
'tions o(robbiij 'and"every kind ci(Violence' undei· ihe 'mask'of
'principles ..o~ freedom-,and"rights: ,t,,T liei."have overthrown" all
fonris of social ' order-~ erect~.Qn~e·ruiIiS of the throne 'of the

11s tha~tJieresIiOjil~ exist any other rellgio~tli8.n ' ourS of1lieOne
God ,~th w,ho~'9ur:,deStiriy, is bound ;up'by"our":position"asthe
,9~osen: Peop!e . and thr~!igh ',,!hom-.<l.u~,; sam~- deStiny "is 'un ited,
:'I' lt~, the destinies o~ ~l:~world: ;.y!~}Il~t ~~,r,efore sweep)w~y
aIJ ~t.~.~rforms of bellef. "lf this gives birth to the ath eists whom
.we ,se~', to~day,.i~ will not ; b.eing , ?~Y,·,'a.',~railsitional stage; 'iiiter1
Jere, With ou r VIews, but .will serve as a warning for those gen~
Andrea Vinassa
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TV-advertensies kIn
verbeelding aangryp

HOOGTEPUNTE OP TV4:
*Viralmalwatteenhul wil verslaafgeraakhet

aan die knoeiwerk en liefdesprobleme van die
perde-aristokrasie in TVI se Duitse "Plekpot"
begin ''BlueBlood" Donderdagaand20Desember
om 9:04DID. op TV4. DieS reeks het net soveel
graweengrafinne,kastele, korrupsie,selfsmoord
en ann Duitsearistokracien spog boonop metdie
aantreklike gesigte (nie akteurstalente nie!) van

.oud-model Lauren Hutton, Capucine en die
OostenrykerAlbert Fortrell.

*RobertAltman se "Nashville"hetdestyds'n
.ander prentjie geskilder van die toe nog
geromantiseerde "country"-bartstad. In 'The Other
Side ofNashville", watSondagaand30Desember .
om 10:52 nm. uitgesaai word, gesels van die
sterre watdieNashville-klankhelpvonn het oor
die lokstemvandie deel van Amerika en huleie
lewens agter dieskerms.

• Tweedokumentere progranune wat selfelk
'neievClbaal vettel oor die g(RJejarevan Hollywood
is "The SpencerTracy Legacy" om 10:13nm. op
Oujaarsaanden"America's Tribute to Elizabeth
Tayloi' om10:10nm.op Domerdagaand 3 JamJarle.

UITSOEK·VAKANSIEFUEKS:
OpTVl:
,.. "Born Free" Sondag, 16 Desember, die

klassieke verhaal oor die Adams-egpaar van
Kenia se mak leeus.

* ''Kramer vs'Kramer" Saterdag, 22
. Desember, 'n egskeidingverbaal met MerylStreep
en Dustin Hoffman.

* ~'Splash" Saterdag, 29 Desember. Tom
Hanks ontmoet 'n meermin,

OpTV4: .
* "All that Jazz"Vrydag, 21 Desember,die

regisseur Bob Fosse se siniese uitbeelding van
die wereld van"showbiz", met Roy Scheiderin

. die hoofroL . .
* "Gone with the Wind" (alweer) Dinsdag,

25 Desember, metVivien Leigh as die onblusbare
Scarlett 0' Haraen Clark Gable as die dodelik
sjannante Rhett Butler.

• ''The Entertainer" Sondag, 30 Desember,
Laurence Olivierse kragtoer as die John Osbome
karalder ArchieRice.

OpM-Net:
* "Appointment with Death" Sondag, 16

Desember. Agatha Christie op 'n argeologiese
wereldreis, enPeter Ustinovas Hercule Poirot. .,

,.. ''Dancers'' Dinsdag, 18 Desember. Mikhail
Barislmikof sedanspassies is die enigste bonus.
Andersins 'n lamlendige tranetrekker.

,.. ''IndianaJones andthe Temple ofDoom"
Maanclag, 23 Desember. Harrison Ford alias
Jones moet 'nheilige steen en 'n klomp ontvoerde
kinders in Indieopspoor. Propvol aksie entong
in-die-kies-humor.

,.. ''Champions Forever" Woensdag, 26
Desember, dieherinneringe van kampioenboksers
soos Muhanuned Ali enLarry Holmes.

,.. ''Lethal Weapon" Vrydag, 28 Desember,
Mel Gibson enDannyGlover se gewelddadige,
boeiende ontmaskering van 'n dwelmnetwerk.

* "Peggy Sue Got Married" Sondag, 30
Desember, KathleenTurnerse baie vennaaklike
reis terug in tydas 'n tienerwat weet hoe lykdie
toekoms.

,.. "Brighton Beach Memoirs" Saterdag, 5.
Januarie, Neil Simon se vermaaklike
outobiografiese vertelling van sy kindertyd,met
Jonathan Silvermanasdie jonge Joodjie.

,.. ''Empire of the Sun" Sondag, 6 Januarie,
Steven Spielberg se langdradige, maar steeds
boeiende verhaal van 'n jong Britse seun se
verskriklike wedervaringe in China ten tydevan
Japan se inval. 'n Interessante kamee deurJohn
Malkovich as die doodsveragtende matroos.

~

.1
I
j

I

in Whales", "Bushfire Moon" en "Rich Little's
'A Christmas Carol'". Goeie programme is:

• "Les Miserables" om 9 nm. Saterdag 22
Desember, die storie agter die sukses van die
musiekspel. Dit is gegrond op die roman van
Victor Hugo en tot 'n musiekspel verwerk deur
die Suid-Afrikaans-gebore regisseurTrevorNunn.

,.. "Roemryk en geroskam"net hierna om 10
nm. (22 Desember)is'n plaaslike huldeblykaan
Patrick Mynhardt en in die Warehouse van die
Mark-Teater in Johannesburgopgeneem.

*Moenie "SalaamBombay" misloop nieom
8 vm. op East-Net seuitsending Sondagoggend
23 Desember. Oil is dieontstellende, maarboeiende
werkwinkel- projek van die vroue-regisseur
Mira Nair oordie leefwyse van 'n klomp kinders
in Indie. Baie van die kinders in die prent is
werklike straatkinders.

'. "Seaworld's Miracle Babies" om 7 nm. en
"World's GreatestEscapes"om 8 nm. albeiop
Maandagaand24Desember, is onderskeidelik'n
natuurprogramoordiegeboorte van soogdiere in
die see, en 'nreeks wonderbaarlikeontsnappings
soos uitgevoer deur die beroemde
ontsnapkunstenaars Steve Baker en Dorothy
Dietrick.

* Kersaand word "World of Adventure'! om
1:30nm. uitgesaai metdie bofbalsterTim McCarver
as die gasheer. Hierin beproef waaghalse,
ontdekkers en avonturiers die perke van hul
uithouvermoe, moedenverbeelding.

,.. Dieselfde aand (25. Desember) begin die
mini-reeks 'The TwoMrsGrenvilles" om9nm.,
'n verhaal van hebsug en hartstog onder die
superrykes vanAmerika, gegrond op die super
siniese Dominick Dunne se roman.

* 'The Tolla van der Merwe Special" op
Oujaarsaand om 7 nm,kyk na di6 grapmak'er se
lewe en konsertloopbaan, het Shaleen Surtie
Richards as dieonderlwudvoerder en is opgeneem
in die Wits-teater in Johannesburg.

,.. "Lafnet" net rui"Tolla" om 8 nm. behoort
die lagspiere te prikkel met vertellings oor die
"ou" en "nuwe" Suid-Afrika en !I'J ryke rasse
verskeidenheid deur 'n paarvan die beste plaaslike
"stand up"-komediante, soos Casper de Vries,
Tania en Marion Holm, Mel Miller, Joe Parker,
Soli Philander en Charles Pilay.

HOOGTEPUNT OP TV2:
*Danie Joubert het vroeer vanjaarklaargeskiet

aanseker sy mees ambisieuse projek vir lV2,
"Ingqumbo Yeminyanya" of "Wrath of the
Ancestors". Dieeindprodukkanonsvan Woensdag
2 Januarieom 8run. op TV2 sien,

Die reeks is gegrond op die bekendeXhosa
roman deurA.C. Jordan en is die verhaal van 'n
jong Mpondomise-prins, Zwelinzima,wat na sy
studies aandieUniversiteit vanFortHarenasypa
se stat terugkeer om dieS se 'plek in te neem as
opperhoof, Sy koms veroorsaak egter skeuring
tussen die tradisie-vaste oumanne, wat die jong
man se nuwerwetse maniere veroordeel en die
jongmense, watdie verandering verwelkom.

Vrrdievet:filming van 'Wrath of the Ancestors"
is nie net 'nvolledige Xhosa-stat gebou nie,maar
is nie mindernieas 350 byspelers ingespan. Die
hoofrollewordgespeel deur Ken Gampu asChief
Dingindawo, Mxolisi Hulana as !I'J seun en Evelyn
Bonase as Thembeka, Zwelinzima sebruid. Die
draaiboek is geskryf deur Harry Hofmeyr in
samewerkingmet Joyce Ndamase. Joubertis die
regisseur.

FioJUJRam80Yin 'Hapgood~ die
Stopparrl-Bwk wat op 1 DeBember
,lebeeldBcud word

BESLUIT SELF OOR:
,.. ...dieloodsprogramvanPatrickMynhardtse

geselsprogram, "Patrick" om 9:33 om. op lV4
Saterdagaand29Desember.

Patrickselfkannie 'n sin voltooiineentaalnie
- hetsy Afrikaans of Engels. En hy lean nie 'n
enkele anekdote klaarvertel sonderomnie iewers
te verwysnil watsy aandeel daarin wasnie. Maar
verskoon 'n mens dit, is die potpourri gaste 'n
vermaaklikespulletjiebymekaar. Hulle is akteui'
Zackdu Plessis,weerman envlieenierSakkievan
der Merwe, madame~rwat in baar eie woorde
'n "closeencounter ofthe fourth kind"gehadhet
(dis 'n baba van 'n buite-ruimtelike wese),
heldersiende tannie Hettie aktrise Shaleen Surtie
Richards en TV-gasbeeri..unsa Williams.

Woolfbegindeur te se sy program·gaan oor
humor en komedie, Hy weet nie waarvanhypraat
nie. Woolfse idee van komedie is uittreksels uit
sy lomp"candid camera"-fliek van verledejaar,
"Funny Face",waarin meisies niksvermoedende
mannebydamenklap ten einde hul"reaksies" te
toets, of gespot word met bysiende mensein die
vonn van 'n bysiendekelner wat aIles op 'n tafel
omstamp.Nee,werklikl

Moggedit NOOIT 'n reeks wordnie...

HOOGTEPUNTE OP M·NET:
M-Net~ beste Kersprogrammeisongelukkig

almalher-ultsendings, soos "A Child'sChristmas

HANU VIlJBlS sa TV-voorskou
HOEKOM is dit so dat partylV-advertensies in
di6tyd van politieke versoening endie Kersgety
die kyker mateloos depressieflaat en ander sy
verbeelding aangryp?

Wie glimlag nie oor dielV-Advertensievan
dieMaand waarin 'n deemoedige Mattewis eers
'nmandjieeiers voorsy geliefdeMeraai se groen
voordeur laat, dan 'n lewendige speenvarkie aandra,
maareerswanneer hy 'n kaartjie van 'n bekende
nuusagentskap op die voordeurmatjie los die
verlangde resultaat kry: 'n stralende glimlag 
moesies en all Danis daardiepetrol-advertensie
waariIi 'n paargesinre - witenswart - skJ:meroggend
metvakansie vertrek, kornpleet metkindersonder
komberse, 'n fles koffie en 'n pa wat styf gesit
homself by die motorhaweuitrek.

Albei is 'n romantiese voorstelling van die
werklikheid. En tog werk dit soveelbeter as die
eindelose string Kers-advertensies van
meubelgroepe, apteke en supermarkte, wat 66k
'n geromantiseerde, maar s6 valse, snoesige
Kerstoneeltjie voorstel met 'n (wit) gesinnetjie
om 'npersent-belaaide Kersboom.

lllusie Cs die kemvanTV-vermaak, Maar daar
is 'n verskil tussen 'nideaal, 'ndroom,en 'nvalse
voorstelling van die werklikheid. Mattewis en
Meraai en die vakansie-advertensie spreek dieS
deelin'n mens aan wat werklikgloin die ietwat
ontwykende, maar tog bereikbare welwillendheid
van mense. In teenstelling hiermeeis die ander
advertensies metafore vir 'n uitgediende ideologie
vanwitbevoorregting en ontkenning. (Dinkmaar
aandie woorde vanArthurMillerinverledeweek
se VryDag! ...)

Buitendie advertensies (!)biedTVdarem ook
goeiekykstofoor KersfeesenNuweJaar, selfs 'n
paaruitstekende progranune, eenwatvenny moet
word, en 'n ander wat om diehelftevervelig en .
prikkelend is •. Hier is 'n "kortlys":

WATOM TE VERMY OP TVI:
• Sander enige twyfel Alain D' Woolf se

patetiese pogingtot 'n lmmoristiese geselsprogram.
"Alain D' Woolf', wat Donderdagaand 20
Desember om 10 nm. vertoonword.

HOOGTEPUNTE OP TVI:
• Onderdie beste programme isdrieplaaslike

programme: 'n reeks "Just Nuisance"; wat
Woensdagaand2 Januarie om7nm,begin - vir 'n
verandering die perfekte tydgleufvir dieS heerlik
·ligte storie oor die manewales van 'n andersoorlige
lidvandie Simonstadse vlootskool; 'n verfilmde
weergawe van die treffer-toneelstuk "Hapgood"
opNuwejaarsdag,en dievolledigeuitvoeringvan .
dieunieke musiekstuk"AfricanSanctus"Sondag
23 Desember in "Collage".

. Just Nuisance is die naam- voomaamen van
- van'n groot Deense hondwat in 1930deur die
bevelvoerder van die Royal Naval Base op
Simonstad as 'n volwaardigematroos en lid van
HisMajesty's Navy ingesweeris omte verhoed
dat dieSpoorwee die ondeunde brak.van kant
maak. Endit het sowaar werklik gebeur!

Die reeks begin metdieaankoms van 'nnuwe
jongmatroos, J'unmy Thorn(Edward BakerDuly),
by die basis, wat sommer gou as een van sy
"pligte" hoor hy moet 'n ooghou oorNuisance.

Die regisseur is Ken Leach, wat 'n welkome
tenigkeer maak met 'n trefferreeks rut die
oppervlakkige strooisage"Whirlpool".

*"Hapgood"(9:30nm. op Dinsdag 1 Januarie)
het met sy speelvak op die verhooguitstekende
resensies gelay enis net sovirlV verfilm. Dit is
'n ingewikkelde speurverhaal uit die pen van
TomStoppard met vele dubbel- en selfs dubbel
dubbel-agente! Die hoofspelers is Michael McCabe,
James Borthwick,FionaRamsay, GrahamHopkins
en Kurt Egelliof.

• Voorts is "AntemM/e" met verlof (of hy
terugkeer,is 'nandervraag) enin syplek word 'n
reeks spesiale programme uitgesaai, soos Maandag
17 Desember se "Dinosaur!" (6 nm.), Hierin
neemdieakteur Christopher Reevekykers as 't
wareop 'n reis terug in tydom hulle te wys hoe
die "terrible lizard" (soos die Grieke na die
dinosourus verwys het)gelykengeleefheten wat
hulleuiteindelik laat uitsterfhet.

• "LostWorlds VanisbedLives",'n reeks van
vierepisodes, begin WoCnsdagaand 19Desember
om6nm.in"Antenna"seplekenisnog'nproduk
uit diepenvan die bekendeDavidAttenborough.
Hy hetons 'n jaar of wat gelede die skitteIende
"'The LivingPlanet" gegee.

• Neg 'nuitstekende oorsese program is "Albert
Whitlock - A Master of illusion", wat
Woensdagaand 26 Desember om 7nm. vertoon
word. Whitlock was die man wat in flieks soos
"The Hindenburg", "Boundfor Glory"en "1be
History of the World, Part I"doodgewone tonele .
inasembenemende visuelewonders veranderhet
sorns deurnet gebruik te maakvan 'n verfkwas.

• Op Oujaarsaandom61l11L kangems ingesbkd
word op die nostalgiese "You're the Top. The
ColePorterStory", waarinvanPorterse vriende
en kollegas, soos Bob Hope, Cyd Charisse en
Douglas Fairbanks, Jr. meer veltel van dieS
legendariese sanger en vennaaklikheidster.

• Tenslotte leanElvis-aanhangers kyk na 'n
dokumentere program, "Elvis-That's the Way it
is" Donderdag 3 Januarie om1l:15.nm.

VICTOR MUNNlK herkou aan
dis laar 8e TV

WAT 'nwonderjaarvironskykersl Nie net die
land het in 'n paar spoegies vry geword nie,
maar ook al onskanale.Dit is dus met 'n wond
onder die hart dat ek vanjaar die kykpryse
uitdeel, alles aanzlagoffers van die SAUK.

Allereerz natuurlik politiek, wat natuurlik
gaan aan ons pronkstukClarens Keyter, en dit
natuurlik vir sy weerberig vanaf Pollsmoor.
Endankie ookaandieregering en die ANC se
werk deur jane en jarre waarsonder hierdie
aangrypende TV-oomblikkenie moontlik sou
gewees het nie.

Soos gewoonlikstewig in die tweede plek
is baas Botha, wat teendie einde van die jaar
met 'n paar uitmuntende.ontkennings vorendag
gekom het,Hy layons 'Watter Bantu Waar7"·
prys, twee wekein 'n casino in 'n tuisland van
sy keuse, uitgesonderd die Republiek van
Tarentaal waarkeIkverband gIo 'n groot verskil
maak.

Koek en
karma vir
die SAUK se
slagolfers

PI8sang
Uit al die kultuurkyk-ure moot die

Piesangseuns se oorwinnings oor die Blou
Bulle genoem wordvoordat almal te dronk is.
'n Proppie wodka gaanook aan Skalk Jakops
vir die rol asKGB-baas in "Die Binnekring".
Die prys aan diedraaiboekskrywer mootegter
volgens ons prokureurs teruggehou word tot
na die uitslag van die lastersaak teen Vrye
Weekblad. Ditisookietsin 'nbottel. Hy ofsy
moet dit deel met die draaiboekskrywer wat
elke nou en dan afgelos het op "Orknie
Snorknie"..

Stupid
In die afdeling vir menslike ellende word

met spesiale eer vermeld "Kupid". Hoe.
verskriklik is dit nie om gekies te word deur
die meisie wiese been so swaai swaai swaai
nie. Hoeveel erger is ditnie om wei gekies te
word deur die blondebeeswat jou in die wat~r
stamp sodat jouou t-hempiedeumat word van
die waterenjououIytie...ag nee moederman.

. As 'nverrassingkenons in hierdie afdeling
'n ekstra prys toe. Die arm Durban Poison
gaan aan almalwat na die oop-of.toe debatte

, gekyk het, of familie is van die deelnemers.
.' 'Onthou nilesduurvir ewig nie.

. Vred8
Ten laaste 'n haftllkewelkom aan die talle

plaaslike kommunistewatons vanjaar op die
kassie gesien heL Aan jullie die Moolman
Mensch-prys virwet"eldvrede in jul glorierykste
verslcyning toejulIedieRussiese afvaardiging
voor die hele land en dalk nog die wereld
toestemming gegee het om om
menslikheidsredes die sanksies op
kernkragbesoedeling te brook. . Vir die

'''\~ho~as~etuiesen Moslems ook w8reldvrede.
. ,-:en VU' die res, koek en karma.

, .

Rook 8n drink
Die Hare op die Tande-prys vir musiek

gaan aan al ons liewe boeremusiekmakers,
veral aandie polisie-orkes wat oudergewoonte .
sonder nommerplate skoonskip gemaak het
van alles wat terook en te drink was.

'n Troosprys aan die besonder begaafde
"Die Rondloper", watMynie Grove uit die see

.. by Bloubergstrand geredhet, al het dit ook 'n
volle halfuurgeneem.Omnie te praat van hoe .

"" lank ons moes wagvir die trein met die Briels
. I '7'om verby te komnie. . .

Streke
Die Buthelezi-melsleskoorprys vir

streekselfekspressie word ingepalm deur die
De Villiersgraatfhoerskool. Die troosprys in
hierdie afdelinggaanaanBloemfontein. Weet
u dat !lloemfontein'n oorbevolking van dassies
hetomdatdaar teminarendein die platste stad
in ons land is?
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Vrydau-fliekpryse
1. Gretha Garbo-prys vir die (Enigste)

Comeback van die Jaar
2. Beste Movie

3. GunsteUng Movie

4. Buiteperd van die Jaar

5. Tranetrekker van die Jaar

6. Beste Vertolking van Iemand Sonder 'n Snor

7. Beste Vertolking van Iemand Met 'n Snor

8. Beste Regisseur

9. Beste Draaiboek

10. Dick van die Jaar

11. Swakste Movie

12. Swakste Veriolking

13. Swakste Vervaardiger

14. Mees Oorskatte Movie

15. Mees Pretensieuse Movie

16. Flop van die ~aar

17. Spesiale Kultuurboikot-prys

18. Mees Gehate Nice.Guy

19. Impotentste Movie

20.Kalkoen van die Jaar

21. Downer van die Jaar

22. Charlatan van die Jaar

Andrea Vloasn
I, Marlon Brando

2. Talk Radio

3,Roger and Me

4,Drugstore Cowboy

5,Salaam ~~mbay

in Sweetie

7,Raul Julia in Presumed Innocent

8.Peter Greenaway vir The Cook, The
Thief, His Wife, HerLover

9.Talk Radio

10.Warren Beatty

11.That Englishwoman

12.Patrick Swayze in Ghost

13.Edgar Bold

14.Dead Poets Society

15.Last Exit to Brooklyn

16.Rosalie Goes Shopping

17.Spike Lee

18.Alan AIda

19.sex, lies and videotape

20.Bird on a Wire

21. Clean and Sober

22. Woody Allen

Randy IeRoux
1. Marlon Brando

2. Sweetie

3. Roger and Me

4. 84 Charlie Mopic

5. Story of Women

6. Jessica Lange in Music Box

7. AI Pacino inDick Tracy

8. Peter Greenaway vir The Cook, The Thief,
His Wife, Her Lover

9. Talk Radio

10. Warren Beatty

11. Oddball Hall

12. Armin Meuller-Stahl· Music BOX"'?

13. Edgar Bold

14. Lambarene

15. Field of Dreams

16. Dick Tracy

17. Woody Allen

18. Rob Lowe

19. Bad Int1uenoo

20. Zorba the Greek

21. The Boost

22. Julian Sands

Kan'n 'man 'dan ·l1ie?\
.,

CARSTEN RASCH wli nle he
Afrikaners moet bulle

lewens opolter vip
Afrlkaanse muslek nle,
net bulle shopping lists

DIS dormers depressing.Ek sit bierenluisterna
'nbacklogvanAfrikaanse musiekwatdielaaste
tyd uitgereikis. Groepe soos RandyRamboen
die RoughRiders, Koos Kombuis,Draadloos,
Anton Goosen, Koos (geen relasie) en The
Genuines. Diseen ding om na hulle te luister,
maar ek soubittergraag die mensewousien,op
'n verhoog,besig om hulle ding tedoen. Maar
waar is hulle? Waar is bierdie sogenaamde
altematiewe Afrikaansemusikante?

Menshoorooknet van groepe soosValiant
Swart, Die VlieendePierings en dieRadiators
(wat gloanti-Engelserap in Afrikaanssing). Ek
is bereid omteglo dat bulle weI bestaan,maar
mens sou hulle ook graag woo sien, Iewers,
Enigeplek.

Dis donners depressing. Jy sien, ek het 'n
klompvrae omte vra, sommigevanhulle seker
dom, en sonunige van hulle hopelikpertinent. .
Hierkomhulle: Wat bet geword vandie energie
van Voelvry? Watterrol speclAfrikaanse nmsiek,
if any? Is daar 'n toekoms vir eersgenoemde
musiek, is daar "n audience? Het jong
Afrikanertjies enige heroes. en wie is hulle7
Hoekom lyk almal so donners moeg? Kan 'n
mandannie?Dievolgende stap isomiemandte
lay om die vrae te beantwoord, Ek pak my salt
en split. lewersis daar nog 'n Houtstok wat sy
kop uitsteek,

Clarens.'nKlein plekkie metbaieBoere en
'n handjievolliberale wat praat, baie drink en
hulle kuns sotussenin beoefen. Piet Botha se
JackbammerenAntonGoosenspeel in dielocal
hotel. Ekpull in.Nes ekgedinkbt: Volboeppens
boere en hulle asters. Die plek ruiksterkna 'n
mengsel van sigaretrook, Mum for Men en: .
Impulse.Maar ek diskrimineer nie.Die manne
koek om diebar, en ek moot druk om by die
counteruit Iekom. Hier en daar 'n skewekyk,
'n paar oorgehaaldewenkbroue en 'n frons of
twee.Gelukkig het ek so 'n simpelgrynslagwat
ekonder su1ke omstandighede gebruik. Ek weet
nie of dit werknie, maar niemandtune my leak
nie. Ek lay my bier enleunteen diemuur,check

. die plekuit. Ekpraat met die mense.
Piet Botha se "Ek is moeg man. Dit gaan

maarmoeilik". Hy sit in 'n hoekiein die ladies
bar, hoed diep oor sy oe getrek, nes Liewe
Heksie. Ja-nee, dink ek, hy lyk moeg. Anton
Goosen begin sy set, en ons gaan kyk. Ek is
verbaas omtehoor dat hy 'n liedjiein Tswana
sing,en ek kykrond om die Boore se reaksie te
sien,maardit lyknie of iemandditeers agterkorn
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Johannes Kerkorrel

nie'. Hulle drink en rooken die ouens watnie
meisies bet niese oe glip soos ge-oliede albasters
inhulle oogkaste rond. Ek wonder of enige van
hulle na die lyrics luister. Behalwe vir twee
liedjies inTswanaisGoosense set maarpower.

Jackhammer kom op en ek spits my ore,
maar vemiet. Hu1le speel net cover versions.
My hart sak in my skoene. Wat de drommelis
die betekenis hiervan? Led Zeppelin en Deep
Purple bier in die Vrystaat7 Iemand sal moot
verantwoording doen, Dis' mos Satanistiese
boodskappe waarvanons praat.

Later dieaand,bydieafter-party, wil ekmet
Anton Goosen praat,maar sy 015 is toe, enhy
morlc vir dievale hel,Piet pluk 'n kitaar uiten
begin speel.Mykopraakstil. Moogoftenot,die

. man lean speel, Ek konfronteer hom: Hoekom
speelhy HeavyMetalcoverversions ashy sulke
musiek in sy kop ronddra. Hy blameer die
audience. Dis wat hulle wi! he, sa hy, dis 'n
sensitiewe afiere.

atruuule
Terng inJohannesburg. Ek sit in 'nkafeetjie

en praat met RandyRambo en Ansie Kamfer,
Anton Goosensemanager. Hulle is volexpos6s.
Hulle vertelmy vanaldie skandes in die bedryf.
Ek drink koffie,en rook, en luister. So danen
wan skribbelek onleesbare sinnein my notaboek
wat ek met helse moeite sal moot ontsyfer.Die
stories wat ek boormaak my hare rys.

Die tydwatekinEuropa deurgebringhet, bet
my amper laat vergeet dat Afrikaners ook 'n
struggle bet, sogrootsoos di6 van swartmense.
Dis 'neeu-O'.le strydwatal baie geveg is,enwat
seker vir ewig geveg sal word. Dis die battle
tussen die ou gardewatnog steeds krampagtig
vasklou aan bulle patetiese idees, en diejeug

watmet 8lle mag die juk wil afgooi.
Dis die battle tussen die ds Malans, en die

Stemmets en Benades en die FAK, en die
sogenaamde alternatiewe Afrikaners, wat alles
haatenminag, selfs daai label.Ekvravir Randy
DIE VRAAG. Hy boefnie lanktedinknie. "Ek
het die punt bereil: waarek fakal voel vir
Afrikaanse musiek," sa hy,"Disbesig om nerens
heen te beweeg me." Ek vra hoekom. Hierdie
keer vat hy bietjie langer om te antwoord. Hy
blameer die system. Radio 5 sluit nie genoeg
Afrikaanse liedjies op hullespeellyste innie, en
in elk geval mag hulle nie speelwat deur die
SAUK se in-house sensuur-kommittee verbied
is nie. 702 het glo 'n beleidwathulleverhoed

.omenige Afrlkaanse liedjieste speel, Die plate
maatskappye, die grobt festivals, die klubs ..,
daarword gediskrimineer teen die sogenaamde
alternatiewes.

Wat ek nodig het, is goeienuus, maar Ansie
hetnog 'nlaasteexpos6 ...HillcreslMansionsis
'n blok flats inYeoville watnaamhet.Swart en
wit bly daar deurmekaar asof apartheid nie
bestaan nie, Daar's nooitwarmwater me, want
diecaretaker verkoop die steenkool vir 'n paar
ekstrapond, rnaardaar's 'nsjebeen.Dis waarek
virBernoldusNiemand enJannieHanepootvan
Tonder raakloop.

Vlbls
Hulle drink bier en ek drinkwyn, en dis nie

lank me en die tonge raak los.Ekpraat oor die
energie wat die Voelvry-toer losgelaat bet, en
die gap wat daarop gevolg het,Bemoldus Irk
vreeslik emstig "The state of Afrikaans music
was frightening. I had todosomething - for God
and country. It was hell out there. We didn't
even have bulletproofvests... there was this ou
in the audience checking me out ... it's hard to
play reggae vibes when there's ous like that.
checking you out."

LaterpraatekmetlohannesKerkorrel.Sy oti
is blink, en hy lyk ~slikpositief, die eerste
een sover; En hy't goe1e rede.Hy bet onlangs
van 'n toer inBelgic enNeder~and ~rugg.ekeer

.wat glo baie suksesvolwas. Die radiostaslesen
1V stel helang die mense stel belang, en sy
nuwe plaat verkoop. Ek vra hom uit oor ~e
altematiewes. Hy gee my 'n~k, ~ sabartsto~~
"Jy weet, ek is so gatvolV1J' daallabel.Ek l~ n
anargis - ek haat dit ommet groepe geassosl~r
te word." Volgens homwasdit'n ~edia-labe.l,
"maar die eenbcidisnie meerdaarme- alma11S

op bulle eie pluck". Oitmaak ook sense.
Afrikaners het maar 'n vrot track-record

wanneer dit by hegemoniekom. Dielaaste keer
was moontlik gedurende die Vry~eidsoorlog,
en selfs toe het die TransvalersendieVrystaters

I \

mekaar ske6fuitgecheck. Ek praat lekker met
Kerkorrel; hy's 'nmanmet insig, al eethykreef
(enjulle weet wat kreef eet), Hy's sensitiefen
hy's 'nhero, alwil hy nie eintlikeen weesnie,

Enditis waardie kreefkos die fan strike:Die
plekwemelvanreluctant heroes, en blaamword
oral gele • Piet Botha blameer die audience;
Bemoldus blameer die bedryf; Randy Rambo

. wyssyYinger in die rigting van Auckland Park
en Goosen blameerdie slaappille.

Daar staandie Afrikaanse musikant met sy
armsuitgestreknaal vier die windrigtingsen sy
kitaarIe verstrooidby sy voete. Is dit nou hoe

-mens 'n vryheidstrydvoer7 Het rock 'n roll 'n
pynlose geboorte gehad7 Van wanneer afhet
enige revolusioneIe beWeging dit maldik'1 Dinge
is nieideaalnie,en dis goed, want as mensveg
om erenste kom,word dit beter waardeer,

Oil verlJoedook tot 'n sekere mate datEenoog
komng raak indie land van die blindes. Dinge
gaanerger raakvoor dit verbeter, en dit gaan
meerasneteenVoelvry-toerkos om Afrikaanse
musiek te bevry.

Wanhoplg
Ommy eievrae te beOOtwoord: Dieenergie

van die Voelvry-toer het inderdaad verdamp.
Diemannehethulle ding gedoen, en kannouop
hullelouere rus. Houtstokwas"the lastwhitejol
- amoth-eatenWoodstock," volgensBemoldus,
en nog niks het daarop gevolg me.

Afrikaanse musiekbet 'nverantwoordelikheid
- om jong Afrikanertjies vol skool-geleerde
stronl wakkerte skud uit hulle wit droomland
waarargaiese "kulturele organisasies" soosdie
FAKnogwanhopigprobeer wal gooi.Ditmoet
metofsonderdie ondersteuning van diebedryf
en die mediageskied.

Slegs danhetAfrlkaansemusiek 'ntoekoms.
Dieaudience is daar - Voelvry bet ditbewys.
Sover ditbelde betref - ODS het bulle broodnodig.
Leiers is maldiJc - mens kan hulle kies, maar
heroes is 'n andCr storie. Rageltjie de Beer en
Dirkie U)'s is redundant. Die nuwe heroes het

.name soosKombuis en Kerkorrel, enbullemoe!
bulle roeping aanvaar.

Koos Kombuis som die hele affSregoed op
"Lank geledc walldaar nog dapper witmensein.;_ ..,
Afrika gewees wat kon fight vir 'n cause.Hul1e
hetgetightvirAfrikaans, wat die nuutsteDerde
W!reld-taal was ... vandag se witmense is so
boringl Hulle doen net shopping, en bulle het
heeltemal vergeet van hulle eie struggle lank
geledel Want toe bet hulle ook hulle eie heldc
gehad; belde wat hereid was am, soos Biko,
bulle lewens te gee vir bulle yolk. (Ditwasarm
witmense daardiedae, hulle bet nog gekenvan
suffering'endaarom was hulle oenogoop, en
hulle ore, enhulle harte)."·

Meme,moetmy nie verkeerd verstaannie:
ek sa nie julle moet juUe lewens opoffer VlI ....

Afrikaanse musiek nie, maar doen net iets,·...
dammitl

*Van "Niemandsland".
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