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NUWE LEIERS, NUWE VISIE VIR ANC
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Anto,. Dekker van Melville skry1: .
Dit is nou al baie dae wat ek dreig om 'n paar gedagtes oor die Vrye Weekblad neer te pen, maar soos die meeste dinge
kom ek nooit daarby uit nie. Max du Preez se ope brief aan Breyten het my nou uiteindelik genoop om my luiheid in
my gat te clruk en iets daaraan te doen. .

Eers was ek met woede en afgryse vervul toe ek die ongenaakbare aanval van Max lees, maar skielik het ek besef dat
ek tog met hom saamstem. Breyten se wonderlike plooi met die Afrikaanse taal, sy beeldspraak wat selfs die ongevoellg
ste siel kan raak, en sy profetiese aanvoeling en roeping vir ons land, wi! mens half dwing om hom te verhef tot heilige
koei. Dit gee hom egter nie die reg om sy swartgallige depressies op ons uit te haal nie. .
. Die vraag wat ek moet vra, is: as alles dan so hopeloos is en as daar geen Moses is wat ons na die beloofde nuwe Suid

Afrika kan lei nie, wat is die sin daarin om dan nog voort te gaan? Ons moet dan maar a1mal gaan toustaan om by die
Stormsrivierbrug te gaan afdulk, kop eerste, sonder 'n Bungy-jumping rek om ons enkels,.of soos ons geliefde heilige
koei 'n heenkome gaan soek in die skadu van die Eiffeltoring.

Mag onsnooitvergeet hoe mooi die land en sy mense is nie, en daarom harderwerk om 'n oplossing te vind. Iaat Breyten
maar soos die bitter eende sy eksresie op ons grafte stort as dit hom gelukkig maak, ongelukkig maak dit hom net meer
irrelevant. Diesulkes soos hy en al die ander Leftie Afrikaners in die buiteland wat nou te skytbang is om terug te kom,
moet maar Iiewer in die toekoms hulle bekke van ons af hou. Ons weet maar te goed hoe besoedeI die water is, maar
ons swem nog, en die oewer is nie meer te ver nie. .

Ja Max, jy en jou span maak my bly dat ons darem nog 'n blinde sweep het om die heI ult almal te slaan. Die objektiewe
joernalistiek vir die gewone man op straat wat julIe pleeg, is soms moeilik verteerbaar, want ons ken dit nie, maar ons
leer gelukkig vinnig. Ek hoop Chris Louw en sy mense in die Kaap leer ook.

Julie ken die Engelse spreekwoord: "Fools rush in..." Doen so VOOrt'
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die gewese UDF-leierskap, is heelgemaak.
Die wye ontevi'edenheid onder gewone

ANc-lede datdie leierskap hom nie steur
aan die sieninge van die "grassroots" nie,
is hard op die kongres uitgespreek en dit
is bygele,

Vandag is daar 'n nuwe ANC met 'n
nuwe selfvertroue en 'n nuwe dinamika,
verbind tot: onderhandelinge en tot 'n groei
na volwassenheid as 'n nasionale bewe
ging. Maar aan die agters~ngaan hulle
nie weersuig nie,
. Aan die spits staan 'n fonnidabele span
oriderhandelaars: Nelson Mandela, die
oubaas homself wat soveel respek af
dwing van vriend en vyand; Walter Sisulu,
die onwrikbare senior staatsman; die
jeugdige CyrilRamaphosa, seker die mees
geharde en suksesvolle onderhandelaar
in Suld-Afrika vandag met sy geweldige
groot constituency; Jaccb Zuma, die agter
die-skenns-sekurokraat vir wie geen Niel
Barnard of Johan van der MeJ'W'e kan
uitoorle nie; en Thabo Mbeki, super-
diplomaat en strateeg. -

Ek glo dit is in ons almal se belang dat
die ANC 'n sterker onderhandelingsop
ponent vir die regering sal wees.

Ek glo vas, met al die inIigting en .
agtergrond tot my beskikking, dat die
regering die huldige geweldspiraal kan
breek as hywerklik die politieke wi! het
daartoe.

Ons moet nou aImaI besefdat daar bitter
min spontaneiteit in geweld is.Jan van Eck
het byvoorbeeld 'n paar weke gelede gese
hy sien al die tekens dat die geweld van

kleinlike verkiesingspolitiek die grond
in. Die NP se uiteindelike plan is om nie
met die ANC te onderhandel nie. Jis
laaik. Kwaai taal van so 'n ex-Broeder.
(Maar nou-ja: die Johnny-come-Iately's
het 'n ding om te bewys.)

Maardan kom die piece de resistance;
o~ergesetsynde, die ding wat jou gag
gleshare grys maak. Aan die einde van
die berig verklaar die skrywer: "Ek hoop
van harte dat ek die NP se strategie
verkeerd vertolk." Kon dit nie maar in
die begin gese word nie, sodat die leser
die angs gespaar bly? Dat die leser konv:eet dat.a1les wat volg die professor se
ere strOOlpOp is wat hy selfgaan afskiet?
M~rdaar isgoeie nuus vir die prof. Sy

hartlike hoop beskaam nie: hy vertolk
die NP inderdaad verkeerd, Hierdie leser,
wat op sy dag selfdeurgeloop het onder
oo~. Gr~t Krokodil se veiligheids
maspen, IS geen pleitbesorger vir 'n
p~rty me.t so 'n droewige verlede soos
die NP me. Maar'wragtag, hy ken egte,

uitvoerende komiteete kom nie, het oor
weldigende steun gekry - in Mbeki se
geval93 persentDie een senior leierwat
uitgesproke was teen onderhandeling,
die wereld se laaste lewende Stalinis
Harry Gwala, hetlelik pakgekrytoe hy
virdie pas van vise-president wou staan.

Die "hoof-valk" van die ANC, Chris
Hani, het almal verras- met sy uiters
pragmatiese en buigsame standpunte
tydens die kongres.

Die breuk tussen die teruggekeerde
bannelinge, die wat in die tronk was en .

MAX DUPREEZ

b r. i e'; w e

tion struggle make it any worse of
better art? To judge art in a socio
political context is to miss the most
important factor namely the. merits of
art. .

Instead of labelling the artist and
trying to put each one neatly intoa box
which fits according to his ideology
and identity we should be empha
sising artistic freedom and diversity.
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ChrIs Claassen van Pretoria skryf:
Sampie Terreblanche se skote van die
heup af op FW en die NP (VWB 21
Junie 1991) is 'n bedenklike stukkie
joernalistiek. AI die regering se bona
fides word in twyfel getrek, Die
afskaffing van die apartheidswette was
'n foefie, apartheid is bloot gepriva
tiseer. Die NP-osse raak al hoe steekser
op die tog na 'n Demokratiese Suid
Afrika. Die NPboor sy opponente met

DAAR is een ding waarvan die Na
sionale Party-regering seker kan
wees na die ANC se kongres: hul
wittebrood oor onderhandeling en
die transformasie van ons ge
meenskap is verby, .

Want laat ons nou maar eerlik
wees: FW de Klerk en sy manne het
tot dusver 'n piekniek gehad. Alles
het min of meer volgens 001 planne
verloop, en boonop het hulle aile
krediet daarvoor uitdie buitewereId
gekry.En aIle media-instansies in die
land- en die Weste- het, met enkele
uitsonderings, die regering geloof
en die ANC gekritiseer.

Die probleem wat die ANC gehad
het, was dat niemand heeltemal
seker was wie en wat hierdie dier
presies was nie. Daar was 'n ge
weldige gaping tussen die leierskap
en die gewone ondersteuner. Daar
was 'n rogstekery en gekonkel en
'n ondergrawery van veral die
onderhandellngspan se lede. .

Die probleem is iets van' die
verlede. Die leiers is nou demokra
ties verkies deur atdie streke in die
land. Die aktiviste waaroor 50

algemeen gese is dat hulle onder
handeling velWerp en weer die
bloed willaat v1oei, hettoe mooitjies
vir onderhandeling gestem.

Pragmatiese onderhandelaars
soosThabo Mbeki,wat volgens die
Iinkse geskinder voor die tyd dalk
nie eens 'n kans gehad het om in die
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Sean Bozalek of Observatory
. writes: .

It was with absolute astonishment
that I read art rorrespondent Andrea
Vinassa's article "IsPierneef 'n ver
leentheid?"

I personally fail to understand
why Pierneefs art is singled out as
an embarrassment because it was
at one stage utilised as a propa
ganda weapon by misguided ele
ments.

If one is going to be a cultural
commissar then we are indeed
heading for an Orwellian future,
Myproblem lies in the prescriptive
manner in which Wayne Barker
argues his case, AlIart has some or
other political baggage, Does the
fact that much of the black art is
called resistance art and isutilised
as a cultural weapon in the Iibera-
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die Rand en' Natal in die Kaap gaan
uitbreek. Dae later het dit gebeur - die
moorde op verskeie ANC-aktivlstein die
gebied. '.

As Staatspresident FW de Klerk regtig
wit, kan hy sy polisie in die bek ruk en
virMangosuthu Buthdeziin 'n hoekdruk
om sy impi's in toom te hou. En dan sal
politiekegewdd tot 'n absolute minimum
daaI. "

Ek dink die nuwe ANCkan De Klerk
dalk so ver kryrnet harde onderhande
ling: Dan sal die beweegrede agter die

, een kongresbesluit van die ANC wat 'n
mens onrustig stem, die een oor die
uitbou van Umkhonto we Sizwe, ook
vervaag en verdwyn. ,

Met 'n vaardige, meedoenlose onder
handelingspan sal die regering ook nie
weer wegkom met absurditeite soos om
lee skole aan die Joodse gemeenskap .
eerder as naburige swart gemeenskappe
sonder skole te gee nie. Of met die,
jakkalsdraaie wat nou aImaande lank om
die kwessie van politieke gevangenes
gegooi word nie, ,',

Die meeste redelike mense stem saam
dat dit indie nasionale belangis dat SuieI
Afrika so vinnig moontlik uitkom by 'n
veelpartykonferensie wat oor 'n nuwe
grondwet kan onclerbandd en tot 'n oor
gangsregering ofsommer dadelik na 'n
dernokratlese verkiesing vir 'n nuwe
regering kan lei. ' ;'

Dit moet nou die nuwe ANC se taak
wees. Want dit sal net natuurlik wees vir

, De K1erk,' sy regering en vaal sy burokra- '
sie om so lankas moontlik op die huidige '
golfvan buitelandse welwillendheid te :
ry terwyl hulle aan die mag kleef. Ons
behoort voor die einde van die jaar ons ,

onomkeerbare. verandering as hy dit
sien. ,

ROTSIlUNS MlSICIH ,

Besorgde argeoloog van Bloemfon- '
teln skry!: ' ' , ,
Glo dit of nie, maar in Bloemfontein is
daar tog mense wat dit geniet om elke
week die VWB te lees. Dit beteken nou
nie dat ons altyd saamstem met alles
wat daarin geskryf staan nie.

Dit isverblydend om te sien dat VWB
so nou en dan oor die vroee geskle- .
denis en pre-Europese Iewenswyses
van die oorspronklike mense in hierdie
land skryf (dws die Boesmans en die
swart mense). 'n Goeie voorbeeld hier
van is Ryk Hattingh se fokus op Boes
rnanrotskuns in VWB (8 September
1989). Boesmanskilderye is nie net
belangrik vanwee die ongeewenaarde
detail en vakmanskap nie, maar ook
vanwee die feit dat rotsskilderye van
Namibia van die oudstes ter wereld is
(hulle is 27000 jaar gelede geskep).

Dit kan miskien tereg gese word dat
die Boesrnans van suidelike Afrika die
mees gesofistikeerde rotskunstradisies
ter wereld vir ons nagelaat het.

In die Iig hiervan is dit ontstellend
om Pearlie Joubert se artikel oor
muurskilderye in VWB (14-20 Junie
1991) telees. Pearlie se onder meer dat
Boesmans "muurskilderye" gernaak het
"...om geeste te verheerlik". Braam :
Kruger word ook aangehaal: "....ons
kinders ' teken karretjies of Casspirs.
Die Boesmans het bokke en pyle /
geteken."

Sulke populereopvattings van Boes
mantekeninge is nie net Eurosentries
nie, maar hou ook 'n gevaar in vir die
unieke kunsvorm se bewaring. Die
Boesmans het nie geskilder "om geeste
te verheerlik" nie en hul rotsskilderye
kan geensins met kinderkuns ofgraf
fiti vergelyk word nie.

veelpartykonferensie op dreef te he.
• Ek glo die ANC se nuwe span kan die
doelstelllngs bereik. Ook omdat die
regering self weet: met dienuwe, vaster
basis onder die ANC-onderhandelaars
en met 'n man soos Ramaphosa claar, sal
hulle die ANC-eise emsnger moet
opneem.

As die groctste dee! van die bevolking
glo dat hul onderhandelaars 'n goeie
bedding vir hulle beding, sal daar ook
groter rustigheid, hoop en 'n meer :
opbouende gees ontwikkeI. '

Die ANC het myns insiens een groot :
swak plek tydens sy koogres gewys: die
minderheidsgroepe (of nie-swart
groepe) is hopdoos onder-verteenwoor
dig. Die feit is darem ook sterk deur
Mandela self beklemtoon.
" Suid-Afrika het 38 rniljoen mense.
, Byna 10 miljoen van hulle is wit, bruin'

of Indier. Die ANC kan nie-rassigheid
prediktot hulle blou is iri die gesig, maar
solank net 'n miniskule persentasie van
die 10 rniljoen by die ANC is, bly dit 'n
holle konsep en bly die ANC 'n "swart"
beweging. En dan gaan die 10 miljoen
'n ANC-regering sien as 'n "swart"
regering, pleks van 'n regering van ons
almal. ,

Ek stem met Alfred Nzo saam dat die
aIliansie met die SAKPdeels vir die swart
hegemonie verantwoordeiik is. '

Gepraat van die kommuniste. Die
koppetellery waarmee onder meer die
Citizen hom vandeesweek besig gehou
het - om te bepaal presies wie in die
topstruktuur lede is van die SAKP- is
myns insiens 'n letwat sinnelose
aktiwiteit. As 'n mens dit doen, dan is

, die meeste lede van die nuwe uitvoer-

Onlangsenavorsing oor negentiende
eeuse oriderhoude met die laaste Hoes
rnan-sjamaans wys byvoorbeeld dat
Boesmantekenlnge nie letterlike

, uitbeeldings is van alledaagse gebeure
nie, maar eerder weergawes is van
ondervindinge wat die sjamaan-kun
stenaar tydens hallusinasies en clrome

, beleefhet, In teenstelling met die alge
mene opvatting van 'n oorvloed

" jagtonele in die kuns, is daar werklik
min uitbeeldings van "pyle en bokke".
Ons weet byvoorbeeld dat Boesmans
meer mensfigure as bokke geskilder

, het. Ons weet ook dat hulle meer
, elande as ander diere uitgebeeld het.

Vanwee die sentrale rol van elande in
die godsdiens van die Boesmans het
die sjamaan-kunstenaar hulle dikwels
uitgebeeld Die noukeurigheid waarmee
veral geskakeerde elande enverwante ,
reendiere geskilder is, is 'n verdere

, toonbeeld van die diere se belan
grikheid in die geestelike wereld van

, die uitgestorwe Boesmans,
, (Brief verkort - red.) ,

IINI ASSlBUU'

Hannes Wright van New Muckl.
neuk, Pretoria, skryf:
Kan ons nie groot asseblief'n mej Vrye
Weekblad of 'n mej Vrye Weekblad
Bene of 'n' soortgelyke kompetisie in
Vrye Weekblad kry nie? ,

Dit sal beslis kleur verleen aan reeds '
interessante leesstof. Dalk kan 'n groot
maatskappy soos Shell die kompetisie
borg en grootpryse uitloofom deelne-
mers te 10k.' ,

Afgesien van verkopewatgaan styg,
sal so 'ri kompetisie ook reg laat ge
skied aan die vele beeldskone vroue

, van alIerasse wat hierdie land bewoon. .
Groot assebliefl '

GL Coo~r van Howard Place: '
Jou brief is te krn, lasterlik en vol
vloekwoorde.

ende komitee kommuniste.
Die punt is dat almal wat ampte

Iik lede van die SAKP is, nie
noodwendig "kommuniste" is nie.
Thabo Mbeki is 'n goeie voorbeeld.
(Dis soos Wynand Malan W1.t tot
vandag toe 'n lid isvan die Afrikaner
Broederbond.)

Daar is selfsander, meer aktiewe
lede van die SAKP waaroor ons
gewone demokrate nie slapelose
nagte hoef te he nie. Soos Cyril
Ramaphosa. CHy en Thabo Mbeki is
bvvoorbeeld 'n uitstekende span wat
af lankal saamwerk.)

Dis daardie Klein groepie starre
konkelaars wie se gode ideologie en
mag is waaroorOIlS moet bekommerd
wees. Die mannewat so op dieANC
'se strategie-komitee toegesak het.
, Die SAKP-binnekring behoort
stelselmatigen op demokratiesewyse
geisoleer te word. '

Ek voel meer optirnisties oor SuieI
Afrika se onrniddellike toekoms as

- watek voor die ANC-kongresgevoel
het, ten spyte van die SAKPse sterk
rot, die vreemde, SAKP-ge1nspireerde
besluit om nie 'n politieke party te
word nie en die onsekerheid oor
presies wat agter die besluite oor
Umkontho we Sizwe sit.

Dit is vandag'n beweging met vee!
meer selfvertroue en rigting en het
sy voete vierl<antig geplant in-die bree
massa van sy ondersteuners.

En nou isdaar ook geen verskon
ings meer aan te bied vir swak organ
isasie, vae beleid en papbroekige
lelerskap nie.

Maak vas jul sitplekgordels.

"Blacks do not have power. They have not just been
fighting to use the same toilets as whites."

Robert Mugabe oor die ophefftng van Amerikaanse sanksies
teen suid-Afrilea.

"Daar is 'n groot verskil tussen geld en lekkerte."
Adriaan "Kubuskoning" Nteuwoudt na sy orylating uit die

tronk. '

"Om deel te neem slegs 48 uur naerkenning sal obseen
wees, om dit sagkens te stel."

Sam Ramsamy, voorsittervan die Nasionale Olimpiese
Komitee.

. "1 love those men (FW De Klerk en Nelson Mandela)
because without them I and all those who are not supposed

to be in jailwould still be rotting there." '
Snotty Moshoeshoe van Soweto, wat in 1988 tronk toe '

gestuur is nadat sy RIO miljoen van Standard Bank gesteel'
het.

"Toe ek weer my oe uitvee, word ek deur die angoras
stormgeloop. Ek het omgedraai en hulle stip in die Degekyk,
maar hulle wou nie wyk nie. 'n Paar het dit selfs gewaag om

aan my klere te begin kou -en suig."
, Dudley Viljoen van Porl Elizabeth.

"My friends do not want to play with' me anymore."
, Kensani Chauke van NoorrJ-Transvaa/, 'n 121arlgedogter

watpas geaoorte geskenk bet aan 'n baba, '

"Dit is uiteraard om te bepaal hoe 'n kommunis deesdae
Iyk, maar die gesofistikeerde argument is moeilik om te

verkoop aan mense."
A/ex Boraine, direkteur van Idasa.

Q(OME
irS STILL UP

MRE?
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Die vreemde verbaal van '0 Siciliaao io Suid·Afrika

vervolg op bJadsy 6

sale in the United Sates."
Die Switserse hof het bevind dat Palazzolo

sy neefin die Verenigde State opdrag gegee
het om sakke vol geld van Mafia-dwelmhan
delaars te ontvang en per vliegtulg na
Switserland te verskeep waar dit in rekenings
inbetaal is wat deur Palazzolo en sy sakeven
note beheer is. Palazzolo het in die hof erken
dat hy sonder die toestemming van Ameri
kaanse kliente geld op die aandelemeak bele
het wat tot ysHke verliese gely het. Om die
verliese te dek, is van die sakke geld in 'n
rekening in Amerika inbetaal. In 'n kwessie
van vyf maande is byna $20 miljoen op die
manier in Palazzolo se rekenlng inbetaal.

Die hof het egter bevind dat daar nooit
bewys is dat Palazzolo wei 'n lid van die Mafia

. was nie, "Even if Palazzolo's participation in
the Mafia were to be taken for granted, a
circumstance that had been excluded from
the prosecution in this case. .. it was possible
that he had been exploited by others at the
time."

Palazzolo is tot drie jaar tronkstrafgevon
nis, uitsetting van tien jaar uit Switserland en
'n boete van 20 000 frank.

Die tydskrif Time het Palazzolo verbindmet
diesogenaamde "Pizza-konneksie" - 'n Mafla
netwerk in die Verenigde State, Europa en
en die Verre-Ooste wat heroine in pizza
houers gesmokkel het.

In Desember 1986 het Palazzolo, terwyl

Palazzolo en sy sakevennoot, Franco Della
Torre, 'n maatskappy met die naam Consult
fin gestig wat as 'n front gebruik is om met
dwelmgeld in die goudmark te spekuleer.
Hulle was ook betrokke by die smokkel van
tabakprodukte vir georganiseerde Italiaanse
misdaad. Die smokkelkanale word tans vir
dwelrns gebruik. .

"It should further bepointedout that during
1982 personalities of the SicilianMafia would
frequently call at the Lugano offices of
Consultfin... Rotolo (n Sidliaanse Mafia-baas)
was dealing closely with consultfin, where
he physically received the funds to pay for
new shipments of morphine base."

Volgens die uitspraakvan die Switserse hof
is Palazollo en Della Torre op 20 April 1984
in Lugano, Switserland, gevang nadat 'n
internasionale lasbrief in verband met
georganisdeerde misdaad in Rome vir hulle
uitgereik is. Hulle Is nie aan Italic: uitgelewer
nie omdat die Switserse owerhede self met
vervolging begin het,

Volgens die k1agstaat van die Switserse hof
het Palazzolo en sy sakevennote "received,
concealed and distributed $40 million which
they had takendeliveryof in the United States
and a further $7 millionreceived in otherways
amongst others to a certain Musullulu Yas
sacwho hadoftkesin Zurich and OOJgtt base
morphine from Turkish suppliers, mainly
based at Canturk at the price of$13000 per
kilo. The base morphine was purchased by
Sicilian groupswho took deliveryof it off the
Italian coast and processed it into heroin for

\
~\

information shows that he is wanted by the
United States ofAmerica and Italy for more
serious crimes."

Die Italiaanseowerhede het hom in daardie
stadium gesoek vir: "Associating with orga
nized crime in furtherance of international
narcotics traffic activities ..." Die owerhede
daarbeweer dat Palazzolo die oorsprong van
groot bedrae geld wat van die dwelmhan
del atkomstig is, weggesteek het,

Op 14 Maart 1988het die kommissaris van
polisie van die Switserse kanton van Ticino,
C Gioia, 'n memorandum aan die prokureur
generaal van Transvaal gestuur waarin hy
verduidelik waarvoor palazzolo gesoek word
en waarom hy met die Mafia verbind word.

Volgens die memorandum is Palazzolo in
Switserland skuldig bevind aan: "Felonious
violation of the Federal Narcotics Act, as a
co-principal in that he either directly or
indirectly financed an unlawful string of
narmtics deals, causing chugdealersto receive
6 million dollars, partly converted to 200
kilograms of gold; being financial means
intended to be used for further unlawful
narcotics deals, funds received in the United
States and thereupon concealed and trans
ferred to Switzerland, during a period of time
subsequent to September 1982."

Hy is veeder daaraan skuldig bevind dat
hy "...negligently took part in an unlawful
narcotics deal involving a value of aproxi
matelv 28 million dollars, in Lugano and
elsewhere in Switzerland and abroad..."

Volgens die Switserse owerhede het

Regter Cecil Margo het twee weke gelede 'nbevel uitgereik waarvolgens di~ Sunda~ Times
verbied is om 'n artikel oor die beweerde Mafia-baas Vito Palazzolo te pubhseer. Ole bevel
is op aile koerante van Times Media en Argus van toepassing ..Wat s~ui.1 i~ ~ito Palazzolo
se omstrede verlede wat hy so graag uit die publieke oog wil hou, JUIS In n tyd wat sy
verblyfpermit nou onder oe geneem word? JACQUES PAUW hetondersoek. i~gestel..

~~~VITO Roberto Palazzolo wat deur die
Italiaanse owerhede gesoek word weens sy
venneende verbintenisse met georganiseerde
misdaad, is deur Switserse regters verbind
met die intemasionale dwelmhandel en is
volgens regter Louis Harms heel moontlik
skuldig aan die onwettige binnekoms van
Suld-Afrika, bedrog en korrupsie.

En tog bly die mlljoener-Siciliaan, gebore
op 31]ulie 1947 in Palermo, sedert Oktober
1989 in Suid-Afiika met 'n spesiale pennit wat
aan hom ultgereik is om getuienis in die
hofsaak van die gewese NP-MP, Peet de
Pontes, te lewer.

Op 1 Oktober 1989 is 'n Suid-Afrikaanse
visum in sy Italiaanse paspoort aangebring
wat Iui.,"To be admitted for. the sole purpose
to give evidence in a court case."

Sygetuienis in die saak vanPeet de Pontes
het hyal op 30 Maart 1990 gelewer. Tydens
sy getuienis voor streekhof-president G Steyn
in Port Elizabeth, het Palazzolo gese dat hy
homself nog altyd as 'n permanente inwoner
van Suid-Afrika beskou het en nie van
voorneme is om enige ander aansoek in te
dien nie.

Palazzolo is 'n gesoekte en omstrede man
wat wyd verbind is met die Mafia.Hy is deur
die Harms-komrnissie van ondersoek na
korrupsie oor landsgrense heen met verskeie
misdade binne Suid-Afrika verbind. Sy
tydelike verblyfpermit het verstryk. En tog
is hy steeds hier. Hoekom?

,Toe die Sunday rimesantwoorde op die
vrae wou verskaf, het Palazzolo 'n Hoogge
regshof-bevel aangevra wat op ornstrede
wyse deur regter Cecil Margo toegestaan is.
Ongdooflik soos dit kan klink, het Margo
(terloops ook die voorsitter van die Bank van

. Lissabon) die koerante verbied om selfs uit
amptelike en openbare hofrekords aan te
haal. .

Die Sunday TImes is verbied om aan sy
lesers en Surd-Afrika te vertel dat Palazzolo
'n rnlljoener met hoe kontakte in die rege
ring is wat onder meer 'n gas was by die
opening van die parlement in 1987, die
minister van Buitelandse Sake, Pik Botha,
ontmoet het, bevriend is met 'n adjunk
minister, en dat ontmoetings tussen die
Ciskeise regering en Suid-Afrikaanse ampte
nare op sy spogplaas buite Franschhoek
plaasvind.

In Desember 1988het die gewese Staatspre
sident, PW Botha, 'n lastereis teen Vrye
Weekblad ingestel na 'n berig dat hy en
Palazzolo saam geeet het. Niks het intussen
van die eis gekom nie.

Verledeweek, met die hofbevel wat syware
kleure beskerm, het Palazzolo lede van die
media in die teenwoordigheid van sy
regsverteenwoordigers te woord gestaan,
"Daar is 'n veldtog om my te vernietig, en
ek weet nie hoekom nie ... Ek is nie lid van
die Mafia nie. Was ook nog nooit nie ... Ek
kan bewys dat ek nog nooit in die dwelmhan
del betrokke was nie...Ons is trotsom onsseIf
Suid-Afrlkaners te noem." .

Maar is dit regtig die waarheid? Kom ons
kyk ria die prentjie wat ontvou bloot net deur
amptelike verslae na te slaan.

Regter Lrois Harms bevind in sykommissie
uitspraak: "The De Pontes-Palazzolo story,
as it unfolds, is in a sense unbelievable...An
unbelievable tale of international intrigue,
abuse of power, abuse of influence - and
common crime.

"Unfortunately steps against him cannot
be taken, because he is currently serving a
prison sentence in Switzerland. Extradition
is probably also out of the question since
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'Ek was 'n lid van die BSB. lndlens van my land en volk het ek mense bedrieg, op hulle
gespioeneer en as dit moes, hulle gedood,' het 'n gewese Johannesburgse stadsraadslid,
Dave Verster, onlangs beweer. Kort daarna het hy. na Namibia gevlug waar hy beweer het
die BSB bsdreiq sy lewe.'JACQUES PAUW vertel wie die ware Dave Vsrster is

Dave Verster

DAVE VERSTER se sy lewe was die afge- in sy "verkenningskommando-uniform",
lope agttien jaar 'n leuen in diens van sy hoewel die uniform kentekens van die
land en volk, Die gewese stadsraadslid vanvalskennbataljon vertoon. Die uniformhang
die Demokratiese Party beweer hy was 'n steeds in sy kas - minus die lapelwapens.
geheime agent en 'n lid van. die berugte Intussen het die volgende oor Verster
Burgerlike Samewerkingsburo (BSB). bekend geword: '
, Maar in werklikheid is Dave Verster 'n • Hy beweer twee van sy oorns was
bedrieer van die eerste water. Dit is on. generaals en sy neef is die gewese bestureixle
.waarskynlik dat hy ooit vir die BSBgewerk direkteur van die BSB, Joe Verster. Aan
het. Die naaste wat h)l ,aan die weermag VWBhet hy gese sy pa was generaal Jim
gekom het, se syfamilie, was toe hy as 'n Verster, 'ngewese hoof van die lugmag,
weerman uit die weermag weg is omdat hy Volgens sy suster, Sarie van Niekerk, was
afwesig sonder verlof was en drie maande hulle pa 'n doogewone werker en is Joe
in die detensiebarakkedeurgebring het. Verster geenneef van hulle rue. .

Onderwyl Verster vandeesweek uit - • Verster (hy is in Johannesburg gebore
NamibiabeweerhetdathymoesvlugvOor en nie in Wes-Transvaal 5005 hy beweer
die moordenaars van David Webster, het 'nie) het na skool diensplig in Walvisbaai
dit aan die liggekom dat minstens R136000 . verrigen hom daama vir ekstra diens by die
se dagvaardigings vir.skuld die afgeIope lugmag aangesluit. Hy het 'n lewenslange
maande aan hom beste! is.' - _ droomgehad om vlieenier te word, maar

In Namibia, waar hy skuldlg bevind' is .het geelsug en 'n rnantelvliesbreuk opgedoen,
aan die ongemagtigde gebruik van 'n voer- .wat sy ideaal vernietig het. Hy was nooit 'n
tuig en tot R1 000 boete gevonnis is, het hy luitenant 5005 hy beweer nie, en is weg uit <

aan die landdros vertel dat Ifr~niks geld het .die weermag nadat hy afwesig sonder ver-
nie en net R300 \'can dieboete kan bekostig, lof was en drie maande in. die detensie-

Maar in sy sak was die R4 000 wat die barakke deurgebring het. Hy het nooit
Sunday TImes en die R5 000 wat M-NET enlge intelligensie-kursus deurloop nie. .
hom betaal het vlrsy "bekentenisse" oor sy : , .. ' Nadat Verster uit die weermag weg is,
lewe as BSB~perateur en agentvan Mili- het hy by 'n wapenwinkel gaan werk, maar
tere Inligting. . het "n vuurwapen gesteeI, waarvoor hy

Familleen vriende het Varideesweekvertel skuldig bevind en 'n opgeskorte vonnls
van die spoor Vanbedrog en leuens wat die .ontvang het. Daarna het hy van die een
eens belowende poIitikus in sywilde vlugtog . . werk na die ander beweeg, maar is dikwels
na Namibia agtergelaat het. Hy het aansoek afgedank, Die afgelope jaar kon hy glad nie
om politieke asiel in Namibia gedoen op werk kry nie.
grond daarvan dat sy lewe deur die' BSB • Hy isal jare lank in finansiele moeilikheid
bedrelg word:' ',' '., Sy pas moes gedurig sy skuld vir hom

Verster het sowat 'n maand gelede afbetaal om te keer dat hy ernstig in die .
.-:VWBgenader en beweer dat hy weet wie . peke! beland. Verlede jaar is al sy meubels

David Webster vermoor het, dat hy 'n lid. deur skuldeisers teruggevat. .
van die BSB was en vir sy lewe moet vlug. ' • Hy het aan VWB vertel dat hy 'n
Hy het 'n treinkaartiie na Namibia gevra in gekwalifiseerde bedryfsieikundige is wat
ruil vir sy inligting. . syeie praktyk gehad het. Dit het nou aan

Dit het egter baie gou duidelik geword die liggekom dat hy geen universiteitsoplei-
dat Verster oor geen nuwe inligting oor die ding het nie, maar dat sy gewese vrou,
moordenaars van Webster beskik nie. Sy Salome, 'n bedryfsielkundige is met haar.
inligting was gegrond op 'n ondersoek wat eie praktyk. .
'n oud-polisiesersant wat nou by Nedbank . • Die- afgelope maande is minstens
werk, Hermie Ne~ verlede jaar vir die R136000 se skulddagvaardigings aan hom
ondersoekspan van die Hiemstra-kornmissie bestel. Onder die skuldeisers is Volkskas,
van ondersoek na die veiligheidsdeparte- wat hom dagvaar vir R64000 vironbetaalde
ment van die Johannesburgse,Stadsraad lenings. Volgens famllle het Verster onder
gedoen het. meer sy status as Johannesburgse

Die inligting waaroor Ne! beskik het, is stadsraadslid misbruik om te verseker dat
maande gelede al aan menseregte-pi-okureurs sy kredietwaardigheid nie getoets word nie
oorhandig, Nel het 'n teorie dat Webster . om sodoende lenings by banke te bekom.
vermoor is deur Renamo-gesinde lede van (Verster is in_1988 as NP-lid verkies, maar
die Portugese gemeenskap in Suid-Afrika het hom in Mei verlede jaar by die DP
omdat Webster cor inligting beskik het dat aangeslult.) .
die SA Weermag steeds die rebellebewe- • Nogtans het hy by sy gewese vriendin
ging oplel, Daar is egter geen bewyse vir (sy wi! nie haar naam genoem he nle)
Ne! se teorie nie. . gespog dat hy 'n bankbalans van sowat

Nadat VWB geweier het om Verster se _ 'R45 000 het. Hy het in werklikheid geen
verhaal te publiseer, het hy en Nel M-NET geld in die bank gehad nie, maar sygewese .
genader en drie weke gelede is 'n program' vrou se bankboekie is na sy vlug na Na
in Carte Blanche uitgesaai waarin Nel en .. mibia deur Sane van Niekerk in sy kamer
Verster hulle bewerings herhaal het. Ver- gevind en dit dul 'nsoortgeIyke bedrag aan.
ster, wat in die program gese het hy was'n Volgens sy vriendin en Van Niekerk, het
lid van die BSB, is R5 000 betaal. .. Verster die afgelope maande begin praat

Kort hierna het Verster 'n ooreenkorns van: "Toe ek in die BSB was..... en het oP'
met die Sunday Timesgetrefen twee weke partytjies gespog dat hy weet wie David
gelede is sy verhaal onder die opskrif Webster vermoor het. .
"Confessions ofa secret agent" gepubliseer. Verster, wat verlede September tronk toe
Daar verskyn onder meer 'n foto van hom is en sewe maande.daar deurgebring het

omdat hy versuimhet om in die hof te
. verskyn en nie skuld kon betaal nie, het in
die tyd R3000van Van Ntekerk geleen met
die belofte dat daar drie tjeks van die BSB
op hom. wag sodra hy vryge!aat word.

. Nadat hy vrygelaat is, het die tjeks nooit .
opgedaag nie en hy het sy suster nooit
terugbetaal nie.

.• 'n Gewese weermag-offisier en vriend
van Verster, Frik vanJaarsveld, se sover hy
weet, was Verster nooit 'n lid van Milltere
Inligtingnie en beslis nie 'n lid van die BSB
nie. yerster was in die Iugmag, maar is
onder 'n wolk claar weg, se hy. . .

VanJaarsveid was die organiseerder van
die NamibiaTrek, 'n staptog van 750 kilo
meter deur 'n onherbergsame dee! in-die
noorde van Namibia waaraan 'n greep
stappers in April 1989 dee!geneem het.

Verster het ook aan die staptog deelgeneem.
"Ons hetVerster R4 000 betaal om vir ons

voorbereidingswerk te doen. Hy het die
tjek gevat, in sysak gesteek en nooit iets
gedoen nie. Hywas boonop geen stapper
nie. Hy is. byna dood aan ontwatering en
ons wou hom vandie staptog athaal. Dithet
beslis nie voorgekom as 'n hoogs-opge
lelde recce rue,"se Van Jaarsveld.

Verster het aan VWB gese dat die, Na
mibia-Trek 'n projek van Militere Inligting
was en dathy enVanJaarsveld aan geheime
sendings tydens die staptog deelgeneem
het. VanJaarsveld verwerp die bewenng. •
. Verster kon nooltaan VWB enige in-

. ligting ocr Joe Verster verskaf nie en het

vervolg op bladsy 6
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Dave Verster by die burgemeester van Johannesburg, David Neppe.

ook nie geweet waar hy bly nie. Hy het Weekbladgese dat hyweetwie die moorde-
flagrante onwaarhede oor die ontstaan van naars van David Webster is en het 'n naam
die BSBvertel. So byvoorbeeld het hy gese van 'n gewese BSB-lidgenoem. Hy het gese
dat hy vyftien jaar gelede gewerf is vir die daar bestaan 'n dossier oardie moord wat hy
organisie D40, waaruit die BSBuiteindelik aan VWB sal oorhandig. Die dossier het
gebore is. D40 is eers na die onafhank- nooit sy opwagting gemaak nie.
likheid van Zimbabwe in 1980 gestig en In die program op M-NET het Verster sy
was 'n orgariisasie wat gebruik is om oud- verhaal verander en beweer dat Webster
Rhodesiese soldate te huisves wat na Suid- geskiet is deur individue wat deur 'n Por-
Afrika gekom en hulle by die SAWeermag tugees gehuur is. Verster hetreeds verlede
aangesluit het. jaar met verslaggewers van tbe WeeklyMail

Verster het beweer dat die BSBin Desem- gesels, maar hulle wou nie aansy verhaal
ber 1988 gestig is n;i 'n skietvoorval tussen bytnie.M-NEThet'nweeknadieuitsaaivan
die polisie en die weermag in Soweto. die program die Portugese sakeman om

• Volgens die getuienis voor die Harms- verskoning gevra. .
kommissie is die BSB al in 1986 gestig en "Ek is bevrees dat my broer, hoe lief ek
het dit ontstaan uit die organisasies D40, ook al vir hom is,'n patologiese leuenaar is.
Barnacle en 3 en 5Verkenningskonunando's. Ek het hom al gesmeek om sielkundige

Verster het Hennie Nel ontmoet terwyl behandeling te ontvang, maar hy bet geweier.
hystadsraadslid was. Verster het aan Vrye Hy het al op soveel plekke gewerk en is
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by met verlofvIr 'n paardaeultdie tronk gelaat .
is, met die hulp van Peet de Pontes na Suid
Afrika gekom. Volgens getuienis voor die·
Harms-kommissie het Palazzolo Suid-Afrika
met 'n valspaspoort binnegekom. Palazzolo
het, waarskynlik omdat Suid-Afrika nie 'n
uitleweringsooreenkoms met Duitsland het
nie, hom as 'n Duitse burger voorgedoen.

Palazzolo het dan ook in Augustus 1987sy
naam in Ciskei amptelik laat verander na
Robert von Palace Kolbatshenko en 'n be
lastingvrye lening van R27000 aan die Cis
keise arnbassadeur, Douw Steyn, gegee in ruil .
vir 'n lofryke, maar vals getuigskrif.

Steyn het in sy verklaring voor die Harms
kommissie gese in die tyd toe hy die lening
by Palazzolo aangegaan het, het De Pontes
hom gevra het om sertifikate van goeie gedrag
vir Palazzolo en sy twee seuns in te vul. Hy
het toe beweer hy ken Palazzolo al drie jaar
lank.

Die Siciliaan het dan ook kort daarna 'n
Ciskeise identiteitsdokument ontvang wat sy'
land van geboorte as Wes-Duitsland aangedui
het. In sy Ciskeise reisdokument word sy plek
van geboorte as Burgersdorp aangedui. In
September 1987 is 'n goue ampsketting met
96 k1eipdlamantjies op Palazzolose onkoste

verVolg van bladsy 5

in Kaapstad as geskenk virpresidentLennox
, Sebe van Ciskei gemaak. ' .

Hy het het kort hiema sysuid-Afrikaanse
verl>lyfpeimit ontvang. Die arnptelikeleer oor
hoe Palazzolo sy verblyfpennit bekom het,
is gesteel en nooit weer gevind nie, .

Palazzolo het in sy getuienis tydens die
verhoor getuig dat daar 'n ooreenkomstussen
Suid-Afrika en Ciskei was en dat hy om bur
gerskap in die tuisland sou aansoek doen
omdat dlt minder van 'n verleentheidvirSulci
Afrika sou wees.

Streekhof-president Steyn het bevlnddat
Palazzolosaamgesweer het om sy verl>lyfper
mit te ontvang en 'n amptenaar van die
departement van. Binnelandse Sake
omgekoop het.Aan die einde van die verhoor
van De Pontes is Palazzolo beskryf as 'n
leuenaar wat 'n valse beeld vaneerlikheid
probeer voorhou het. _. .

Getuienis voor die Harms-kommissie het
verder aan die lig gebringdat ondanks Palaz
zolo se duistere flnansiele verlede, 'n Suid
Afrikaanse bank by die Reserwebank aanbe
veel het dat Palazzolo toegelaat moet.word
om sy buitelandse bates in flnansiele rand na
Suid-Afrika te bring.

Immigrante is in daardie tyd (987) toege- .
laatom Rl00 000in finansielerand in te bring.
Palazzolo is toegelaat om deur middel van
flnansiele rand R14 miljoen hier te bele,

In Januarie 1981 is Palazzolo in hegtenis

geneem omdat hy 'n onwettige immigrant
. '. sou wees en hy het vrywillig die land ver

laat en na Switserland teruggekeer om sy
vonnis k1aaruit te dien. Sy burgerskap van
Ciskei is intussen teruggetrek omdat hy dit
valslik sou bekom het. ". .

- Op 1 Oktober 1989 - nadat die vennoorde
advokaat Anton Lubowski 'n verblyfpermit
In Namibia vir Palazzolo bekom het - was
die Siciliaan terug in Suid-Afrika, die keer
met sy eie Italiaanse paspoort waarin 'n
stempelaangebring is dat hy slegs verblyf
toegestaan is om in Peet de Pontes severhoor
te getuig. (Lubowski is twee weke voor
Paiazollo se terugkeer in Windhoek ver-
moor.) .

Die ondersoekbearnpte tydens die Harms
kommissie, sersant Andre Fouche, glo dat
Palazzolo beplan het om 'n Mafia-netwerk
in suid-Afrika te stig.Hy het in 'n onderhoud
met Rapportin Februarie 1989 gese dat hy
self Palazzolo in die tronk in Switserland .
besoek het en glo dat die Mafia nuwe
dwelrnveldesoek,en dat Suid-Afrika een van
sy teikens is. _ .

Palazzolo het vandeesweek aan Rapport
gese: "Ek kan bewys dat ek nog nooit in die
dwelmhandel betrokke was nie. Die oor
treding in Switserland waarvoor ek tronk- .
straf moes uitdien, het te make gehad met
die land se bankwette.·

· soveel keer afgeda:nk dat ek ophou tel het.
"Die laaste jaar kon hy geen werk key

nie, want sy leuens het hom ingehaal. Hy
· het twee keer gedreig om selfmoord te

pleeg indien ek sou ophou om hom te
help. Ek was die enigste lid van die famUie

· wat my nog oor hom ontferm het. Ek
luister nou al jare lank hoe hy die een
oomblik vertel dat hy 'n agent van die
veiligheidspolisie is. Dan is dit weer Mili-

· tere Inligting en die laaste tyd was dit die
BSB,' se Sarie van Niekerk.

Van Nieketk se sy het die Saterclagoggend
voor die publisering van die Sunday TImes
die koerant gaan sien en gewaarsku oor
haar broer se streke. Hulle het egter verk
ies om met die publisering daarvan voort
te gaan.

US firms won't
rush back_to SA
NEW YORK - Several major US compa

nies that left South Africa in recent years

said Wednesday that president George

Bush's decision to lift the five-year-old

economic sanctions was unlikely to

prompt their return. .

''We have no current plans for invest

.ment in South Africa," said Ronald Theis

of General Motors Corporation (GMC),

the world's largest industrial firm which

in 1986 sold its manufacturing facility in

.South Africa to plant managers.

, Meanwhile, Japan was Widely tipped

to follow the US lead in lifting sanctions.

A senior Japanese official in Tokyo re

.quested anonymity.jold AFP that Japa-

nese snactions, primarily on new

investment, would be lifted by the end of

the month.

'Many US corporations stressed they

would have to make major investments

to restart South African operations, which

were unlikely to generate profits

justifying such resource outlays..

Theis stressed that due to the weak

South African economy, GM would not

be making a Fise investment by financ-
..,. .~ .

ing production there. "

"There are limited capital investment

potentials within GM and a lot of very

significant appeals for investment oppor

tunities around the world, in other devel

oping countries," he explained.

Mobil Corporation spokesman John

Lord said he was not aware of plans for

his company to return to South Africa.

Mobil was one of the last major US oil

companiesto dismantle operations in the

country, selling off two refineries and

some 1 000 filling stations when it pulled

out.

Lord said building a refinery would

cost as much as one billion dollars.

Many.US firms, pushed by stockholders

and public opinion, withdrew from South

Africa in recent years due to its apartheid

system of racial segregation.

Local governments in the United States

also discouraged firms from remaining in

South Africa by banning business

dealings with those companies, a fact of

which corporations remained mindful in

spite of Bush's move.

"Lifting of federal sanctions is an im

portant step, but we probably would still

feel inhibited by dozens of other

sanctions that exist in the United States at

other levels," said Ford spokesman Ken

Brown.

Ford divested itself of its 42 percent

share of South Africa Motors Corporation

in 1988. (AFP)
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ONTMOET DIE ANC SE NUWE LEIERSKAP
DieANC het'n nuwe leierskorps gekry. Nelson Mandela is die president, Walter Sisulu die vise
president, Oliver Tambo die voorsitter, Cyril Ramaphosa die sekretarls-qsneraal met Jacob
Zuma as sy assistent, en Thomas Nkobi is tesourier-gerieraal. Die tien ANC-Ieiers wat die
beste gevaar het in die verkiesing vir'n uitvoerende komitee en dus 'n aanduiding gee van hoe
die gewone ANC-aktiviste voel en dink, is (persentasie stemme in hakies): Chris Hani (94,7),
Thabo Mbeki (93), -Joe Slovo (89,8), Terror Lekota(87,9), Pallo Jordan (86,8),Ahmed Kathrada
(86,5), Ronnie Kasrils (85), Harry Gwala (83,8), SteveTshwete (83,3), en Arnold Stofile (78,8).
HENNIE SERFONTEIN en AUDREY BROWN vertelmeervan die sestien top-leiers

Vrye WoekbIad, 1 2 - 1 8 J U LIE 19 9 1

leierskap en energie as sekretaris
generaal gesoek het, kon hulle
nie beter gevaar het as die 38
jarige bebaarde Matamela Cyril
Ramaphosa nie.

As hoofsekretaris van die Na
tional Union of Mineworkers
(NUM) sedert 1982 pas hy in die
pos soos 'n vis in water.

Ramaphosa is in Johannesburg
gebore, die tweede seun van 'n
myn-poIisieman. Hy matrikuleer.
aan die Sekano-Ntoane Hoerskool
in Soweto, waar die politieke
ontevredenheid en frustrasie van
die swart jeug al in die vroee
sewentigerjare besig was om op
te wei..

Ramaphosa begin aan die Univer
siteit van die Noorde in die regte
studeer, word in 1974 voorsitter
van die South African Students
Organisation (SASO) en word elf
maande in eensame aanhouding
in die Sentrale Gevangenis in
Pretoria aangehou ingevolge die
Wetop Terrorisme. In die nasleep
van die Soweto-opstand in 1976
word hy weer aangehou.

Ramaphosa word 'n aktiewe
ondersteuner van die Black
People's Convention en van die
swart bewussyn-leler Steve Biko,
wat in 1977 deur die polisie in
aanhouding vermoor is.

Daarna behaal hydie graad B
Proc aan Unisa en in 1981 sluit hy
hom by die Council-of Unions of
South Africa (Cusa) aan as 'n regs
adviseur. In die jaar daarop be
sluit die vakbond-federasie om 'n
vakbond vir mynwerkers te st.g,
en Ramaphosa is die natuurlike
keuse om die taak aan te pak. Van

. 'n Iidmaatskap van net 6 000 bou
hy dit uit tot 'n magtige organi
sasievan 40 000 lede - een van die
bes georganiseerde vakbonde in
die land.

Ramaphosa het homself al by
geleentheid as 'n pragmatisbeskryf.
"Dit is my probleem - dat ek 'n
pragmatis is, nie 'n idealis nie."

Tog het dieselfde "pragmatis'
in 1981 sy rug na 'n veelbelowende,
hoogsbesoldigde regsloopbaan
gekeer om hom as regsadviseur in
die vaarwaters van die vakbonde
te begewe.

Die rede: "Ek wou 'n rol sped in
die verligting van my mense se
lot. Ek was uiters bewus van die
Iyding, annoede en hulpeloosheid."

Sy opgang as gedugte en
bekwame vakbondleier, 'n koel
berekende komiteeman en charts
matiese spreker die afgelope nege
jaar was meteories en sy presta-

SODS 'n vis in water

CYRIL RAMAPHOSA, Sekretaris
generaal

AS die ANC 'n deurwinterde
onderhandelaarmet wavragte vol

word in 1949 sekretaris-generaal
van die ANCtoe hy die Iinkse Dan
Tloome - tans die SAKP-Ieier 
verslaan.

In 1950begin die ANe, die SAKP
en die Indian Congress 'n
koordinerende komitee met Sisulu
en Yusuf Cachalia as die gesament
like sekretarisse.

Vanaf daardie jaar is hy aktief
betrokke by aile protes-optredes
van die ANC teen die toenemende
nuwe apartheidswette.
, Sisuluword in die jare vyftigtwee
keer vir 'n tyd lank verbano Tog
speel hy agter die skerms'n belang
rike rol in die organisering van die
Congress of the People in 1955.

, Tydens die noodtoestand van
1960 word hy'n paar maande
aangehou, en na die verbanning

, van die ANCen die PAC word hy
in huisarres geplaas. Op 20 April
1963 gaanhyondergronds om hom
by MK aan te slult.

Maar op 11Julie 1963 word hy
by Ulliesleaf Farm, die ANC se
geheime hoofkwartier in Rivonia,
gevang saam met Govan Mbeki en
andere. In Julie 1964 word hulle tot
lewenslange tronkstraf gevonnis en
Sisulu word na Robbeneiland
gestuur.

Sedert sy vrylating in Oktober
1989 is Sisulu weer op gryse
ouderdom aktief betrokke by die
ANC -se bedrywighede en tydens
die onlangse nasionale konferen
sie, is hy tot vise-president verkies.

Sisulu is getroud met die ewe
bekende Albertina en het vyf
kinders. Sy seun Max is die ekono
miese hoofvan die ANCen sy seun
Zwelakhe is die redakteur van New
Nation.

WALTER SISULU,Vise-President

'0 Mao van gesag

UNa.E WALTER, soos die 79-jarige
WaIter Max Ulvate Sisulu bekend
staan, is een van die mees gere",:.
spekteerde leiersfigure in dieANC,
iemand wat groot agting geniet en
- wanneer nodig - gesag kan uit
oefen,

Hy iseen van die min mense wat
reguit met Mandela - sy ou vriend
van baie, baie jare - kan praat en
na wie Mandela salluister.

Sisulu en die veterane Mandela
en Tambovorm 'n drlemanskap wat
die ANCatsedert die laatveertiger
jare uit Johannesburg oorheers. Joe
Matthews, die oud-ANC-Ieier, se
kort na sy terugkeer op die
vooraand van die konferensie aan
VWB:"Toe ek in 1960wegis, was
dit Tambo, Mandela en Sisuluwat
die ANC gelei en beheer het. En
nou, 31 jaar later, is dit nog steeds
die geval." ,

Sisulu is in 1912 in die Encobo
gebied in Transkei gebore. Sypa
was wit, maar hy het hom nooit
geken nie, Hy is grootgemaak deur
syma en syoom, wat die plaaslike
hoofman was.

Op 15 jaar moet hy die Angli
kaarise Sendinginstituut in standerd
vier verlaat en by 'n melkeryin
Johannesburg gaan werk om die
famUie aan die lewe te hou.

Sisulu keer later terug huis toe,
maar gaan werk in 1929 weer in ,
Johannesburg, die keer op die
myne. Daama verhuis hy na OOS

Londen, word 'n huiswerker en
maakkennis met die Industrial and
Commercial Union van Clements
Kadali.

Syeerste botsing met diepolisie
vind plaas na 'n onderonsie met 'n
wit treinkondukteur wat 'n swart
kind se seisoenkaartjie gekon
fiskeer het.

In 1946 is hy betrokke by die
swart mynwerkerstaking. Sisulu

Mande1a behaal sy BA-graad '
deur 'n korrespondensiekursus en
later sy LLB aan die Universiteit
van die Witwatersrand. In De
sember 1952 begin hy en Oliver
Tambo saam die eerste swart
regsvennootskap 'in Suid-Afrika
in Johannesburg.

Mandela en Tambo begin die
ANCJeugliga in 1944 en Mandela
word eers sekretarls en later presi-
dent daarvan. .

In 1949stel hy die sogenaamde
"M-PIan" op, waarvolgens die ANG
takke in selle verdeel word om
voorbereidings vir geheime aksies
te tref. In 1952 word hy verhoor
weens ty betrokkenheid.by die
Defiance Campaign, maar
vrygespreek. In 1953 word hy
verban, en moet hy formeel uit
die ANC bedank. Daama het al sy
politieke bedrywighede - behalwe
tydens die jare van die 1956
hoogverraadsaak - in die geheim
geskied. In 1958 word hy
vrygespreek, maar word daama
weer met 29 ander aangekla.
Mandela en die ANG-Ieier Duma
Nokwe behartig die verdediging.
In Maart . 1961 word hulle
vrygespreek.

, In Junie 1961 besluit Mandela
en 'n klornpie kollegas dat dit
onbillik sou wees vir ANG-Ieiers
om met 'n vreedsame beleidvoort
te gaan as die regering geweld
teen hulle gebruik. S6 word MK
gestig - nie deur die ANC nie,
maar deur 'n klompie individue
met Mandela as die eerste be
velvoerder.

In 1962word Mandela die land
uit gesmokkel, Ie 'n verrassingsbe
soek afaan die Pan African Free:'
dom Movement Conference in
Addis Abeba en ondergaan mill
tere opleiding in Algerie. '

Hy besoek Landen en die eer
ste sabctasie-aanvaIlein Suid-Aliika
begin op 5 Augustus 1962. Kort
na sy terugkeer word hy in 'n
motor naby Howick in .Natal
gevang. Hy word tot 5 jaar
gevangenisstrafgevonnis. Na die
Rivonia-arrestasies in 1963 word
hy saam met Sisulu, Mbeki en die.
ander in 1964 tot lewenslange
tronkstraf gevonnis.

Op 11Februarie 1990 word hy
. vrygelaat en sedertdienis by midde
in die stryd om die ANC binne
landsgevestig te kry en om vir die
grondwetlike onderhandelinge
voor te berei.

Hy is getroud met WInnie
Mandela en het vyf kinders,
waarvan een oorlede is.

OOR die grootste politieke sukses
en triomf van Nelson Mandela is
bloedweinig inligting nog bekend
- want dit het plaasgevind agter
die gevangenismure, ver van die
oe van die media en die publiek.

Dit is die delikate geheime "on
derhandelinge" tussen Mandela
en 'n span van vier kabinetsmi
nisters in die jare vanJulie 1986 tot

.Julie 1989.
Ondanks aIle moontlike druk

en oorredingspogings deur die
regering het Mandela geen duim
skietgegee nie. Die politieke
gevangenes is vrygelaat, die ANC
ontban en hy self vrygelaat son
derdatdie ANCeers afstandgedoen
het van strateglee soos die ge
wapende stryd - wat jare lank 'n
absolute voorvereiste vir die rege
ring was.

Mandela, die nuutverkose presi
dent van die ANC, is 'n man wat 'n
legende in sy eie tyd geword het,
die bekendste politieke gevangene
van die twintigste eeu - 'n mens
wat mi 27 jaar gevangenisstraf
onverbitterd, pragmaties, gema
tig en versoenend teen veral sy
vorige "onderdrukkers' is.

Mandela is op 18 Julie 1918 op
Qunu naby Umtata in Transkei
gebore. Hy gaan .skool aan die
Healdtown Methodist Boarding
SChool en na matriek studeer hy
aan die Fort Hare University Col
lege, waar hy by die studente
politiek betrokke raak. Daar
ontmoet hy Oliver Tambo en aJbej
word in 1940 geskors vanwee hul
deelname aan 'n studenteboikot,

Mandela gaan daarna najohan
nesburg, waar hy 'n tyd lank eers
as myn-polisieman werk. Hy
ontmoet Walter Sisulu, wat hom
help om 'n leerlingkontrak by 'n
prokureursfirma te verkry,

NELSON MANDELA, President

'n Legendu in sy eiu leBftyd
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Sy liefde vir Latyn - hy het 'n BA-
graad met Latyn .en Engels as

, hoofvakke aan Fort Hare behaal
. kom uit sy laerskooldae by 'n
, Rooms-Katolieke skool. Sy studie
van die klassieke geskiedenis en.
vera! die konflik tussen die Plebi&s
en die Patrtslers en van Dickens se
Industrlele Engeland het sy poll
tieke denke gehelp vorm.

Sy pa, Gilbert Hani, het later 'n
.smous in Langa, Kaapstad, geword

, en horn daarby die ANC aangesluit. .
Hani selfhet in 1957·lid van die ANC
seJ eugliga geword en was in 1961
aktiefbetrokke by protesaksies teen
die stigting van die Republiek van
Suid-Afrika. .

Hy was 'n'leerlingklerk by 'n .
. prokureursfirma In Kaapstad en

aktief in die SA Congress ofTrade
Unions. Govan Mbeki, Thabo se pa,
het hom in die rigting van Marx
isme-LeDlnisme beinvloed.

In 1962 word Hani 'n lid van'
Umkhonto we Sizwe en van die
Wes-Kaaplandse leierskap, die
sogenaamde Komitee van Sewe. Hy
word aangehou tydens die prates
teen die wette wat aanhouding van
90 dae sander verhoor moontlik
gemaak het. Kort daama is hy na
Botswana, maar met sy terugkeer
word hy by Zeerust gearresteer en
tot 18 maande tronkstrafgevonnis.
Na syvrylating in 1963 is hy by die
ANC se ondergrondse aktiwiteite
in Johannesburg betrokke, maar hy
verlaat die land teen die einde van
cUe-jaar om rnilltere opleiding te
ondergaan. .

Vanaf 1967is Hani as 'n kommis
saris van MK betrokke bygevegte
saarn met Zapu in die destydse
Rhodesie. Hywas ook twee jaar in
Botswana in die tronk weens die
onwettige.besit van wapens.

In 1974kom hy SuicJ..Aliika in die '
geheim binne en vestig onder
grondse strukture in Kaapstad.
Daama vestig hy hom in Lesotho,
maar in 1981 verlaat hy die land
inderhaas na 'n aanslag op sy lewe.

In 1982 word hy aangestel as
politieke konunissaris van die ANe
leer en adjunk-bevelvoerder van
MK. In 1987 neem hy as militere
stafuoof oor byJoe Slovo,en is slegs
aanspreeklik teenoor die bevel
voerder, Joe Modise, en die ANC
president.

Hani, 'n charismatiese leier, is
uiters gewild onder gewone akti
viste en die sirnbool van die gewa
pende stryd teen apartheid.

Die wit establishment sien hom
egter meer as 'n roekelose wil
dewragtig en 'n gevaarlike
ekstremis - 'n soort swart Magnus
Malan. Die gebeure van die laaste
paar weke het egter gewys dat hy
'n sterk pragmatiese inslag het.

Hy selfhet onlangs in 'n 1V-on
derhoud op die vraag ofhy 'n valk
is,gese: "I think I am a dove. A dove
is a symbol of peace and I think it
is wrong to call a person like me
a hawk just because Iaminvolved
in the armed struggle.I've beenin
volved in the armed struggle to
bring about peace in this country.
Mom and Dad don't believeit. They
know me as a baby. Andthey know
that basically I am a very gentle
person. Theyknow that I can't just
harma fly. I'm nd a hilly. I've never
been one. And I am a very sensi
tive person and I hate injustice."

Hani is egter ook'n prominente
leiervan die SAKommunisteparty
en sommige van sy uitsprake dui
daarop dat as by '0 duif is, is hyeen
met 'n baie skerpsnawel.Dit is ook
so dat hy die mllitere afdeling
tevrede moet hou.

Hani is getroud met 'n joemalis,
Limpho. Hulle her twee dogters.

CHRISHANI, NE~1d

,Die charismatiese soldaat

dikwels die geval met ander be
vrydingsorganisasies was. . .

. Nkobi is 69 jaar geIede in die
Plumtree-gebied in Matabeleland
in die destydse Suld-Rhodesie
gebore. . ' .

In die vroee twintigerjare kom
werk sy pa op die goudmyne in
Suid-Afrika en spaar genoeg geld
om 'n handelsondememing in
Alexandra, Johannesburg, te begin.
Hy koop nog eiendomen begin 'n
v100t taxi's. Eers in 1933kom Nkobi
se rna en die vier kinders na Suid
Afrika. Nkobi gaan skoal aan die
Amalgamated Primary School in
Alexandra en in Wesbank, Natal. In
1946matrikuleerhyaan die Bantu
High School In johannesburg.

Daama is hy na RomaUniversiteit
in Lesotho, waar hy twee jaarvir die
graad B Com studeer.

In 1944raak hybetrokke by die
poIitiek tydens die eerste busboikot
in Alexandra. Daarna raak hy aktief
in die ANC en woon die 1949
kongres in Bloemfontein by, Hy
word in 1952 volle lid tydens die
Defiance Campaign. Later is hy dee!
van die A1exandra-afvaardigingna
die Congress of the People in
Klipwtown, waar die Vryheids
manifes in 1955 aanvaar is.

In 1957 is Nkobi voorsitter van
die Alexandra Busboikot Komitee.
Dieselfde jaar word hy by die
Johannesburgse stadsaal gear
resteer tydens die begin van die
aartappelboikot om teen die
gruwelike mishandeling van plaas
werkers deur aartappelboere te
protesteer. Hy word na Marshall
plein, die destydse polisiekantoor,
gebring - aangetrek in 'n aartap-
peIsak. .

In 1957 word Nkobi - toe 'n
laboratorium-assistent - die ANCse
nasionale organiserende sekretaris
en reis landwyd. Hy neem aktief
deeI aan die implementering van
Mandela se sogenaamde M-Planom
die ANC 56 te organiseer dat dit
ondergronds kan werk. ,

Tydens die noodtoestand in 1960
word Nkobi vyf maande iiiPreto
ria aangehou, saam metlB Marks
en Alfred Nzo, In 1961 word hy
ingeperk en in November 1962 in
heeltydse huisarres geplaas.

Nkobi verlaatSuid-Afiika in April
1963en reis eers na Dar-es-Salaam
en in 1964 na Lusaka, waar hy die
ANC se verteenwoordiger in
Zambie is tot 1973. In 1968 word
hy die adjunk-tesourier-generaal en
'in 1973 volg hy Moses Kotane as
tesourier-generaal op.

Nkobi is getroud en het vyfkin
ders.

"I am not a military man in the mode
of Kat Liebenberg [hoof van die
SAWl. I am both a politician and a
military man," se Christopher Hani, .
stafhoof van Umkhonto we Sizwe.

Hani is in Cofimvabain Transkei
gebore en hetin 1958 aan die
Lovedale Instituut in Alice gema
trikuleer.

Amninistralell' 011 die 8gtergrond

THOMASNKOBI, Tesourier-generaal

'tHOMAS TITUS NKOBI, die
herverkose tesourier-generaal van
die ANC, is een van die minder
bekende figure in die organisasie '
- 'n man wat gedurig op die agter
grand bly, eerder 'n administrateur
as 'n politikus.

Maarbinne die ANC, in die NEe
binnekringe en onder die uitgewe
kenes word hy hoog aangeskryf.
Daar is respek omdat die ANC se
finansies behoorlik gehanteer is met
weinig sprake van korrupsie 
anders as wat deur die jare heen

met die polisie warm op sy spoor, .
verlaat hy die land. Die volgende

, 12 jaar is hy eers in Swaziland en
daarnain Mosambiek gebaseer. Hy
staan die duisende jong mense by .
wat na die Soweto-opstand oor die
grens stroom en gllp selfverskeie
kere stilletjies terug na Suld-Afrika,

Zumamaakvinnig opgang in die
ANC en word in 1978 lid van die
Nasionale Uitvoerende Komitee.:

, Hy dien as die ANC se intelligen
sie-hoof in die politieke-rnllltere
raad wat in die middel-tagtigerjare

. gestig is, .
Tot 1984 is Zuma hoof van die

ANC-kantoor in Maputo, maar na
die Nkomati-verdrag gaan hy na
Lusaka.

Voorheen taamlik onbekend in
Suid-Afrika, of sal 'n mens se in die
wit wereld, ontpop hy hom na 2
Februarie 1990 as die ANC se
sleuteImanin die onderhandelinge
eri die werkgroepe met die rege
ring. As deel van 'n klein uit
gesoekte ANC-spanwas hy vooraf
lankal betrokke by die aanvoor
werk en gesprekke in Europa en
elders met regeringsmssengangers.

Zuma is 'n stillerige, innemende
mens en sy glirnlag verberg 'n
vasbeslote gees wat alles fyn
deurdink. In 'n uiters plotbare
situasle het hy maande lank die
moeisame voorbereidingswerk
gedoen vir die ANCse uiteindelike
ontmoetings met Inkatha.

Die merkwaardigste van Zuma
is sekerlik dat hy geen formele ,
skoolopleiding gehad het nie. Toe '
hy in 1963 vir 10 jaar na Rob
beneiland gestuur is, kon hy geen
Eng~1spraat nie en omtrent nie lees
of skryt nie. Op Robbeneiland kon
hy vir die' eerste- keer formele
opleiding ontvang.

Maar toe mens verlede week na
hom luister, waar hy met 'n netjies .
afgeronde toespraak as voorsitter
van die gasheerstreek die konfe- ,
rensiegangers welkom heet, sou jy
nooit kon droom dis 'n man wat
nooit 'n dag op skool was nie.

Op syhoflike manier staan Zurna ,
ewe goedsyman in gesprekke met
die Nasionale Party, Inkatha en selfs
by 'n besondere ontmoeting met
voorste regse persoonlikhede.

. Zumais getroud met Nkosazana,
, 'n dokter en self 'n politieke aktivis
en lid van die ANCse Suid-Natalse ".
streekraad, Die egpaar het vyf kin- '.
ders.

,JACOBZUMA,AdJunk-Sekrelaris
generaal

,Die hoDike olllerk8nd~lIIr '.

meer as vier dekades domineer.
, In Desember 1949 word hy lid
van die Nasionale Uitvoerende
Komitee- waarin hy 42 jaar later
steeds dien. Van 1955 tot 1958 is
hy die eerste sekretaris-genetaal.

Tambo is in 1954 vir twee jaar '
verban en weer in 1959, nadat hy
eenvan die aangeklaagdes was in
die mislukte hoogverraadsaak. Net
voor die verbannings van die ANC
en PACvedaat hy die landsaam met'
Joe Matthews, en stig 'n oorsese
missie van die ANC.

In 1965 help hy om 'n ANC
opleidingskamp in Morogoro,.
Tanzanie, te stig wat die MK
hoofkwartier word.

Tambo is sedert 1959 die de facto
leier, eers as vise-presidentweens
die verbanning van die destydse
president, Albert Luthuli, toe
waarnemende president na Luthuli
se dood in 1967 en in 1977, op
aandrang van die Robbeneiland
gevangenes, word hy amptelik die
president.

Die nasionale konferensie het
weer die pos van nasionale voor
sitter ingestel en Tambo is eenparig
verkies na sy uittrede uit die pre
sidentskap. '

'nJong MK-offisier wat tien jaar
uit die land was, se aan VWB:
"Tambo was nie charismaties of
flambojant ofvol vertoon nie.Maar
hy beskik oor diplomasie en 'n fyn
waam<:mi~~svermoe en het sy
Yinger deegIik op die pols vanANC
aktiwiteite gehou, Hy kon mense .
in 'n span laat saamwerk en selfs
MK-militantes het hom honderd
persentgevolg, al het ons miskien
nie altyd met sy besluite
saamgestem nie. " ,

Hy is getroud met Adelaide
(gebore Tsukudu), 'n verpleegster,
en hulle het drie kinders..

)

JACOB ZUMA is die interessante
kombinasie en kontradiksie van 'n
veiligheidsman en 'n deurwinterde
grassroots-politikus, maar
terselfdertydook 'n fyn diplomaat
en gedugte onderhandelaar.

Zuma is in Nkandla in Natal
gebore en is - soos jordan, Hani en
Mbeki - 49 jaar oud. Sy pa was 'n
polisieman. Toe sy pa in 1945
oorlede is, word sy rna 'n huishulp
in Durban en Zuma moet in sy
jeugjare heen en weer tussen
Zoeloeland en Durban beweeg.

Op 15 jaar beginhy al werkies
doen om sy rna se inkomste aan te
wI.· .

In 1959 sluit Zuma hom by die
ANCaan en in 1960,na die verban
ning van die organisasie, word hy
'n lid van MK. Hy neem aan sabo
tasie-optrede in Natal deel, maar.
word in 1963 naby Zeerust gear
resteer toe hy met 45 rekrute die
land wil verlaat vir milirere opleid
ing.

Na sy vrylating in 1972 gaan hy
doodeenvoudig voort met sy
politieke week, en rig ondetgtatdse
ANe-strukture in Natal op. In 1975,
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OLIVER TAMBO.Naslonale Voorsltter

Die groOl versoener

sies indrukwekkend. Einde 1982
help hy om die National Union of
Mineworkers (NUM) te stig en
kort daama word hy die hoofsekre
taris,

In 1984 lei hy die eerste wettige
staking van swart vakbonde.
Sedertdien was hy midde-in 'n
paar bloedige stakings betrokke
by. konfrontasies met die myn-
base. .

In 1988 verbaas die NUM die
mynbase toe hulle met 'n staking
van byna een maand volhou nadat
met vertroue voorspel is dat dit
binne net enkele dae sou ineen
stort.

Ramaphosa maak naam - nie
net as gedugte onderhandelaar
nie, maar ook as 'n buigsame
realis wat weet wanneer om toege
winge te doen sodat hy voordele
vir sy werkers met die taai myn
base kan beding.

Hy is nie bang om besliste
standpunt oor omstrede sake in te
neem nie. Onlangs besluit hyom
teen die besware van Civic As
sosiations of the Southern Transvaal
tog die Soweto Civic in die nuwe
Metropolitaanse Raad van Johan
nesburg te verteenwoordig.

Tydens die onlangse historiese
ontmoeting tussen NUM en die
mynbase ornsaam te werk ten
einde 'n oplossing vir die probleme
van die mynbedryfte vind, was hy
blykbaar die voorste figuur wat

. insig en oorredingsvermoe betref.
Met Nelson Mandela se vryIating

was Ramaphosa op die voorgrond,
maar toe die stof gaan Ie het, het
hy verdwyn. Dit het gelei tot
bespiegeling dat hy nie die oor
gang van vakbondleier na poli
tikus sou maak nie. Sy oorweldi
gende verkiesing tot sekretaris
generaal van die. ANC het net
diegene verbaas wat hom nie baie
geed ken nie.

Ramaphosa isgetroud errwoon
in Soweto.

OLIVER TAMBOis op 27 Oktober
1917 op Bizana in Oos-Pondoland
gebore, Sy ouers was boere. Hy
gaan skool aan die plaaslike
Methodist Mission School, die
Anglican HolyCross Mission School
op Flagstaff en later as koshuis
ganger aan die St Peters Secondary
School in Johannesburg. Hy ma
trikuleer met 'n eerste klas in 1938
en behaal in 1942 'n BScaan die Fort
Hare Universiteitskollege., .

Tambo is in 1944 'n stigterslid van
die ANCJeugliga wat die jaar op
die been gebring word om te druk
vir 'n meer militante benaderingln
die ANC. In 1948 word hy leer
lingklerk by 'n regsfirma en in
Desember 1952 begin hy en Nel
son Mandela die eerste swart
regsvennootskap in Johannesburg.
Die twee vorm ook 'n politieke
vennootskap wat die swart politiek
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THABO MBEK!, NEC-Ild .

_1HABOMBEKI is op 18]unieI942
gebore, een van vier kinders van
Epainette en Govan. Mbeki, die
ANC- en SAKP-veteraan en oud
gevangene op Robbeneiland. .

Hy is op Butterworth op laer
skool en op Lovedale.in Alice op
hoer skool. Hy sluit hom op skool
alby die ANCleugliga aan en raak
aktief betrokke,

In 1959 sluit die skool vanwee
'n skoleboikot en Mbeki moet die .
jaarsy matriek aan die hoer skool
StJohns in Umtata voltooi. .

In 1960 raak Mbeki by die ANC
se ondergrondse bedrywighede
betrokke. In 1961 word hy voor
sittervan die African Students' As
sociation en mobiliseer studente om
te protesteer teen die stigting van
die Republiek van Suid-Afrika.

MbekiverlaatSuid-Afrika in 1962
in opdrag van die ANCenreis na
die destydse Betsjoeanaland en
Tanganjika en van daar na die
Universiteit~nEssex, waar hy in
1966 'n MA in die ekcnomie behaaI.

Hy ontvang in 1970 mllltere
opleiding in die Sowjet-Unle. Van
1967 tot 1970werk hy in die ANC
kantoor in Londen, daama in
Lusaka; in 1973-'74 in Botswana;
daama ses maande in Swaziland;
toe as verteenwoordiger in Nigerie
en daama keer hy terugna Lusaka.

In 1975word hy in die nasionale
uitvoerende kornitee aangestel en
word politieke sekretaris in die
kantoor van die president. Daama
word hy die ANCse direkteur van
Inligting. Hyword ook lidvan die
belangrike politieke raad en volg
JolmnyMakatini in 1989 as hoof van
die intemasionale departement op,

"Ekis in die struggle gebore. My
V()()I'QJers was albei aktiviste. Hulle
hetgeglo disnet 'n kwessie van tyd
voordat die een of albei van hulle
gearresteer sou word," vertel
Mbeki.

"Daarom is vroeg al besluit dat '
ons kinders oak deur famille en
vriende grootgemaak sou word 
soclat ens voorbereid sou wees as .
iets met bulle sou gebeur. So het .
ek dan sedert my sewendejaar lang
lye by andere weg van die huis
gewoon." . .

Mbeki het in die laaste paar jaar
na voce getreeas diekroooprins van
die ANC, eers as vertroueling van
Tambo die afgelope dekade en
sedert 2 Februarie verlede jaar as
die onbetwisbare regterhand van
Mandela in die verwikkelinge
rondom die onderhandelings-
proses. .

Hy is die mens na wie dieANC
hom wend as moeiIikeenomsrede
sake gehanteer rnoet word Selfs sy
ideologiese of persoonlike teen- .
standers in die ANCskroomnie om
hom om hulp te vra as dit nodig is .
nie. Mbeki is die "trooble--shooter".

Die aanvaarding van sypragma
tiese, realistiese benadering van 'n
aantal delikate en omstrede sake

is vir hom veel belangriker as om
tot 'n sekereposisieverldes te word

Daarom was die nasionale
. konferensie 'ntriomfvir sy strate

gie en denke, soos blyk uit Man
dela se besliste toesprake en die
verkiesing van twee vertrouelinge
en vriende - CyrilRamaphosa en
Jacob Zuma - totsleutelposisies in
die NEC. .

Mbeki isgetroud met Zanele, 'n
maatskaplike wecker wat voorheen
vir die WO Hoe Komrnissaris vir
Vlugtelinge gewerk het.

Die Rool GenII'

JOE SLOVO.NEC·lld

JOE SLOVO: die man wat blanke
Suid-Afrika so liefis om te haat met
'n dikwels onbeskryflike en on
verklaarbare histerie.Vir die rege-

, ring was hy baie jare lank 'n hoof
teiken van aanvalle, hoon en
woede.

Slovo is in 1926inLitaue gebore
en het as 9-jarige kind na SUid-Afrika
gekom. Sy pa was 'n voer-
tuigbestuurder. '

Slovo : werk as 'n verseri
dingsklerk by 'n apteek terwyl hy
aan Witsstudeer vir die grade BA
en Ll.B.

In die Tweede Wereldoorlog is
hy'n vrywiIIiger in die leer en later
aktief in die Springboklegioen, 'n
radikale organisasle vir oudsoldate.
Hy sluithom in die veertigerjare by
die SAKP aan en is as advOkaataan
die Johannesburgse balie by talle .
politi eke sake betrokke.

Hy trou in 1949 met Ruth First,
dogter van die SAKP-tesourierJulius
First. In 1950 word die paar inge
volge die Wet op die Onder
drokkingvan Kommunisme "gelysn
en mag nie deur die pers aangeh3al
wordnie.

Slovo is in 1953 stigterslidvan die
Congress ofDemocrats (COD), 'n
bekende SAKP-front. In 1953 word
hy verbied om enige byeenkom-

. ste by te wooo, maar gaanvoort met
sy ondergrondse werk en dra by
tot die opstel van die Vryheids
manifes. Die verrigtinge by die
People's Congress in 1955 by
Kliptownmet die aanvaarding van
die manifes, hou hy deur 'n
verkyker dop, . .

In 1956 is hy een van die 156
aangeklaagdes in die hoogver
raadsaak, watin 1958teruggetrek
word. Tydens dienoodtoestand van
1960word hyvier rnaande aange
hou. Slove is een van die eerste lede
van die militere vleuel van die ANC,
Umkhonto we Sizwe, en woon
gereeld vergaderings van die
opperbevel by lilliesleaf Farm,
Rivonia, by. .

Injunie 1963verlaat hydie land
op 'n "eksteme rnissle", 'n Maand
later word die 6pperbevel, waar
onder Walter Sisulu en Govan
Mbeki, gearresteer.· .
. Kort daama word Ruth vier
maande aangehou en na haar
vrylating veclaat sy en hul drie
dogters die land. . .
. Slovo werk oorsee vir die ANC
en SAKP en issedert 1977in Maputo
om 'n operasionele sentrum vir die

ANCte begin. In 1982 word Ruth
met 'n pakketbom in Maputo
veanooren in 1984 wordSlovo deur
die Frelimo-regering gevra om die
land te verlaat ingevolge die
Nkomati-verdrag.

Slovois stafhoof van MK tot April
1987,lid van diesentrale komitee
van die SAKP en dien in die revo
lusionere raadvan die ANC td 1983,
toe ditontbind is. In 1985word hy
op die Kabwe--konferensie 'n lidvan
die nasionale uitvoerende komitee
- die eerste witmens. In 1986word
hy sekretaris-generaal van die SAKP
en op versoek van SAKP-leier Dan
TIoomebedank hyas MK-stalhoof..

Slovo het 'n uiters noue verbin
tenis met en persoonlike lojaliteit
teenoor Nelson Mandela, hoewel
hy waarskynlik nie altydmet hom
saamstem nle. Die vriendskap het
die regeringbaie ontstigen verwar
totdat Mandela op 'n dag aan 'n
kabinetsrninister verduidelik het:
"foe ek in die veertigerjare na Wits
is, was Slovo en 'n paar ander
kommuniste die enigste mense wat
my as swartman bevriend het en
ens politieke stryd ondersteun het.
Ons sal dit nooit vergeet nie en
Slovo bly my vriend,"

Die kabinetsminister het daama .
gese: "Ek het die verhaal aan die
kabinet vertel en vir hulle gese:
Kerels, dink net waar sou Suid
Afrika vandag gewees het as
Mandelana Tukkies toe gekom het
en nle na Wits nie, en as ons - en

.nie slovo nie - sy vriende was'."
InJanuarie 1990 publiseerSlovo

sy omstrede artikel "HasSocialism
Failed?" en verbind hy die SAKP tot
'n veelparty-demokrasie. Hoewel
hy Stalinismenou verwerp, glo hy

. steedsaan sosialisme en beweer dit
het in Oos-Europa rnisluk omdat .
dit nie behoorlik demokraties
toegepas is nie. .

Hy is nou getroud met Helena
Dolnay, voorheen 'n deskundige
in landbousake in Maputo.

'n Man wat sy se kan se

PATRICK 'TERROR' LEKOTA, NEC·11d

PATRICK "TERROR" LEKOTA is
op 13Augustus 1948 inKroonstad
gebore - tien weke nadat die NP
met syapartheidsbeleidaan bewind
gekom het. Hy is die oudste van
sewe kinders en sy ouers was
gewone werkersklasmense.

In 1969 matrikuleer hy aan die
St Francis College op Marian Hill
naby Pinetown in Natal. Daarna
week hy deeltyds as 'n onderwyser
aan die kollege, en in 1971 word
hy student aan die Universiteit
van die Noorde (Turfloop).

Die einde van sy eerste .jaar
word hy gekies as lid van die
verteenwoordigende studenteraad
Vroeg in 1972 organiseerdie raad
'n Idasboikot vanwee dieskorsing
van Abraham Tiro, die organi
seerder van die South African
Students Organisation (SASO), 'n

swart bewussynsorganisasie.
Die owerheid sluit Turfloopen

in 1973 werk Lekota vir die SA
Permanent Building Society in
Pinetown omdat hyverbied is om
terug te keer universiteit toe.

Einde 1973 word Lekota or
ganiseerder van. SASO, in die
.plek van Tiro, wat landult moes
vlug.

Tiro word later met 'n briefbom
in Botswana vermoor.

In September 1974word Lekota
gearresteer. Weens hul betrok
kenheid by die hou van die Viva
Frelimo-byeenkomsteword Lekota
saam .met agt ander swart
bewussynslelers - onder andere
Saths Cooper, Strini Moodley en
Muntu Myeza - ingevolge die Wet
op Terrorisme aangekla, omdat
hulle die handhawing van wet en
orde in gevaar sou gestel het.
Hulle word tot ses jaar op Rob
beneiland gevonnis, en in De
sember 1982 vrygelaat.

Van 1974 tot 1982 gaan Lekota
deur dieselfde proses van poli
tieke groei en ontwikkeling as
vele ander medestryders en hy
verbreed sy politieke visie om die
ANe-beleid te aanvaar.
. In Augustus 1983is'Lekota 'n
stigterslid van die UDF en word
nasionale publisiteitsekretaris.
, In Augustus 1984word hyweer
gevang en latervrygelaat. In 1985
word hy weer gearresteer en saam
met sy "politieke tweeling" Popo
Molefe, Moss Chikane en 18 an
der van hoogverraad aangekla,

Daarna volg die Delmas-ver
hoor en in November 1988 word
hulle skuldig bevind en hy tot 12
jaargevangenisstrafgevonnis. In
Desember 1989word hulle vryge
laat nadat die appel teen regter
Kees van Dijkhorst se vonnis
geslaag het.

Dit sit nie in enigiemand se
broek om Breyten Breytenbach 
met sy woordryke taal en verras
send k1eurryke beskrywings - op
'n openbare platform te oorskadu
nie. En dan nog voor 'n gehoor
van kritiese studente nie. Maar dlt
het Lekota verlede jaar op StelIen
bosch gedoen.

Breyten het 'n skitterende, maar
filosofies ingewikkelde en pes
sirnistiese boodskap oor die
toekoms gegee wat die studente
nie altydkon volg nie. Maar Lekota
met sy eenvoudige Afrikaans was
sonder omhaal van woorde, direk
op die man af. En met begrip van
Afrikaners se vrese en twyfel oar
die toekoms, was sy boodskap
een van hoop en optirnisme. Die
wat hom ken, sou se: dit is tipies
Terror - hy praat al die talle in die
land, en se 'n ding nes'n mens dit
self sou se.

Na die ontbanning van die ANC
op 2 Februarie verlede jaar, was
Lekota seker een van die bedry
wigste ANC-Ieiers. Hy dien in die
ANC se interim-leierskomitee, en
is tydelik voorsitter van die ANC
loodskomitee in Suid-Natal waar

.hy midde-indie konflik tussen die
ANC en Inkatha staan.

Laterword hy 'n amptenaar van <

die ANC se departement van In
Iigtingen Publisiteit (DIP) en word
oak voorsitter van die Noord
Vrystaatse streek.

Van sy belangrikste werk is
.stilweg agter die skerms gedoen,
meesal wegvan die media se oog.
Dit behds delikate onderhande
linge met dikwels KP-beheerde
plaaslike rade in konserwatiewe
klein Vrystaatse dorpe.

Lekota is getroud met Cynthia,
en hulle het vier kinders.

Die alleenlopor

PALLO JORDAN.NEC·lld

DIE 49-jarige Pallo Zweledinga
Jordan is, 5005 Terror Lekota, een
van verskeie :voorste ANC-figure
WlIt inKroonstad in die hartvan die.
Vrystaatse rnieliewereld gebore is.

Jordan se ouers was intellektuele
mense, al is hy in die lokasie in
Kroonstad gebore. Sy rna, Priscilla
Phyllis (gebore Ntantala), was 'n
onderwyser en later 'n navorser en
dosent.

Sypa was die bekende dr Archi
bald Campbell Jordan, eers on
derwyser en later lektor in Afrika
tale aan die Fort Hare' Univer-
siteitskollege in Alice. ,

PalloJordan se ouers was hoogs
gepolitiseer, albei lede van die ou
Non European Unity Movement.
Op sewe jaar verkoop hy Torch, 'n
koerantvan die All African Conven
tion.

Diegesin woon in lincoln Estate,
AthIone, enJordan gaanskool aan
die St Markus Primary School in
Athlone en die Athlone High
School, Silvertown, Kaapstad.
, Daama studeer hy aan die
Universiteitvan Kaapstad, word 'n
aktiewe lid van die Moslem World
Societyen studeer klassieke Marx-

. isme onder AdunatJordan. In 1960
sluit hy hom by die ANCaan - die
jaar toe die organlsasie verban is.

In 1962verlaat hyen syouers die
land.Jordan studeer verder aan die
Universiteit van Wisconsin in
Amerika en aan die London School
of Economics. Van 1975 tot 1977
is hy 'n heeltydse lid van die ANC
se Navorsingseenheid in Londen.
Daama is hy die hoofvan die ANC
se Radio Freedom in Angola, en in
1900 word hy aangestel as die hoof
van die departement van Inligting
se navorsingseenheid.

In 1985word hy tot die nasionale
uitvoerende kornitee verkiesen toe .
Thabo Mbeki die afgestorwe
Johnny Makatini vervang as die
hoof van buitelandse sake, word
Jordan as die hoof van die depar
tement van inIigting en publisiteit
aangewys. Vanaf1986 is hyook 'n
lid van die ANC se Grondwetlike

.Kommissie.
Jordan, 'n Neo-Marxis en

onafhanklike intellektuele denker,
skroom nie om by geleentheid 'n
.onsfhankllkemening uit te spreek
nie. Verlede jaar was hy in 'n
polemiek betrokke vanwee sy
omstrede uitlatings in 'n artikel
waarin hyJoe Slovese referaat "Has
socialismfailed?" vlymskerp gekri
tiseer het,

Maar omdatJordan ietwatvan 'n
alleenloper is, pashy nie makIik in
byenigevan die faksies en groep
eringe blnne dieANC nie.

Tog beskou die meeste plaaslike
sowel as buitelandse media-mense
hom as "arrogant, hovaardig, bot
en dikwels onbeskof".

Jordan, 'n soms tenJggetrokke en
effens skaam man, praat 'n lekker
losAfrikaans met 'nKaapse inslag
en aksent, wat sy verblyf in sy
jeugjare in Kaapstad verraai.
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Omstredo en beginselvas

ARNOLD,"STOFS" STOFILE (47) is
'n teologie-dosent aan die Univer
siteit van die Transkei.

Hy is 'n lid van 0 die ANC se
uitvoerende streekraad (Grens
gebled) en die nasionale werk
komitee. Sedert 1990 is hy nasion
ale voorsitter van die tussentydse
nasionale jeugkornitee van die ANC
Jeugliga.

Stofile is gebore op een van Errol
Moorcroft (DP LP) se familieplase
in Adelaide, Oos-Kaap.

In 196~ word hy'n lid van die
African Students' Association - 'n
ANC-front. As stigterslid en sekre
taris-generaal van die UDF in die
Grensgebied werk Stofile baie nou
saam met Steve Tshwete.

In 1986 word hy - na vele arres
tasies en aanhoudings - weens
terrorisme en die besit van wapens
aangekla en tot elf jaar gevange
nisstraf gevonnis. Pierre Albertini,
'n Franse burger en dosent aandie
Universitelt Fort Hare, is betrokke
by die saak.

In 1990 - na drie jaar van sy
vonnis verstryk het - word hy in 'n
"welwillendheidsgebaar" deur die
Ciskei-regering vrygelaat.

Hoewel Stofile nie wyd bekend
is buite die, Grens en Oos-Kaap
streke nie, was hy baie nou be
trokke by bo-grondse en onder
grondse politiek in die Oos-Kaap.

Hy is meer bekend as 'n sportad
ministrateur. Daar word met lof
gepraat oor sy vroee pogings om
rugby in die Oos-Kaap te verenig.
Onder sy leiding het die Fort Hare
universiteitspan by die Suid-Afri
kaanse Rugby Unie (Saru) aan
gesluit.

"Hy is beslls die eerste voorstan-
der van nie-rassige sport. Hy het . "I. .
baie hard gewerk om sport te or
ganiseer in die streek," meen 'n
aktivis van die Oos-Kaap.

Hy is al beskryf as 'n "man van
beginsel, selfs onbuigbaar... kan
ook baie kortaf wees",

Vir Stofile is omstredenheid nie
vreemd nie. Verlede jaar het hy
Cosatu in die openbaar gebied om
"...uit die politiek te bly. Die ANC
is nou gewettig." Die uitlating het
groot ontevredenheid veroorsaak,
net soos sy "oorvriendelike" hou
ding teenoor gen! Oupa Qozo, wat
die Ciskei beheer na die Sebe
regering in 1990 omvergewerp is.

Stofile is getroud en woon in
Transkei.

ARNOLD STOFILE.NEG-lid

Die lUgby-fanatikus, wat eens
dokter wou word, vind ontspan
ning in klassieke musiek:"Gee vir
myMozart en Beethoven enek kan
myself ure lank van die wereld

. afsny." . '
Hy is getroud met Pamela, 'n ge-

meenskapsgesondheids-beampte.
Hulle het twee kinders, Yonda en
MayiWome.

Gwala is 'n oud-onderwyser en
een van sy leerJinge was Moses
Mabhida, die afgestorwe sekretaris
generaal van die SAKP en MK-staf
hoof.

Gwalais 'n wewenaar en betvier
kinders.

Die volgende millslor van Sport?

STEVE TSHWETE, NEC-Ild

STEVE VUKILE TSHWETE het die
afgelope ses maande 'n diep in
druk op veral wit Suld-Afrikaanse
sportmense en die sportwereld
gemaak - selfs onder konserwatiewe
rugby-liefhebbers. '

Op sy rustig-gemaklike manier
het hy plofbare situasies in sport
ontlont en daarin geslaagom vyande
te laat saamwerk en om sportver
eniging te versnel. Tshwete sal in
die nuwe Suid-Afrika 'n gewilde

, keuse as minister van Sport wees.
Die 52-jarigeTshwete is op Springs

gebore. Sy ouers het kort daarna
verhuis naPeelton, Oos-Kaap.
Tshwete begin sy skooUoopbaan
op King William's Town en voltooi
dit in Oos-Londen, waar hy flank
speel vir Grens se swart rugby
span.

Tshwete 0 word vroeg polities
bewus, teen die wense van sy ouers
wat wou he dat hy predikant in die
Congregational Church word.

Na die verbanning van die ANC
in 1960 word hy nasionale sekre
taris van die pas gestigte African

. Students' Association - 'n ANC-front
"met Thabo Mbeki as voorsitter.

Sy gewUdheid in die sportwereld
van die Grens maak vir hom poll
tieke deure oop. Hy word sekre-

. taris van die MK-opperbevel in die
Grensgebied. Hy werf MK-lede,
beplan sabotasie - soos telefoon
Iyne opblaas en pamflet-veldtogte
- met die oog op massa-mobili-
sasie. '

In 1963 word hy gevang, aange
kia, en in 1964 word hy tot 15 jaar
gevangenisstraf op Robbeneiland
gevonnis. Na sy vrylating in 1979
word hy vir twee jaar verban na
Peelton in Ciskei.

In 1983 is hy medestigter van die
UDF en beklee 'n posisie in die
organisasie se nasionale uitvoerende
komitee. Hy begin op King Wil-.
liam's Town onderwys gee. Later
word hy tot verbode besoeker in
Suld-Afrika verklaar. Tshwete gaan
weer ondergronds, en gee landwyd
toesprake totdat hy in Oktober
1985 die land verlaat. -

Vir jong aktiviste van die tag
tigerjare was hy 'n lopende geskie
denisboek oor die jare toe die ANC
'n wettige organisasie was. Hy kon
tot diep in die nag - sonder om
moeg te word - Nelson Mandela se
hoftoespraak in die' Rivonia-ver
hoor oorvertel.

Na 1990 werk Tshwete as hoof
organiseerder vanuit Johannesburg
om die ANC binne die land op die
been te bring. '

'n Man van staal

HARRY GWALA. NEC-Ild

nale uitvoerende komitee verldes is.
Kathrada is ongetroud, maar het

die ondersteuningvan sy uitgebreide
familie en kamerade.

HARRY GWAlA is die 70-jarige
Natalse kragmens wat vir die ANC
leierskap soms groot kopseer ver
oorsaak weens sy onversoenlike
toesprake. "uMtu'mdala", soos hy
onder sy volgelinge bekend staan,
is die streekvoorsitter van die ANC
se Middel-Natalstreek. Gwala, 'n

, geswore kommunis, is die seun van
'n Lutherse diaken en is in Slangspruit
gebore. ,

In 1942sluit hy hom by die Suid
Afrikaanse Kommunisteparty aan en
in 1944word hy lid van die ANC en
die ANCJeugliga. In 1950 word hy
op die gekonsolideerde Iys inge
volgedieWet op die Onderdrukking
van Kommunisme geplaas. In 1952
word hy vir twee jaar verban, en
daama vir nog twee jaar. - . .

In 1960 en 1963 word hy weens
sabotasiein aanhouding geneem, en
in 1964,wordhy skuldig.bevind aan
sabotasie en tot agt jaar gevange"
nisstraf gevonnis. In 1977 word hy
tot lewenslange gevangenisstraf
gevonnis, maar in 1988 word hy op
burnanitere gronde vrygelaat. Hy Iy
aan 'n rare siekte wat sy arms ver
lam het.

In 1m word by as lid V3n dieANC
se binnelandse leierskapskorps
aangewys.

Die omstrede Gwala se uitsprake
mag vir die ANC-Ieierskap kopseer
veroorsaak, maar in Natal geniet hy
wye steun en sy benoeming as vise
president op Natal se streekkonfe
rensie beeld dit uit: hy het 300 van
die 350stemmegektyenjaoob Zuma
net 17.En in die verkiesing van die
nasionale uitvoerende komi tee het

, hy 83,3 persent van die gesament
o like stemme ontvang. .

Op die konferensie is hy staande
toegejuig toe hy in 'n beroep op die
ANe om wapens aan die mense re
verskaf, se: "Klippe is nie bedoel vir
baklei nie,dit is bedoel vir huise bou.
En nou kla die mense dat ens hul
boumateriale gebruik." Gwala was
nie daar toe synaam uitgeroep is met
die aankondiging van die nuwe
nasionale uitvoerende komitee nie
- hy het besoek gaan afle by die '
mense wat die oggend deur Inkatha ,
aangeval is.

o Een van sy onlangse omstrede
uitlatings was sy verdediging van
Josef Stalin, en hy neem gereeld 'n
sterker standpunt in oor die onder
handelings as wat gemaklik is vir die
ANe. Hy klim ook gereeld vir
Mangosuthu Buthelezi in.

Gwala staan nasionalisering
onbuigsaam voor. Hy is bekend vir
sy konfrontasies met die pers en is
dikwels betrokke by skerrnutselings
met die Natalse pers. Gwala se self
hy is geen diplomaat nie: "Ek praat
oor die dinge wat ek sien."

Maaroud-Robbeneilanders - vera!
die 76 Detachment - praat met groat
eerbiedoor Iulleermeester, en verteI
hoe hy hulle onder sy vlerk in
geneemhet.

Die sti! kommll1is

ontvang hy vrywaring vir sy
deelname aan Vula.

Oor sy elf maande ondergronds
se Kasrils: "Dit is nie net opwin
dend en glansryk nie. Dit is uitrut
tend en gevaarlik. En hoewe ek .
van avontuur hou, hou ek nie van
komplotte en klein, donker hoek
ies nie. Maar dit was 'n wonderlike
jaar. Ek was nie vasgekluister aan
'n lessenaar iewers in die stad nie.
Ek het die tyd en die geleentheid
gehad om orals te gaan."

En as enigiemand gedink het
hulle het die einde van Rooi Ron
nie se manewales gehoor ... wei,
terwyl hy ondergronds was, het hy
'n hoek geskryf

Hy is getroud en eenvan sy twee
seuns is 'n lid van MK.

Die ontwykende terggees

Hy het 'n fyn humorsin, dikwels
van 'nwrange aard. Hy kan cas
sistiese grappe, of "humoristiese"
rassistiese episodes wat met hom of
ander swart mense gebeur het met
oorgawe vertel- en lag datdie trane
by sy wange afro!'

Jordan is tans ook voorsitter van
die ANCse politieke komitee. Hyis
getrouden het een kind.

RONNIE KASRILS.NEC-Ild '

TEEN die tyd toe Ronnie Kasrils in
Junie vanjaar na maande onder
gronds te voorskyn gekom het,
was daar al s6 baie stories oor hom
dat mens maklik 'n soort Kyfie
reeks oor sy manewales sou kon
skryf.

Soos die keer toe hyvriendelik 'n AHMEDKATHRADA, NEC-Ild
dosie sjokolade gegee het aan die
polisiewat hom 'n uur lank geselskap AHMED "Kathy" KAlHRADA, die stil
gehou het terwyl hy gewag het op kommunis wat altyd op die agter
'n sleepwa om sy motor na 'n grond staan, is op 21 Augustus 1929

, vulstasie te sleep - en hom glad nie op Schweizer-Reneke in Transvaal
herken het nie.Of die keer toe hy gebore. ' , '
onverwags op die verhoog langs -In 1941 sluithyhomoptwaalfja
die res, van, die SAKP~leierskap rige ouderdom aan by die Young
verskyn het by die organisasie se, Communist League, waar hy met 0

saamtrek by die FNB-stadion in Ruth First en Harold Wolpe bevriend
Soweto verlede jaar. Of die keer raak.' '
toe hy op Ellispark 'n rugbywed- In 1946, sy matriekjaar, verlaat
stryd tussen Transvaal (sy gunste- Kathrada die skool om aan die
lingspan) en die Westelike Provin- vreedsame weerstand-veldtog van
sie gaan kyk het. die jaar 0 deel te neem. Weens sy

Volgens iemand wat horn goed deelname aan die veldtog word hy
ken, is Ronnie Kasrils 'n "bale nice, tot 'n maand gevangenissti'afgeven
ordentlike mens. Hy hou van al die nis.
dinge waarvan wit Suid-Afrika hou: In 1949 voltooi hy sy skool
rugby, braaivleis, die strand. Dit is loopbaan. In 1952 is hyeen van die
die essensie van die man." beskuldigdes in die Defiance

Die 52-jarige Kasrils is ln johan- Campaign-verhoor, en in 1954 word
nesburg gebore. Hy matrikuleer hyvirvyfjaarverban. In 1956 word
aan die KingEdward vn Hoerskool hy saam met Nelson Mandela van
in Yeoville en studeer daama aan verraad aangekla en in huisarres
die Universiteit van Natal. Hy raak geplaas. 0

in 1960 by die Congress of Derno-, In 1964 word hy in die Rivonia-
crats betrokke. verhoor tot lewenslange gevange-

Daama word by lidvan Umkhonto nisstraf gevonnis. Die enigste bewys
we Sizwe se opperbevel en. in wat die staat teen hom ingebringhet,
Oktober 1963 verlaat hy die land. wasdathy'nbriefvirdieANCgetik
Hyen syvrou, Eleanor, vestig hulle het.
in Londen, waar hulle binne die Kathrada en Mandela is hegte
ANC werk om geheime strukture vriende, en op Robbeneiland het
op die been te bring. In 1976 kry hy hulle dikwels saam artikels geskryf.
opdrag om die politieke opleiding Op die eiland redigeer hy Mandela
van jong MK-kaders in Angola te se outobiografie No Edsy Walk to
behartig. Daarna word hy as poli- Freedom. Soos die meeste "Island
tieke kommissaris aangestel, en in ers", sit Kathrada sy studie op die
1980 word hy na Maputo gestuur eiland voort en hy behaal 'n hon
om die organisasie se geheime neursgraad in die geskiedenis.
strukture op te bou, In 1989 word Kathrada en die

In 1983 word KasriIs hoof van ander wat in die Rivonia-verhoor
MKse intelligensiediens en in 1987 gevonnis is (behalwe Mandela)
word hy die tweede witman, naJoe vrygelaat.
Siovo, om in die nasionale uitvoe- Kathrada se toespraak op die
rende komitee van die ANC te saamtrek in Soweto waar die vryge
dien. In 1987kondig Oliver Tarnbo, late gevangenes in die geme
die destydse president van die ANC, neenskap verwelkom is, roer Suid
"Operation Vulindlela" aan en Kasrils Afrikaners diep. Na syvrylating word
is deel van die operasie. hy aangestel as die sameroepervan

Met die wettiging van die ANC die interne leierskapsgroep van die
het KasrUs 'n maand lank in die ANC. Hy was ook verlx>ndeaan die
ANC se hoofkantoor in johan- kantoor van die sekretaris-generaal.
nesburg gewerk, maar in Julie Mense wat hom goed ken, beskryf
verlede jaar moes hy weer onder- hom as man van min woorde wat
gronds gaan nadat van die mense dink voor hy praat, 'n "stiJ, bedeesde
betrokke by Vula gearresteer is. man wat liewer op die agtergrond

In Maart vanjaar word hy gevry- bly." S6 stUen 56 ver op die agter
waar van vervolging weens sy grond dat baie mense verbaas was
lidmaatskap van MK en in Junie dat hy in die top-tien van die nasio-
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Tallemansondergaan'n vasektomie as 'n vorm van geboortebeperking wat dit onnodigmaak
vir 'n ..vrou omdiePil te gebruik. Maar nou meen sommige navorsers dat die eenvoudige
operasienie sondersyeie gevare is nie. .ESMAANDERSON doen verslag

'N SKADU hang oor die vasektomie York se Park Memorial Institute, wat
- 'n klein entaarnllk eenvoudige. 614 pasiente met kanker van die
operasle waardeur mans rse prostaatldieroor 'n tydperk van ses
saadbuise verwyder word. Talle jaarbestudeer het. ' . .
Suid-Afrikaanse mans en duisende' .'Mettlin het bevind dat die kanse
wereldwyd ondergaan die operasie .om kanker van die prostaatklier op
as 'n doeltreffende vorm vange- tedoentweekeergroteris by mans
boortebeperking wat dit vir vroue wat 13 tot 18 jaar tevore 'n vasek
onnodig maak om die Pi!te gebruik . tomie ondergaan het. Hy hetook 'n

Tot dusver is dit asbetreklik klein toename in die risiko gevind
skadeloos beskou - maar nou het by mans wat die operasie 5 tot 12
mediese navorsers 'n verband begin jaar tevore ondergaan het, '
trek tussen die "vriendelike snit" en . "'n Vasektomie is soos om 'n
'n hoer voorkorns van prostaat- "knoop te maak in 'n geweerloop 
klierkanker. Hulle vermoed dat dit en dan verras te wees as die ding in.
ook testikel-kanker, hart- en nier- jou gesig ontplof.Die inligting in die
siektes en selfs vroee veroudering verslae mOel 'n effek he op die
kan veroorsaak. . ..' mediese beroep se beleid oor Vasek-

Mans wat die operasie ondergaan . tomie," se Malcolm Carruthers, 'n
het, .hoef egter nie paniekbevange kliniese patoloogvan Londen, in 7be
te raak nie - die navorsers se bev- Independant in reaksie op die
indings is nog nie finaal nie en verslae. . -
heelparty dokters meen hullejaag Ander kenners wat die statistieke-
net spoke op. _ . bestudeer het, rneen egterom sta-

Die eerste verslag wat 'n tistiese cedes dat die ware fisiko laer
vraagteken agter die veiligheid van . kan wed;
'n vasektornie plaas; is· onlangs' "Die Rosenberg-sttidie is ietwat
gepubliseer deur drLynnRosenberg, . van 'n visvang-ekspedisie. As mens
'n kliniese epidemioloog van die . kyk na verskillende faktore, kan
Universiteitvan Boston in Amerika. teievaI mocntlik 'n rol speel," seJohn
Syhet na 'nstudie van 12par bevind .Gulllebaud, die mediese direkteur
dat mans wat 'n vasektomie onder- van die Margaret Pyke Centre in
gaan het, 'n 5,3 keer groter kans as Londen, in dieselfde artikel van The
gewoonlik staan om kanker van die Independent. "Ek glo nie die ver
prostaatklier op te doen, .. ". ' " bandop grondvan huidige bewyse

Die kans om kanker iewers eld- nie - maar die kwessie laat nog
ers in die liggaam op te doen, het heelwat vrae wat beantwoord moet
volgens Rosenberg se bevindinge word." .' . •.
ook 3,5 keer vergroot by mans wat Volgens 'n verslag in die British
'n vasektomle ondergaan het, Journal of Cancer van 1988 loop

'n Tweede, afsonderlike verslag vasektomie-pasiente 30 jaar na die
kom van dr Curtis Mettlinvan New operasie 'n vier keer groter risiko as
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normaalweg om kanker van die
prostaatkIier te ontwikkeI. Ander
risiko-faktore is rook, 'n familie- ..
geskiedenis van prostaatklierkanker '
en 'n vroee aktiewe sekslewe.

Ander kankers word ook met
vastektomlee geassosieer. . .
v In Skotland het Alexander Cale
3 079 mans. bestudeer wat tussen
1men 1987 aImaI 'n vasektomie on
dergaan het. Die studie het op 'n
moontlike verband tussen die
operasie en kanker van die testikels
gedui- agt van die mans het die siekte
opgedoen, terwyl die verwagte
aantal volgens statistieke net twee
moeswees. .

Die kankers het baie vinnig
gegroei, wat die vermoede versterk
dat 'n vasektornie die groeivan reeds
bestaande gewasse bespoedig,
eerder as om die aanvanklike
kwaadaardigheid te veroorsaak.

"Daaris bale bewyse daarvoor dat
'n vasektomie groot veranderings
kan veroorsaak in die chemiese
samestelling van die Iiggaam - wat
kan bydra tot 'n reeks ernstige
toestande," se Carruthers.

"'n Vasektomie het die beeld van
'n eenvoudige, skadelose operasie
en chirurge het 'n meganistiese
siening daarvan. Maar as jy in ag
neem wat alles daarby betrokke is
as mens 'n ingewikkelde orgaansoos
die testikel eenvoudig toemaak en
laat opdam, is dit logies dat 'ri
vasektomie meer as net 'n knippie
is.

"Ek sal niemand aanraai om 'n
vasektomie te ondergaan voordat '.
ons meer weet oor die moontlike
gevolge daarvan nle."

Diekeuse om 'n vasektomie te he,
is egter finaaI. Sosiolce en dokters
was nog altyd bekommerd oor die
finaliteit van die operasie - veral
beskoo in die lig van diehoe egskei
dingsyfer. Mans wat virdie tweede
keer trou, doen dan oak dikwels
aansoek om 'n omswaai-operasie.

Lae vrugbaarheid na so 'n
omswaai-operasie wek oak kommer
by medici. Dit kan veroorsaakword
deur die teenliggaampies wat na 'n
vasektomie gevorm word, of deur
blokkasie van die reproduktiewe
kanaal. Daar is egter negnie genoeg
navorsing gedoen om te verduide
lik hoekom somrnige groepe mans
oenskynlik 'n beter kans op herstel
het as ander nie.

Carruthers' glo vasektomie
beskadig die algehele gesondheid
van somrnige pasiente en lei dikwe1s
tot vroee veroodering. Hyhet bevind
dat 20persent van 'n groep van 250
pasiente wat vasektomlee onder
gaanbet, aan sirnptome ly soos akute
moegheid, depressie, verrninderde
geslagsdrifen pyne in die ledemate.

Carruthers meen egter dat meer
navorsing gedoen moet word, vera!
omdat die meeste studies nie langer
as vyf jaar duur nie en die meeste
nadelige effekte eers na omtrent 10
jaar manifesteer.

'n Uroloog verbonde aan die HF
Verwoerd Hospitaal in Pretoria se

baie van die studieswas te klein om ProfJohn Anderson, presidentvan
werklik betroubaarte wees en toeval . die Kankervereniging van Suid
is nie uitgesluit nie. Hy se patoloe Afrika, meen egter dat die studies van
vind dikwelsdat mans wat aan ander waarde is - veral omdat 7 persentvan
oorsake dood is, prostaatkarsenoom aIle kankers by mans in Suid-Afrika,
('n kanker-gewas) gehad het. In kanker van die prostaatklier is. "
sulke gevalle is die kanker nooit Anderson meen egter dat nog
gediagnoseer nie omdat die pasiente studies gedoen moet word omdat
nie weens kanker siek was nie. geeneen van die studies tot dusver

Die uroloog meen dit ismoontlik 'n beslisteverband kon uitwystussen
dat meer mans prostaatkarsenoom 'n vasektomie en prostaatklierkanker
het, maar dat dit nooit opgemerk.
word nle, Die studies oor vasekto- me.Daar is dus rede tot versigtigheid
mie teldikwels sulke gevalle 01', wat _maarniernand hoef paniekbevange
diefaktorvantoevalIigheidmoont- te raak nie, meen die kenners.
Iik versterk, se hy.
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Maak die meisie die motor?
Seksuele innuendo is 'n standaard-praktyk indie advertensiewese - 'n naskeermiddel wat
vroue hul klere wit laat uittrek; lyfsproel watmans laat ongelukke maak; 'n ~otor ~at
beeldskone meisies wulps hul rool Iippe laat natlek. Navorsing wys egter dat dIe vr?ulJke
Iiggaam meer as die van die man gebruik word om produkte te verkoop, en dit gee
aanleiding tot besware van seksisme. Waarkomdie tendensie vandaan? Werk sulke ad
vertensieszHet dit iets te doen met manlike insekuriteit? PEARLIE JOUBERT soekantwoorde

Vrye WIeId*II, 1 2 - 1 8 J U LI E 1 9 9 1

WAThet 'n blonde 88-63-95 met verbaasde
baba-blou oe en 'n string perels om haar
andersins kaal Iyf en 'n Marion-pomp in
gemeen? Volgens die advertensie, is albei
die "beste pomp in die land".

En wat het 'n vrou, met haar gesig in 'n
man se skoot, gemeen met die goeie dien
ste van Executive Cars-motorverhuurders?
Dalk dat 'n man seksuele stimulasieso saam
met die motor-huur kan kry?

Oat baie advertensies borste, bocde, blonde
hare, gladgeskeerde bene en rooi lippe
gebruik om karre, pompe, koffte, mans
onderbroeke, skeermesse, pakke klere en
selfs motoronderde!e te verkoop, is gewiS'
waar.

Maar werk dit, is dit sekslsties en waar
kom die gewoonte vandaan?

Hoewe! die eerste tekens van adverter
ingvan dieeenofander prcx:luk ofbyeenkorns
dateer uit twee eeue voor -Christus, het
advertensies soos ons dit vandag ken, saam
met die Industriele Revolusie gekom. Die

vroulike liggaam is in die laat negentiende
eeu in Parys vir die eerste keer as
verkoopsfoefie op plakkate gebruik om
mense na die Moulin Rouge te 10k.

Die hoof van die Departement van
Kommunikasie aan die Randse Afrikaanse
Universiteit, prof Nina Overton, se die
vroulike liggaam is aanvanklik gebrulk
vanwee die estetiese aanlokheid daarvan.

"Mans en vroue is tog nie geslagloos nie.
Op 'n estetiese manler is die manlike en
vroulike liggaam esteties aantreklik. Dit
kan egter op verskillende maniereuitgebeeld
word," se sy.

Overton se adverteerders het gou agter
. gekom dat die aanloklikheid van die vrculike

liggaam gebrulk kan word vir oorreding.
Oat dit help om produkte te verkoop is 'n

uitgemaakte saak. Maar die vraag of die
gebruik vandie vroulike liggaam seksisties
is, is die onderwerp van 'n debat tussen
adverteerders en navorsers van die teiken
mark - wat blykbaar nie altyd met mekaar

saamstem nie.
Overton meen dat kaal borste, byvoor

bee!d, nie motors verkoop nie - om 'n
taamlik eenvoudige cede "wetenskaplike
navorsing wys dat waar 'n skamel-geklede
vrou op 'n motor-advertensie geplaas word,
die ouens die vrou raaksien .., maar nie die
produk nie. Die advertensie boemerang
omdat die potensiele koper die Iyf onthou, .
maar nie die produk nie."

Volgens Overton werk advertensies nie
wanneer die koper se aandag afgelei word
van die produk nie.

Maar dit lyk nie of adverteerders die
mening dee! nie. Kyk maar na die boude
op-die-Honda advertensie, of die kaal Nis
san-vrou, wat - met hoehakskoene aan - op
haar rug onder 'n Nissan-bakkie Ie met die
byskrif: "Car deals that are worth looking
into."

Adverteerders meen hulle kan nie
geblameer word vir die gebruik van die .
vroulike liggaam in advertensies nle, Ad-

vertensies weerspieel bloot 'n samelewing
se .norme, waardes en sienings, se hulle.
Indien die samelewing die vrou in 'n min
derwaardige rol beskou, sal advertensies
bloot die beskouing weerspleel.

'n Vroulike advertensie-assistent van 'n
Suid-Afrikaanse rnotortydskrif(wat anoniem
wil bly) se advertensies wat die vroulike
liggaam as lokmiddelgebroik, is nie seksisties
nie. "Vir my is 'n advertensie eerderseksisties
wanneer dit byvoorbeeld wemel van teg
niese jargon oor motors wat vroue nie
verstaan nie. Wanneer 'n adverteerder 'n
advertensie maak wat ek nie verstaan nie,
dink ek, is dit seksisties. Vroue en kinders
moet oak advertensies verstaan. As hulle
uitgesluit word, is dit seksisties."

Die "Beste pomp in die land"-advertensie
pIa haar ook nie, "Ek verstaan nou nie
eintlik hoekom hulle 'n vrou moes gebroik
om die pomp te adverteer nie, maar dit trek
steeds aandag en die advertensie moet in sy
geheel gesien word," se sy. "Die pomp-
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advertensiedoen mas niks nie. Dit sal nie
mans beinvloed om vroue te gaan aanrand
nie. Dit wil maar net die produk verkoop."

Die direkteur van Relationship Marke
ting en 'n advertensie-rubriekskrywer van
die Kaap, Chris von Ulmenstein, stem saam
- maar meen 'n besliste onderskeid moet
getref word tussen seksisme en stereotipe
ring. "Diestereotipering van vroue en mans
- soos byvoorbeeld die Camel- en die
Lexington-man-advertensies - is nie
noodwendig seksisties nie. Mans het net
soveel rede om te kla oor stereotipering as
vroue in advertering.

"Die teikenmark van produkte moet in ag
geneem word wanneer seksisme in die
advertensie-wereldbespreek word Die mark
is oorwegend manlik - en die bepaalde
hantering van vroue in advertensies werk
omdat die manlike gehoor nie gesofls
tikeerd is nie," se Von Ulrnensteln.

"Die meeste vroue wil ongelukkig blond
en maer en mooi wees - pretty, blond and
sexy. Envroue is geneig om die feitoorma
tig te inteUektualiseer en te sensitief daar
oor te wees. Mans is basiese wesens - en 'n
groot persentasie advertensies beeld maar

-net hul mentaliteit uit. Hulle ideaal is die
blonde, sexy dingetjie wat altyd gernake
up en gereed is - maar dan is hulle getroud
met 'n gewone PlainJane. En die adverten
sie-wereld weerspiee maar net die stand
van sake."

Overton verwys na navorsing wat 'n paar
jaargelede aan haar departement gedoen is
en se dat die advertensiewese in Suid
Afrika beslis nie die vrou te na kom nie.

"Dienavorsing, wat gedoen is deur rniddel
van viervrouetydskrifte, het bevind dat die
uitbeelding van die vrou in Suid-Afrika
taamlik vry is van stereotipering en tra
disionele manlike idees en waardes.

"In 27persent van aile advertensies word
vroue inprofessionele rolle uitgebeeld - LA
Law-tipe rolle. In 15 persent van die ad
vertensies het die vroue wltboordite-beroepe
(verpleegsters, onderwysers) beklee en in
7 persent blouboordjie-beroepe. In die
selfde tyd het mannekrag-peilings gewys

dat 62,7 persent van aile Suid-Afrikaanse
vroue blouboordjie-beroepe beklee, terwyl
net 6,1 persent beroepslui is.

"Ons gevolgtrekking was dat adverten
sies in Suid-Afrika eintlik vroue oorverteen
woordig in die beroepswereld in teen
stelling met die huisvrou of sexy-blond
rol," se Overton.

Dit wil voorkom asof Suid-Afrikaners 6f
nie baie sterk voel oar seksisme in die
advertensle-wereld nie 6f seksisme (wat
omskryf word as diskriminasie op grond
van geslag) anders beskou as byvoorbeeld
die Amerikaners.

Die skrywer van die omstrede boek The
Feminine Mystique, Betty Friedan.. beskryf
drie kategoriee waarin vroue in adverten
sies geplaas word en se.die laaste van die

_drie, die "career woman" word as "onge
sond" beskou deur adverteerders. 'n Be
markingsmaatskappy het gese dit sal in
hulle belang wees as die greep vroue nie
groei nie -want huUe is nie die ideaIeklante
nie omdat huUe te krities is.

Ditwas nog in die dae toe huishoudelike
produkte veralop vroue gemik is. Vandag
konsentreer adverteerders egter meer op
vroue om skoonheidsmiddels te verkoop,
se Naomi Wolf in The Beauty Myth. Hulle _
verkoop nou dieetmiddels, gespesialiseerde
kosmetiese rniddels en anti-veroude
ringsrome. "Toiletware en grimeermiddels
verskaf jaarliks 650 miljoen dollar aan
advertensle-inkomste," se Wolf.

"Op die een of ander manier het iemand,
iewers uitgewerk dat huUe [vroue] meer
artikels sal koop as hulle in 'n staat van self
haat, ewige mislukking, honger en seksuele
onsekerheid gehou word - in 'n staat van
aspirerende 'skoonhede'",
_ Klagte oor seksistiese advertensie in Suid
Afrika word verwys aan die Gesagsvereni
ging vir Reklamestandaarde van Suld-Af
rika.Die uitvoerende direkteur van die ver
eniging, Jack Siebert, se net een klagte in
die verband is die laaste twee jaar ontvang.
Hy se egter ook dat die GRS geen formele
omskrywing van seksistiese advertensies
het nie omdat dit ''blykbaar nie 'n probleem
is wat aangespreek moet word nie",
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PROGRAMME
Damelin Management School is the leading Management Training.Centre in SouthernAfrica,
withover 60000 graduates, manyof whom now holdseniorexecutive positions. Delegates

havethe choice of attending either theeveningor Saturdaymorning classes.

mRlE IRATIN ITAIT1NGDm

Business Management 7 months 31 July

Small Business Management 4 months 1 August

Business Organisation Management 4 months 10 August

Manager Development 3 months 15 August

Financial Management 4 months 5 August

Practical Accounting 2 months 5 September

.BasicBookkeeping (Part-time) 11 weeks 4 September

(mornings only) 2 weeks 9 September

CreditManagement 3 months 22 August

Marketing Management 5 months 31 July

Marketing & Sales Management 3 months 7 September

Sales Management 3 months 24 August

Successful Salesmanship 3 Months 19 August

PublicRelations. - -". 3 months 14 August

Frontline & PublicRelations 3 months 24 August

Personnel Management 4 months 10 August

Personnel & Training Management 3 months 31 August

Industrial Relations 3 months 28 August

Training Management 2 months 1992

Project Management 3 months 17 August

Production Management 4 months' 10 August

Producflon & Supervision 3 months 7 September

Purchasing Management 3 months 21 August

Warehouse Management 3 months 29 June

Storekeeping and Stock Control 3 months 31 August

SecurityManagement 4 Months 4 September

.

Phone (012) 322-6710 or call at 5th Roor, SinOdaie-Sentrum, 234 Visagie Street, Cnr
Andries Street, Pretoria.
Our special nightline (012) 73-5771 is openbetween 6-9 p.m.

"""'I , ... •
arneun

-

...

MANAGEMENT SCHOOL-

OMS COURsES ARE HELD IN JOHANNESBURG, ROSEBANK, PRETORIA, VER-
EENIGING, MMABATHO, DURBAN, PIETERMARITZBURG, PORT ELIZABETH AND
CAPETOWN.

-

GREYADVERTISING07136
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INDUSTRIAL
._RELATIONS

DIPLOMA
The sudden spare ofstrikers in South Africa clearly indicates a lack
of understanding between workers and management. This situ
ation necessitates that both sides have a thorough knowledge of
each other's rights and viewpoints. Learn where you stand, how to
negotiate and how to deal. with conflict. Create a profitable
working environment for your company, its staff and for yourself.

RECOGNmON
Students successfully completing this intensive diploma course
will earn credits towards a Bachelor of Business Administration
degree from Newport University, USA, and students will be able
to use the abbreviation Dip.I.R. (EE) after their names.

The course will be run by a leading industrial relations practitioner
who has had 17 years experience in Industrial Relations with one
of South Africa's largest co~panies. He has an M.A. degree in
industrial relations from Warwick University in the UK and is a
fellow of the Industrial Relations Practitioners' Association of SA.

COURSE CONTENT
1. Understanding industrial relations; Z.'Trade Unions: their place
in the workplace and society; 3. Labour Law; 4. The disciplinary
procedure; S. The grievance procedure; 6. Collective bargaining;
7. Handling disputes; 8. Corporate communications.

DURATION
COMMENCEMENT DATE
5 days full-time 08hOO to 17hOO
1st July 1991
3 months part-time 08h30 to 12h30 - Saturday mornings
17 August 1991

- Executive------~

EDUCATION
COURSES FOR EFFECTIVE MANAGEMENT

For a full prospectus on courses offered call on us at:
207 Cradock Avenue Rosebank. Tel: (01 I) 880-2772
Fax: (011) 442-8092

PleterHftlr#zbf,frg .
TheUniversity of Natal rejects apartheid. If Is an equal opportunity
affirmative action university. •

Department of Fine Arts and,
History of Art

Tutor in Fine Arts (Paintings)
Ref.P84/91 . Closing date: 31 JUly 1991

This i~ a 3-~r contract post. Re$ponsibllifies will lie chlelly in
teaching Painting to underg~duate students, from the first to the
fourth~r of stUdy. Opportunities to contribute to other areas of the
Department's wort< are available. . .

Applicants· should be suitably qualified and experlenced in the
visual orts genera!ly, and should indicate their fields of specification
PortfoliosOf c;:reative work, preferably In the forms of transparencies'
must be fumlshed. '

Thesalary off~re<lI willbe determined according to the qualifications
and/or expenence of the successful applicanl.

Application forms, details of the salarY package and conditions of .
service are obtainable from the Personnel SectIon UniversItYof
Natal, POBox 375,P1efermarltzburg3200,Telephone (0331)95-5277.

- PARTNERS- IN PROGRESS
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Kinders moel gehoor.word
, -

Toe Idasa onlangstwintig kinders byeenbring om hul eie demokrasie in
'n "speletjie" uittewerk, het die spel eensklaps 'n werklikheid geword.
Van hul vurlge "onderhandelinge" 'is 'n videoband gemaak met
kommentaar .deur politieke leiers wat deur VWB aan 'n groep, jong
mense gewys is om hulle reaksies te toets.
CHRISIELLE TERREBLANCHE doen verslag van die boeiende eruaring

Thabo M:lekl

"'N NUWE wereld met dieselfde ou
probleme." Dit is die ontdekking wat 'n
groep .hoerskoolleerllnge uit verskeie be
volkingsgroepe onlangs gemaak het toe
IDASA hulle in 'n naweek aan al die
opwinding, moedeloosheld en uitdagings
van die demokratiese proses blootgestel
het - en 'n video van hul reaksies gemaak
het.

Die naweek was die kern van 'n projek
deur die instituut om die probleme rondom
demokratisering in video-vorm toeganklik
vir skole en instellings te maak ten einde
debat oor die onderwerp te stimuleer.

Die video, getitel Democracy, wys hoe
die twintig kinders mekaar leer ken en
vertrou deur middel van speletjies en kul
turele aktiwiteite. Hulle kry geld waarmee
hulle moet handel dryf. Dan tree probleme
in wanneer die speln werklikheidword en
die kinders besef dat die met die meeste
geld 'n elite-groep word - 'n groep wat die
ekonomiese mag het om die reels van die ..
spel te kan verander. Dis waar die speletjie

_ stop en die lang messe uitgehaal word...
, Komrnentaar word tussenin op die kin-

ders se ervaring gelewer deur 'n aantal
meningsvormers, waaronder die ANC-Ieiers 
Barbara Masekela en Thabo Mbeki, Jan
Silepe van die National Union of Mine
workers.julian Ogilvy-Thompson van Anglo
American (wat 'n duidelik kapitalistiese
standpunt verteenwoordig), en Frederik Van
Zyl Siabbert en Alex Boraine van Idasa.

Nadat die kinders aan die hebsug van
onbeheersde kapitalisme, mag en elitisme
blootgestel is, word hulle gevra om die
gebrek aan regverdigheid in "hulle stelsel"
deur middel van 'n grondwet reg te ste!.
"Dan begin hulle net 5005 ons grootmense
sloganeer en jargoneer," se Slabbert. _

Aangesien die sowat 45 minute lange
video hoofsaaklik as "'n riglyn vir
gesprekvoering" bedoel is, het VWB 'n
groep jong mense op Stellenbosch: Adrian
(26 - nagraadse ingenieurstudent), Maggie
(23 - kunsstudent), Kim (22 - sosiologie
student), Gerhardus (1'7) en John (17) -

, albei hoerskoolleerlinge - gevra om dit te
bespreek. Hulle was duidelik die meeste
geraak deur die intens emosionele tonele
condom die gewaarwordings van die video
se "kindersterre" oor mag en bevoorregting
en die zero-somspel waarmee die demokra-
sie gepaard gaan. , ' ',

S6 gesels hulle: , - '
Gerhardus: As daar ongelykheld is en jy

moet na groter gelykheid beweeg, moetdie
een mens verloor en die ander wen." ,

John: Ek dink dit is geldig, want ek is 'n
kapitalis. Ek glo in die "Winner takes all"
situasie en is absoluut vir demokrasie. Maar
ek dink nie demokrasie kan regtig werk as
s6 'n situasie geld nie. '

Kim: Ekstem nie daarmee saam nie. Die
een mens kan wen, maar dan moet daar 'n
manier in die stelsel Ingebou wees waarop
ander ook baat vind by dit wat hy wen. '

Adrian: Nee, ek dink nie so nie. Van zyl
Siabbert het in die video gese dit is 'n
mistasting om te glo dat mense mekaar sal
vertrou as hulle die idee het dat die "beter-

Barbara Masekela

at" mens moet verloor teenoor die rnlnder
bevoorregte. Dan gaan hy "obviously" nie
belang stel in enige verandering nie.

Maggie: Ek dink daar moet 'n middeweg
wees. Dit kan nie so wees dat somrnige
mense net alles kan verloor nie. Maar die
video het gewys hoe moeilik mense mekaar
vertrou en hoe moeilik dit gaan wees om
die demokrasie te laat werk. _

Kim: Dit moet in die prosesvandemokra
sie ingebou wees dat mense basies gelyk is.
Wat in die video regtig uitgestaan het, is die
belangvan daai ding van "mutual trust" - dat
mense mekaar regtig moet vertrou en nie
net sal se alles saf regkom nie. '

John: Nee, as almal gelyk is, gaan die ou
wat geld het, die ryke, sy-geld moet afgee
en dan gaan hy nie verandering wil he nie.

Gerhardus: Ekdink as daar demokrasie
geskep is, is die idee tog dat almal gelyk is.
Vir my het die video gewys dat almal 'n se
in mag behoort te he. Maar in 'n land soos
suid-Afrika moet daar in 'n proses van
demokratisering opoffering wees. Ons het ,
sterk leierskap nodig, want ons sitin 'n land
met baie probleme. " '

Adrian: Ek weet nie of 'n sterk leier op
hierdie tydstip eintlik goed sal wees vir die
land nie. Ek kan my nie eintlik indink dat
daar een mens is wat daai rol vir die hele
land sal kan vervul nie. Ek dink 'n sterk
burokrasle wat net stil sy ding op die agter
grond doen, sal beter werk.

Kim: Ek dink die video het die nodigheid
vir sterk leierskap uitgelig. Dit is nodig om
regtig die "issues": aan te spreek, dinge te
laat gebeur in plaas van net te praat.

Maggie: Ek dink glad nie daar moet -=en
leier wees nie. As daar een sterk leier is,
maak dit mense persoonlik lui om self te
dink en doen. Dit moet eerder oor die
mense as oor die leier gaan.

Gerhardus: Ek dink so 'n leier moet kan
'onderskei wanneer gemeenskaplike belange
betrokke is, want dan moet daar dikwels 'n
meerdetheidsbesluit deurdie regerende paro/
geneemword, sodat aan niemand se vryhede
afbreuk gedoen word nie.

Oor die gesaghebbende persoonlikhede
op die video self,wasdaar ookuiteenIopende
menings. -- , ' '

John: Ogilvie-Thompson was vir mygoed.
Hy het verduidelik dat mense gelyk begin;

/',

Frederlkvan Zyl Siabbert

maar huISeifdan "opwerk", Die probleem is
ongelukkig dat, soos hy, mense nie die
selfde is en ewe hard werk nie, maar mense
meet tog nie 'n obsessie maak daarvan dat
hulle swart is nle. Daai houding van omdat

, ek swart is, skuld die wereld my alles en
, van more afwit ek twee motors he, is nie vir

myaanvaarbaar nie.
,Maggie:0 nee, ek dink Barbara Masekela

het vir myuitgestaan op die video, want sy
het gepraat van menseregte, dat mense
moet saarnwerk om mekaar te vind. Syhet
beklemtoon dat ons op die oomblik nog in
'n baie onnatuurlike situasie in Suid-Afrika
leef. AI is 'n .mens hoe bewus van die
probleme, is 'n mens vasgevang in die
situasie van apartheid.

Gerhardus: Ek dink nie die video was
gebalanseer genoeg nie, want jy het die
regse ekonoom, Ogilvie-Thomson gehad,
maar regse politid 5005 Andries Treurnicht

_is nie om hul mening gevra nie.
John: Hulle kon regtig ook van die NP

leierskap gevra het, Adriaan Vlok of so. Of
'n inligtingshoof. . . . '
. Kim: AIwas aile groepe nie verteenwoor
dig nie, kan die video help om gesprek te
stimuleer. Maar die riglyne is nie sterk
genoeg nie. Die "issues" word nie duidelik

,genoeg uitgelig nie en die "issues" verander
ook te vee!. Dit kom nie bymekaar uit nie.

Maggie:Ja, dit was baie geforseerd by tye
en die paar punte wat gemaak word, isso
sterk dat min oorbly om te debatteer. Ek
dinkhulle moes meer van die kinders gewys ,
het en minder kere die leiers se menings
afgedwing het. Daardie interpretasie moes
aan die kykers oorgelaat geword het.

Gerhardus: Die video wek die indruk dat
gesprek 'n deurmekaar ding is. Maar mis
kien is demokrasie deurmekaar. ,

Adrian: Die hele toneel met die geld,
waar die mense wat dit het, dit nie wi! deel
nie, is baie goed. Daar is mense wat ek ken
wat dink dat dit 'n heeltemal goeie idee is
dat net mense met eiendom stemreg kry.
Sulke mense moet na die video kyk. Hulle
sal sien dit is nie 'n baie goele idee nie.

Gerhardus: As die doel was om mense te
laat dink, het hulle te veel gekonsentreer
01' opinies, want die leiers het vir hulle
gedink. Hulle moes rniskien meer vrae en
uitdagings aan die kykers self gegooi het,

JulianOgllvy-Thompson

Kim: Die beginstuk, van die geskiedenis
van demokrasie, was "nice".

Gerhardus: Die stuk oor die kuns was
ook goed, want ek dink dit is 'n hoofele
ment in kultuur, die ding wat mense saam
bind, 'n Gemeenskaplike kultuur isseker 'n

, bietjie onbereikbaar in hierdie stadium.
Miskien moet ons net meer klem Ie op
saambindende simbole.

John: Ek verskil daarmee. Ek dink nie
mens moet saambindende simbole uitlig

-nie. Ek gaan nie met 'n skild en 'n spies
rondloop nie. Maar as ons al ons ou sim
bole,' ook hierdieVoortrekkergoed, weggooi,
sal dit dalk werk.

Gerhardus: In Suld-Afrika herinner die
simbole uit die geskiedenis ongelukkig aan
konfltk. Simbole uit die geskiedenis gaan
die geskiedenis laat lieg.

Kim:Die toneelstuk [in die video] het die
belang van gemeenskaplike kuns en kul
tuur gewys. AI was dit tog net om wit en
swart aan mekaar te laat vat! .

Adrian: Solank die kunste nie gebrulk
word om spesifieke politieke sienings te
bevorder nie.

Op-die jong mense se kritiek OOt die
-video nie "verteenwoordigend" isvan al die
groepe in die land nie, se Borraine dat baie
hard probeer is om ander politieke groepe ,
en leiers, soos vera! Staatspresident FW de
Klerk, se kommentaar daarby in te sluit,
maar dat hulle nie daartoe genee was nie.
"Die video is meer as twee maande lank
vertraag om dieStaatspresident en die NPte
probeer insluit," se hy.

Oor sy afsluitingswoorde op die video
dat die keuse elkeen van ons s'n is, se hy:
"Ons wilhe mense moet se :Wag 'n bietjie,
wat kan ek doen om demokrasie te laat
slaag?"

"Dit is nie vir ons [Idasal om antwoorde
te gee nie, maar vrae oor die kemkwessies
moet gestel word sodat ons 'n regverdige
stelsel vir almal kan uitwerk," se Siabbert.

Die video Democracy, gemaak onder
regie van Dermotjudge, 'n Kaapse rol
prentmaker, kan by Idasa geleen word, of
kan teen R50 deuropvoedkundige instellings
en skole gekoop word. Sake-ondernemings
sal RlOO moet opdok.

v",e....... 1 2 - 1 8 JU 1I E 1991
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bekerpunte wat hulle prysgegee het, kan
o hul1e uit die eindstryd hou. 0 •

Noudat claar nie meer 'n]ohan Heunis is
om as reserwe-Iosskakel diens te doen nie,
is Noord-Transvaal met Naas is 50 persent
gevaarliker as sonder hom. -

Verlede jaar het die Noorde se agterlyn
meer dnee gedruk as enige ander span s'n,
maar tot dusver vanjaar kon hy glad nie tot
sy reg kom nie. Die tekens van herstel is
daar, Dit kan Transvaa:l se afrigter, Harry
Viljoen, beslis nie te gerus Iaat .voel nie.
oDie WP Iyk nie werklik na 'n beker
aanspraakmaker nie, maar dit sou dwaas
~ees om 'hom af te skryf. Hy het immers
nog net teen Transvaal en Noord-Transvaal
verloor en speel deesdae glad nie slegte
rugby nie. As :n paar van die gewondes
eerst terug is, maak hy dalk amok.

Die Oostelike Provinsie het vanjaar al
almal behalwe Noord-Transvaal geklop 
maar ook al teen die hele spul verloor en in
die stadium is sy enigste realistiese mikpunt
om nie heellaaste te eindig nie.

Die OP behoort eintlik veel beter te vaar,
maar jare se rnislukkings het die manne van
die Baai tevrede gemaak met sesde beste.

Die Vrystaat kan ook nie spelpeil hoog
hou nie, Daar is geen opwindender span in
die land nie, maar net wanneer jy voel hulle
rnoet 'n wedstryd wen, verbrou hulle alles
met swak hantering, swak skopwerk of 'n
onbesonne waagstuk.

Hulle moes die WP in die Curriebeker
reeks en Noord-Transvaal in die Lionbeker
kwarteindrOnde geklop het.

00 Wat skort met
Boris-hulle?

Die feit dat die wereld se twee voorste
tennisspelers, Stefan Edberg en Boris Becker,
albei vanjaar by Wimbledon slae gekry het
op gras, hul gunsteling-oppervlak, laat vrae
oor die stand van rnanstennis ontstaan.

Het die vlak van die beste spelers gedaal
sedert die dae toe Bjorn Borg, Jimmy Con
nors en John McEnroe wereIdtennis oorheers
het, of het die algemene standaard so
verbeter, dat enigeen onder die voorste 16
nou aanspraak op die Grand Siam-titeis kan
maak? 0 0

Die antwoord is waarskynlik 'n bietjie
van albei.

Edberg het verlede jaar nuwe betekenis
aan- die woorde "temperamenteel" en
"wisselvallig" gegee; van die vier Grand
Slams het hy twee gewen, maar in die ander
twee is hy in die eerste ronde uitgeskakeI.

Vanjaar se nederlaag teen Michael Stich
hoort egter in 'n ander kategorie. Hy het
alles gedoen wat 'n mens van die wereld se
voorste speier kon verwag, maar Stich het
die wedstryd beklink deur die belangrikste
punte - in die twee va:lbylpotte - in te palm.

Edberg se grootste glips was die twee
dubbelfoutewat hom dietweede stel gekos
het.

Het Stich die stel verloor, sou die druk op
hom so groot gewees het, dat dit 'n grootse

. poging van hom sou verg om die wedstryd
tewen. -.

Wat met Becker in die eindstryd gebeur
het, is ook verstaanbaar. Hy het dieselfde
situasie al telkemale van die wenkant er
vaar. Stich se kragspel het Becker van die
eerste pot af op die verdediging geplaas.
Hy is eenvoudig nooit toegelaat om sy
natuurlike ritme te vind nie.

Dat Stich g'n eenclagsvliegie is nie, is
seker. Benewens sy vaardigheid op gras,
wat sy grootafslaan enskitterspel bydie net
beloon, is hy ook 'n derduiwel op klei, Dit
het hy by die Franse Ope gewys deur die
halfeindronde te haal.

Stich, David Wheaton en Jim Courier
gaan indie toekoms beslis elke clan en wan
die ka1klig ten koste van Becker en Edberg
steel.

En Andre Agassi se eerste Grand Slam
titel kan ook nie meer ver wees nie.

stander gaan wees, maar Noord-Transvaal
Iyk na die voorste kandiclaat. 0

Oor Natal se voorliefde vir die groot
oomblik, 0 kan claar nie meer egige twyfel
bestaan nie; wanneer dit tel, kan die Na
tallers hul spelpeil 56dramatics opstoot da1
hulle na 'n heel ander span Iyk.

Die Piesangboere se groot probleem is
dat hulle reeds drieligawedstryde verloor
het en dus vorentoe alles moet wen om die
eindstryd te hail. Daarvoor Iyk hulle veels
te wisselvallig. .

Om dit te illustreer, kan 'n mens huUevir
'n paar. vertonings vanjaar punte uit tien
toeken.o 0 _

Teen Noord-Transvaal in Durban was
hulle 'n ~olle tien werd en laasweek teen
Transvaal op Ellispark'n verdienste1ike agt.
Maar teen die OP in die Baai sou twee uit
tien nogafvleiend wees.

Oor claardie wedstryd gaan hulle nog
lang trane hull. In die skrums hethulle die
OP verpletter, maar agterlangs het alles
eenvoudig verkeerd ge1oop. Daardie twee

die skietgoed het om Noord-Transvaal of
Natal te klop wanneer 0 die twee op hul
beste is nie. Natal se beste het hy verlede
Saterclag en in sy skitter-oorwinning oor
Noord-Transvaal vroeer vanjaar ten toon
gesteI. (En natuurlik ook in verlede jaar se
Curriebeker-eindstryd),

Noord-Transvaal se beste moet ons nog
vanjaar sien, In die verlede het die Bulle
nog altyd hul indrukwekkendste rugby in
die tweede deel van die seisoen gespeel en
dinge Iyk reeds baie beter as vroeg in Mei,
toe Naas se terugkeer die enigste Iigpuntjie
in 'n donker toekorns was.

Skrumwerk is Transvaal se grootste rede
tot kommer. Hy het Natal in Durban geklop
met 'n skrum wat lelik verniel is, maar
Breedt-hulle moenie verwag om dit weer te
doen nie.

Met vyf oorwinnings na vyf wedstryde,
moet die Rooibontes nieternin 'n uitstekende
kans staan om vanjaar die eindstryd te haaI. 0

Maar kan hulle hom wen? 0

Dis effe vroeg om te raai wie hul teen-
1 . -';

S P 0 R I RU B R I E K
,liNUS HORN

En skielik lyk die bekerso ver...

Vrydag, 12 Julie,. 23:00: Fietsry: DieTour de France.
Saterdag,13 Julie: 04:00: Boks, regstreeks: TonyLopezteen Lupe Gutierrez (om IBFse junior Iiggewigtitel) 14:55:Per

dewedrenne vanafGreyville. 15:30:Sallnsluit: Gholf, regstreeks: Die Bells SkotseOpe (Iaastedag)
en Europese Skins;"Behind the Pits": 'n Terugblik opdie FranseGrandPrix;Krleket: die B&H
elndstryd. 23:00: FielSry: DieTourde France

Sondag, 14 Julie: 22:00: Aetsry: DieTour de France. 23:00:Tennis: ATP-reeks.
Maandag, 15 Julie: Laataand: Aetsry: OleTourde France.
Dlnsdag, 16 JUlie: Laataand: Aetsry: OleTourde France.

Woensdag, 17 Julie: Laataand: Aetsry: OleTourde France.
Donderdag, 18 Julie: 18:30: The World of National Panasonlc; Laataand: Fletsry:OleTourde France.

V",eWt8ldllld, 12-18JULIE 1991

Die Cravenweek-"eindstryd" endie Britse Formule 1 Grand Prix (TV1),dieEuropese Skins-gholf e'n die Tourde France (albei M-
• . NET) is die hoogtepunte van dieweek se TV-sport. 0

NoudatFormule 1-wedrenne nie meer bloot 'n toonvenster vir die w~reldkampioen en voorloper, Ayrton Senna, se vaardighede
is nie, word daargrootopwinding vir die oorblywende .wedrenne indie reeks in die voorultslqgestel. 0

Verlede weekse wenner in Frankryk, NigelMansell, IsboonopSondag voersy tuisskare,en.dit kanweerdie beste in hom na
o • 0 yore bring. .' o' 0

Die Europese Skins hou groot belang vir Suid-Afrikaanse gholfgeesdriftiges in.John Bland,watdie afgelepe paar jaar onsSon
. skynreeks oorheers, spook sakeuit metCurtisStrange,Mark Oalcavecehla enBernard LangER.

Vrydag, 12 Julie: lV1, 13:30: Rugby: Cravenweek. 18:30 - Gillette World Sports Special.
Saterdag,13 Jullej lV1, 12:00 - JuniorSport (Cravenweek-rugby); 13:00 - sal insluit: Perdewedrenne; Tennis: ATp·

reeks; Gholf:AmerikaansePGA-reeks. 0

Sondag, 14 Julie: lV1,13:00 - Juniorsport (heruitsending). 15:00: Britse Formule 1-Grand PrixvanafSilverstone.
Maandag, 15 Julie: 21 :00:TV1: Rugby: Spervuur metZandbergJansen ~

Dlnsdag, 16 Julie: TSS: Gholf: Sharpse Wlnterreeks.

Diu week se volludige sporlprogrammu is:

IN die reeks om die Curriebeker beteken
die tweedeplek niks meer as die laaste plek
nie,

Noord-Transvaal het dit verlede jaar op
die harde manier uitgevind en sedert ver
lede Saterdag spook die gedagte seker by
Transvaal se kaptein, Jannie Breedt, wat sy
span al twee keer tot in die eindstryd gelei
het, net om sy droom voor sy oe te sien
verdamp.

Wat die nederlaag teen Natal in verlede
.weekse Lionbeker-halfeindstryd insig
gewend maak, is die feit dat Transvaal glad
nie 'n swak dag beleef het nie.

Hy het dalk nog beter vertoon as, se
-maar, in sy weghol-oorwinning oor die
Westelike Provinsie vroeg in die seisoen.
. Die beserings wat Garth Wright en Con
nie Kamfer opgedoen het, het Natalse taak
vergemaklik, maar selfs Transvaal se vurig
ste ondersteuners sal moet erken dat die
Piesangboere waarskynlik in elk geval sou
wen.

Waarop dit neerkom is dat Transvaal nie
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Van uitgeworpene tot Olimpiese mededinger
Suid-Afrika se hertoelating tot die Internasionale Olimpiese Komitee
(10K) vroeer vandeesweek is net die begin;binne 'n paar maande sal
byna aIle sportdeure na die buiteland wawyd oop staan. En dit gaan
sport in die land meer ingrypend verander as wat ons sportlui kan
droom. Die verskil tussen 'n plaaslike atletiekbyeenkoms of> Potchef
stroom en die wegspringblokke in die 100 meter by die Olimpiese Spele
in Barcelona; voor 80 000 toeskouers en miljoene TV-kykers, is ontsag
wekkend. Is ons gereed daarvoor? liNUS HORN neem die feite in oenshou

TomPetr8noffIn die daetoe hyAmerlka by dieOllmplese Spele verteenwoordlg het. Volgende Jaar withy In
Sprlngbokkleure deelneem

INTERNASIONALE mededinging is
onontbeerUk vir 'n atleet wat die grense van
sy eie vermoens wil verken. Tensy jy jou
teen die wereld se allerbestes meet, sal jy
nooit weet waartoe jy werklik in staat is nie,

Binnekort gaan Suid-Afrika se top-presteer
ders op die adetiekbaan die kans kry om
skouer aan skouer met grotes soos Carl
Lewis en Merlene Otteymee te ding. Uitein
delik sal hulle - en ons - weet waar die land
in die wereld-sportprentile inpas.

Maar saam met die onfeilbare maatstaf
kom daar egter 'n newe-effek wat nie ewe
positief op almal inwerk nie: Ontsaglike
druk. En na meer as dertig jaar in die
sportwoestyn hetons atlete geen benul wat
dit werklik behels nie.

Party sportmanne en -vroue floreer daarop,
~ wat verklaarwaaromsoveel wereldrekcrds

by die Olimplese Spele en die Wereld
byeenkoms geslaan word.

Jesse Owens, Mark Spitz, ,Bob Beamon
en Nadia Commaneci is maar enkele
voorbeelde van top-presteerders wat met
die hulp van adrenalien hoogtes bereik het
wat hul wildste verwagtings moes oortref.

Almal vail hulle was natuurlik uitsonder
lik begaaf, maar net die Groot Oomblik kon
hulle tot hul allerbeste aanspoor.

Om die redesoudit dwaas wees om Suid
Afrika se top-atlete goedsmoeds af te skryf
as potenslele medaljewenners op grond
van hul plaaslike prestasies.

Frith van der Merwe, wie se tyd van 2 uur
27 min. 36 sek. haar beslis onder die wereld
se voorste marathon-hardlopers in die afde
ling vir vroue plaas, het onlangs gese sy·
voel sy kan beslis nog vinniger hardloop.
Ingrid Kristiansen wat in haar nek blaas - of
oor die bult verdwyn - kan net die katalisa-·
tor wees wat sy nodig het.

Dit is egter ook so dat die oomblik te
groot kan raak vir sommige adete. Hulle
verstyfheeltemal en kan glad nie hul vorige
beste prestasies herhaal nie. .

Die Amerikaanse spiesgooier Tom Petra
noff, wat nou in SUid-Afrika woon en graag
volgende jaar in Springbokkleure aan die
Spele wil deeIneem, is moontlik so 'n atleet,

Petranoff, ongetwyfeld een van die beste
spiesgooiers wat die wereld nog opge
lewerhet, het al twee keer aan die Olimpie
se Spele deelgeneem- sonder enige welslae.

Hy het egter al twee keer in sy loopbaan
die wereldrekord geslaan, wat daarop dui
dat dit vir hom makliker is om sy visier op
'n afstand te stel as om regsreeks in 'n

tweestryd betrokke te raak.
Sygewese afrigter, Billy Webb, het dit so

verduidelik: "Wanneer daar teveel op die
spel is, wil Tom dinge laatgebeur, eerder as
om te wag dat hulle gebeur. Dan probeer
by met brute kiag gooi, en vergeet van
dinge soos tydsberekening en 'n vloeiende
aksie."

Daar was egter al 'n paar geleenthede
waar Petranoffdie rekordjagter in Petranoff
die mededinger ontpop het, soos die keer
in 1984 toe hy Dedef Michel van die des
tydse Oos-Duitsland die stryd aangese het
by 'n Internasionale byeenkoms ter
voorbereiding van die Olimpiese Spele.

Michel het lank voorgeloop, met Petra
noff in 'n teleurstellende vierde plek. Met sy
heel laaste gooi het die Amerikaner die
spies meer as twee meter verder as Michel
se merk laat .grondvat.

Zeta Pietersehet aanvanklik opslae gemaak
in wereldatletiek met weghol-oorWinnings
in wedlope wat sy net sowel aIleen sou kon
hardloop. Destyds het sy haar eie pas
volmaak aangegee en dit het gelyk asof sy
geen mededinging nodig gehad het nie.

Vanjaar het sy egter erken dat sy straks
nooit weer wereldtye sou kon opstel san
der die aansporing van haar ewe talentvolle
landgenoot Elana Meyer nie.

Zola se nagmerrie-ervaring by die 1984
Spele in Los-Angeles, toe sy in 'n botsing
met Mary Decker betrokke was, laat 'n
mens ook wonder hoe lank dit ens atlete sal
kos om die taktiese ervaring op te doen wat
onontbeerlik vir wen-vertonings is.

Video-opnames van die voorval het later
getoon dat Decker die meeste skuld daaraan
gehad het. Maar wie weet of'n meer ervare
Zoladit nie dalk sou kon vermy nie?

Die taktiek in 'n wedloop teen bekende
teenstanders (wat jou nie werklik tot die
uiterste inspan nie) verskil hemelsbreed
van die teen atlete in. 'n hoer klas.

Hoe sal Willie Mtolo, wat hier presies
weet wat hy van elke teenstander kan
verwag, vaar in 'n marathon-wedloop waar
die voorloper binne die eerste 10 kilometer
onder hom uitnael? Hoe sal by weet of hy
maar geduldig op sy kans kan wag en of hy
die voorloper moet agternasit?

Die antwoord is eenvoudig: Hy sal nie.
Die soort ervaring doen jy slegs tydens
strawwe internasionale mededinging op. 'n
Skaakspeler wat om 'n wereldtitel wil 
meeding, kan nie teen sy klein beetle
daarvoor oefen nie.

'n Groot bonus wat internasionale rnede
dinging sal meebring, is dat deurbrake met
oefenmetodes, tegniek, dieet en toerusting
byna oomblildik hier 'n invloed sal he. Tot
nou toe was ons maar altyd 'n jaar of twee
agter die res van die wereld.

Kenners hier was dit vandeesweek eens
dat Barcelona slegs as 'n eerste, tentatiewe
stappie beskou moet word. Wat ons atlete
daar leer, kan hulle in 1996 en daarna met
groot vrug toepas.

Party atlete kan natuurlik nie die luukse
bekostig nie. 'n Man soos Dries Vorster
weet die einde van sy loopbaan is naby. As
byvolgende jaar 'n kans kry,sal dit sy laaste
wees. Hy moet eenvoudig die beste daar
van maak.

Dis nie net op die atlete wat aanpassings
wag ole. Toeskouers hier is so uitgehonger
vir intemasionale prestasies, dat hulle stel
lig onrealistiese verwagtinge van ons adete
het.

Die beste raad wat 'n mens hulle kan gee,
.is om nie hul hart op wonderwerke te plaas
nie.

Hulle moet besefdat ons 0 limpiese span
dalk kan verras en 'n sak vol medaljes wen,
maar net so maklik sander 'n enkele goue
van Italie kan terugkeer.
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sandlon City••• Shopping time,blisstime. (Photo: RodgerBosch) .

Desire in the suburbs ·desire consumed
. .

Come and see our shopping malls, ALAN LIPMAN was told after returning from exile.
These are the symbols of true patriotism, the cathedrals of capltallsm...

"HOP in, we'll go for a spin, have a coffee.
I'll take you to something that's totally
changed since you left SA.

"Here's parking! It's usually choked but
you can find a place. Let's go in,have a look
around. See what you think. .

"We're in buy, buy, buy land. Shopping
time, bliss time. It's always' happy hour
here.Consume your desires ...spend, spend,

.spend. Where else but the shopping malls
of Io'burg, especially, but not only, in the
northern suburbs. Also beyond Egoli, else-
where." .

Ubiquitous islands of consumption rising
none too ethereally, downright clumsily,
from shifting seas of parking lot. Fed by
tentacles of interweaving roadway. Motor
traffic, that obsessionof town-planners (and
others), is paramount. Not surprisingly, it's
the means ofgetting shoppers- ie, spenders
- to and from. We're at the civic cores, the
community pulses, the cathedrals of subur
bia. We're at the fulcrum of commodity
exchange, the end-point of productive
endeavour. We're not, clearlr not, in public
debating arenas, communa fora; in, say,
the dissenting coffee-houses of earlier, more
politically robust times - of Pringle's Cape
Town, Samuel Johnson's London, 18th
Century Amsterdam.

These isles of plenty, I was told shortly
after arrival, are what I've expressly re
turned to from the years abroad, these
cornocupeas are a promise ofour about-to
arrive, net oorkant die bult, "new" South
Africa. We really need them. Afterall,your
spender is your essential patriot: he, she
keeps the economy moving, the wheels of
commerce dealing, the pistons of produc
tion copulating. It'swell ... unSouthAfrican
not to buy, buy, buy.

Shopping, in the suburbs, is the focus of
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public activity. The nucleus of entertain
ment (cinemas), medical services (consult
ing rooms), legal advice (lawyers' suites),
posting, banking, eating out. And much,
much more of the clobber of contemporary
life.

All packaged in those unlovable build
ings astride the malls. Get it profitably
under one roof;hotels, conference centres,
keep-fit-get-slim gymnasia, whatever. But
remember; at bottom it's the retailtrade that
fetches them in, keeps the show going.

And it works, at least for some. The haves
are in, the have-nets rarely get here even to .
gawp at what's on offer. There's the rub.
Apartheid, we keep on and on being as-
sured, is going. . .

Segregation, it's whispered, is to remain.
To now be wrapped in euphemisms suchas
"inequablespending potential"or anti-septic
business lunch phrases like "disassociation
by income".

BUt then, self-righteous and plaintive,
"It's the same the world over, you get rich
and poor everyw.here you know." Very
Iikely.. .

Here, though, the cleavage is overwhelm
ingly founded, perpetuated and still justi
fied on grounds of so-called race, colour.

No wonder I was whisked to the malls,
introduced to the future in preparation.
''Whites'' are there, their well publicised,
unique standards-of-civilised-behaviour
fluttering, fitfully, above security-checked
entrances. "Blacks" are.. as ever, on the
margins, their labour conveniently - and
inexpensively - at hand.

Plus; of course, the few who enjoy in
comes that permit them to spend with
appropriate,a.J1tivated, sensitivity. And, more
pointedly, to do so with acceptable suffi
ciency, ie, heavily.

Like their neighbouring and similarly
gross business parks,suburban malls differ
from many shopping and commercial areas
in and around our city centres - now left
behind,' neglected. The malls, .encased,
unthreatenlng (well ... sort 00, are used by
and geared to use bythe privileged, largely
whites. They are serviced by those at the
further end of disassociation by income. '

They consist, in. essence, .of encapsu
lated, artificially lit and ventilated walk
ways that connect retail outlets to escala
tors, lifts, and judiciouslyconcealed (segre
gated?) service zones.

Whether. restrained or daring, conven
tionally "tasteful" or bold (alias post-mod
ern), the architecture and decor remain
comforting, reassuring. We're in the right
place, where right-thinking - right-spend
ing - folk ought to be, be seen to be..

Protected, sanitised, unchallenging, dis
passionate: vacuous. Aloof, self-conscious
withdrawal from the risks of public being.

Back in the city centres it's quite other.
Vibrant, open, always chancy, potentially
dangerous; here shopping tends to be
shunned by the privileged. Some, indeed,
boast of "never really going into town
nowadays". Here the screeched adverts of
militant consumerism are being matched, if
not by-passed, by the electric vigour of
public, street, life. Spirited: threatening,
untidy, dissenting, dynamic. Celebrations
of the force of social being.

No. This neat, seemingly fixed division
won't do. We're back with that world
weary Sigh, the poor are always with us.
Now a bitter-sweet, patronisingafterthought;
they're so alive, so resilient, so colourful.

We're enmeshed in a specifically South
Africangloss on that trumpeted Third/First
World rupture - this, some claim, is the one

place in which the two occur side by side.
They do, but everywhere. They must, each
entails the other. The riches ofsome are the
deprivations of many. To look back, for
instance, at the glistening towers of]o'burg
as one travels to Soweto, is to experience
interdependent phenomena. The one ex
ists because of the other; poverty sustains
affluence, conspicuouswealth calls for, and
on, penury. Abundance in suburban malls
is predicated on central city, and much
other, squalor.

A spin in the car, a coffee, a look around;
appeals to buy, to spend - galore. But other
matters obtrude. Especially the often sup
pressed desire to desire better, to desire in
a different way, to desire a more abundant
life.

We'd better get a move on. New kitsch
looks to outkitsch current models. In Ronald
Reagan's moving words, ''You ain't seen
nothin' yet."

California, his base, luxuriates in novel
mall games. Beverly Hills, on Rodeo Drive:
access via elegantly, expensively, surfaced
ramps with antique sculpture (made while
you wait) in walled recesses; a rushing
fountain in an opulent open-air, sunken
courtyard. An exotic atoll of consumerism .;
surrounded by a moat of traffic.And some
thing newer, also on Rodeo: vast facades of
costly marble, glazed terracotta; an hotel
like lobbywith receptionist, attendants and
rare? su~ptuous, potted plants; each shop
behind Its own Art Deco or similar front;
clad, lavishly, in balconies" entablatures,
columns.

The Wheel, in Durban - only more so, far
more..Then the latest: "European-style",
pe.destrian streets; Xeroxed copies of
~lorence,Paris, Vi.enna, London. Shopping
in costly, competing, Disneylands.
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HasslmHassImveor Hettie'sKatee, wat hy nou huurnadatantHettie onlangsoorledeIs. (Foto:RodgerBosch)

Die winters wat verby is
S6 skryf Es'kia Mphahlele, skrywer en nou
afgetrede hoofleraar in Afrika-literatuur aan
Wits, in 1959 in sy boek SecondAvenue oor
Marabastad:

"Marabastad and winter - inseparable in
my mind. Tin and wood shacks leaning in
all directions under a pall of smoke from fire
braziers. Leanstreets called 'avenues'· cutting
throogh, ending up at a fence bordering round
a munidpal plantation and sewer works from
which dell throbs of smell came and lingered
over the location.Water dripping from melting
dew on roof-tops to describe minute furrows
around houses. Fung Peak, the Chineseshop
keeper) coming out on the veranda with
shuffling footsteps under a shrinking body,
buckled as if from a chronic but bearable
stomach-ache. Abdool coming out, arms
folded,chewing eternally as though he'd drop
dead ifhe stopped moving his cat-like jaws.
Marabastad in winter."

Mphahlele is nie nostalgies oor Maraba
stad nie. Want dis die plek waarheen hy as
kind gebring is om by sy rna, 'n wasvrou wat
in haar spaartyd skokiaan gebrou her,en sy
pa, wat te veel gedrink het en sy rna aange
rand het, te woon.

Oor die waterkraan, die enlgste openbare
kraanvir tientallegesinne in Marabastad,skryf
hy: .

"The water trickled down into tin contai
ners. Itseemed an age waiting fOr a four-gallon
tin to fill up. More and more people came
to wait,thequeue got longer, stretchingdown
in sanky fushion. A few of us small boys were
also in the queue. ~

"It trickledinto a bucket, or a dish, and the
queue grew longer, not able to hear itselfany
more. You could hear a click of the tongue
from the many souls waiting there; a click
ofhelpless disgust and impatience. A pilgri
mage at a communal water-tap. It was like
this inSecond Avenue, you knew it must be
like that at everyothercommunal tap in Mara
bastad."

En dan was daar die ontmoeting met
witmense wanneer hy die wasgoed moes
gaan aflewer wat sy ma gewas het:

"Mrs Reynecke, "an Afrikaner with a heavy
bosom anddishevelled hairand pudgy hands.
She had very little neck and an indifferent
supply of buttocks. 'Boy,' she often said at
theend of the month, 'tell you mother I'll pay
her tomorrow.'

"That meant any number of days after pay
day. We always referred to Mrs Reynecke as
,kom mare - come tomorrow....

"Miss Forster was an alcoholic. She looked
very old. Shewas always complaining to me
aboot a number of thingsthat did not concern
me. The landlord; the weather; the noise her
neighbours made whenever they played
'Boeremusiek' on week-ends; her brother in
Johannesburg who hadn't sent her money.
We called her Ma-Bottles. Every week she
sent me to take an order of drinks to a bottle
store in townon myway home...I got a shilling
for every item, and so I didn't mind the extra
little trouble ...

"Theone thing for which I always remem
ber the Singerfamily is their dog and the fuss
they made about it. They'd let me wait in the
kitchen while Mrs Singer collected the articles
of washing. The girl', as they called theirmaid,
gave the dog fresh tea after breakfast. I often
sat there, my mouth flowing with saliva at
the warmaroma of coffee and eggsandham
which were foreign down our way."

Endanwas daarBoet Lem, die skollie van
die gemeenskap, die Columbia Dance Hall
wat verbode plesiere gesimboliseer het,
stilflieke met byskrifte en later praatprente,
bendegevegte, kerk op Sondae en woorde
wisselings met die Indierwinkelier.

"Marabastad is gone but there will always
be Marabastads that will be going until the
screw of thevice breaks. Too late maybe, but
never too soon. And the Black man 'keeps
moving on, as he has always done the last
three centuries, moving with baggage and

. all, forever tramping with bent back to give
way for the one who says he is stronger...

"They call it slum clearance instead of
conscience clearance - to fulfil a pact with
their conscience which says: never be at rest
as long as the Black man's giant shadow
continues to fallon your house."
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CA
Ook Ant Hettie se kafee en eethuls staan

nog, maar ant Hettie is onlangs dood. Die
kafee word nou gehuur deur Hassim Has
sim van Laudium en sy vrou, Cheryl.

En dis nou hoofsaaklik busbestuurders
en pendelaars wat hier kom pap en stew
koop. Die pende!aars wat of bus ry na om
in die wit woongebiede te gaan werk, 6f
van die trein gebruik maak wat by die
moderne Bel Ombre - stasie uit Bophuthat
swana, Atteridgeville en Soshanguve aangery
word. '

Die, Bel Ombre-stasie is as vooruitgang
beskou. Gesels mens met ou inwoners, was
dit vooruitgang net in die oe van die NP
regering. Inwoners is verwyder uit die

.gebied wat die regering as 'n krotbuurt
beskou het, om Marabastad "op te ruim" en
die kosmopolitiese gemeenskap netjiesbinne
die apartheidsraamwerk uitmekaar te haal.

Vir Pearce was dit soos om 'n kleurryke
stuk geweefde lap te vat en die drade

. uitmekaar te rafel. "Daar is mense wat nog
praat van 'die lokasie' of die Kas, en hulle
weier om die dee! Marabastad te noem. Ons
is in 1965 geskuif om plek te maak vir die
groentemark en die laaste mense is einde
1975 verkuif.

"Speedo-hulle (Anthony Wilson, 'n akteur
, wat al in verskeie TV-produksies gespeel

het en die hoofrol in Pearce se stuk oor
Marabastad vertolk het) was die laaste om
Eersterust toe verkuif te word.

"Dit was soos die melting pot Ons was
ten volle kosmopolities. Met ons verskuiwing
was dit soos 'n gemeenskap wat uitmekaar
geskeur is.Selfs na twintig jaar in Eersterust
key mens nou nog Marabastad-mense apart
van Claremont en Highlands (vandag,
Garsfontein) se rnense. Highlandspark se
mense in Eersterust meng nie met mense
van Marabastad en Claremont nie. Dit is nie
"n klasseverskil nie, maar 'n nostalgiese
'vasklou aan 'n ou herinnering. Dis 'n on
natuurlike gemeenskap wat soos lappe

Die Moslem-moskee het ook bewaar aanmekaargenaai is net omdat almal die-
gebly, maar die kerkie van dieNG Sen- selfde kleur het." , .
dingkerk - die "hoenderhaankerk" - is omge- Pearce en sy gesin gaan nou nog terug
skep in 'n plek waar ou motorbande verkoop Marabastad toe om kruideniersware en
word. "En toe dit gebeur, het nie eens '0 klere te koop. Marabastad is bekend vir sy
haan daaroor gekraai nie," se Robert Pearce, lekker Masala. ' .
oud-inwoner van die gebied en skrywer ,Met die verskuiwing was -daar nie
van verskeie dramas, S005 Die laastesupper' . grootskaalse protes nie. Mense het maar
in Marabastad, en Shrinkfor Azania. getrek omdat hulle gedink het hulle kom na

Pearce se Marabastad is geklee in humor .' beter, "Op die oog af is Eersterust beter,
en fieimwee oor in verlore tydperk toe .maar in die proses het -ons iets kosbaars

.bruinmense, Indiers en swartmense in die verloor. Na atdie jare maak dit nog seer om
Cape Location (of sommer die Kas), die te dink: hier het ons gebly, hier was 'n
Coolie Location (Asiatiese Bazaar) en die boom waaronder ons gespee! het - en nou
Kaffir Location aan die westekant van die is dit alles onder die busterminus se teer
spruit gewoon het, en die Boere aan die' begrawe." ' , .
ander kant. . Hulle het Eersterust Sukkelfontein genoem

Daar is nog heelparty Indier-negosle- omdat dit so ver van alles was. In Marabas-
winkeltjies wat alles verkoop van primussto- tad was hulle 'n klipgooi van die hospitaal,
fies tot stawe van vlekvrye staal vir die die middestad, die wlnkels, die busdiens.
swart veldpredikers. Se1fs die twee bioskope, , 'Die nuwe ontwikkeling in Marabastad
die Empire en die Orient, waar 'n vorige kan nie vergoed vir wat afgebreek is nie,
geslag teen twee pennies 'n dubbelverton- meen Pearce. "Hulle kan die strate mooi
ing kon bywoon, staan nog. Hier word nog maak,sypaadjies insit - maar wat se dit? Dis
gereeld gefliek, hoofsaaklik "skop-en-don- alles so plastiek. Daar is mense wat heel-
nee", vertel die hoof van die Hindoe-tem- temal ontwortel is en hier in Eersterust kom
pel. doodgaan het van hartseer."

HETrfE'S K,AFEE ..
'- .

In Marabastad in Pretoria staan ,a,nt Hettiese Kafee
nog, maar ant Hettie self is onlangs dood - net 800S die
kleurrykesiel van die eenslewendige buurt verlore is
toe,die inwonersin diejare sestig en sewentigverskuif
is. Die-stadsraad van Pretoria, wil die gebied nou
herontwikkel, maar dit sal. nie weer dieselfde wees
nie,skryflNA VAN DER LINDE'

Toe kry Marabastad se siel die Irekpas

MARABASTAD, minder as dertigjaar ge
lede die jolplek van Pretoria se gekleurdes
voordat die Groepsgebiedewet die plek se
siel vernietig het, is vandag hoofsaaklik 'n
deurgang vir pendelaars na die ornliggende
townships.'

Dit is die plek wat die stadsraad van'
Pretoria nouwil ontwikkel. '

Waar huisies vroeer dig op mekaar ge
staan het in 'n kleurryke chaos, hang vandag
diese!dampe oar 'n geteerde busterminus,
en dwarrel die stof oor groot lappe grond
wat platgestoot is. .

In die gebied, wat vroeer as die Asiatic
Bazaar bekend gestaan het, staan die Hln
doe-tempe] metsy ingewikke!de beeldjies
en eksotiese patrone soos 'n stuk handge
maakte kant op 'n vuil lap. Die Pretoria
Tamil League het begin om dit te restoureer.
Net aan die oorkant is nog 'n Tamil besig
om 'n moderne siersteen-drankwinkel te
bou.

. Aan die agterkant staan die koepel van
die tempe! toegemessel agter 'n muur. Teen
die muur het 'n paarvroue sinkplate staange
maakwaaragter hulle die plesiere van die
bottel asook ander plesiere bedryf.
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Hoe lank sal dltduurvoortlat ons mense sandie toestandeken ontsnap? 'n Groep plakkerskullings In
'Alexandra. ".~ ,

VryeWlIIIdIIIII, 12 - 18 JULIE 1991
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'n Plakkershut In Alexandra, Johannesburg. 'nMens verpersoonllk graag Jou wonlng - hoe n&deng dltoak ails.

'~',

EK is 'n inwoner van Alexandra. Dit is
'n stokou township 'n paar kilometer
noord van Johannesburg se middestad.

Alexandra is 'n township met 'n
groot klomp plakkershuise, al sedert
jare gelede. In die township staan dit
bekend as "imikhukhu·.

Ek- het self tot onlangs in 'n pondok
gebly, maar ek was ge1ukkig genoeg
om 'n eenkamer-huis met stene te kon
bou. Ek weet presies hoe die lewe in
claardie "huisies" is.

Die huise is sonder vensters - net 'n
deurtjie, Jy woon daar, slaap daar,
kook daar, was daar, eet daar - jy doen
alles in daardie klein spasie, wat
beteken daar is geen privaatheid nie.

En die meeste van die mense Iy
honger. Honderde wat daar bly, is
werkloos.

Ek het 'n paar plakkers uitgevra oor
die materiaal wat hulle gebruik om te

, bou. Hulle se hulle koop of ruil"
materiaal soos sinkplate, planke,
plastiek en karton wat ander mense nie
meer wi! he nie. Enigiets wat die
winterwind en reen sal uithou, is goed
genoeg.

Tog lek die meeste van die huisies.
Dlt is onmoontlik om aan die koue
winternagte gewoond te raak. Dle
meeste mense keydie een of ander tyd
swaar verkoue.

Sommige van die werkloses voer 'n
bestaan deur vrugte en groentes langs '
die strate te verkoop. Ander het snoep
winkels met planke gebou. Skoen
makers gebruik ook hulle talente om
skoene te herstel. Vir die mense is claar
aan die einde van die dag ten minste
iets om te eet - en 'n mens slaap
lekkerder op 'n vol maag.

,My besoek vandeesweek het my
weer laat wonder: hoe lank sal dit duur
voordat ons mense uit die soort toe
stande kan vlug? Wat doen die
owerhede om dinge reg te std?
Alexandra word nie ontwikkel nie - nie
die ou township nie, nie die ou huise
nie, nie die rioolstelsel nie. Ek was
geskok dat daar nog 'n emmerstelsel in
dele van ons township is.

Ek was hartseer toe ek die week '
hoor dat die Transvaalse provinsiale
owerheid die shacks iewers naby
Midrand platgestoot het. Dit is ons
broers, susters, moeders, vaders en
jong kinders wat daar woon, rnense
wat al klaar swaarkry. Waar moet hulle
gaan woon? Verstaan die owerhede
dan nie dat 'n dak oor jou kop ~
belangrik is nie?

Een ding wat ek opgemerk het, is
dat plakkers graag deel. Selfs at is hulle
plekkies hoe klein. Hulle gee vir hul
medemense om.

Hulle verdien dat. daar ook vir hulle
omgegee word.
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LUCKY KijUZWAYO is 'nleerling-joernalis wat
hom pas by Vrye W.eekblad se redaksie aan
gesluit het. Hy het die week saam met die
fotograaf KATE THORNVCROFT by die
plakksrs van Alexandra gaan kuier

, '

Gee niemand om nie?
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'n Droomhuls ... maar vir7,8 m1IJoen Suld-Afrkaners Is dlt nlebeskore nle.
(Foto: David Goldblatt)

..

~nts

pers

:';'.};. :7' <

• •• 0 'k~4~

BydieSA Naslonale Kunsmuseum leerkinde" nou!t0e om 'n plakker-skulllng op Ie rig.
, (Foto: SANK)

.-

~Hclu/iu~ Int~riotl

George enSarah Manyonlln hulhuls In Soweto,1971 - 'n foto van David Goldblatt op
- die tentoonstelllng SkulllnglShelter.

'N SKUIUNG, 'n plek wat 'aan
mense die heeLbasiese besker
mingteen wind en reen bied, is
iets wilt 'n groep laerskoolkinders
in 'n dag of twee kan bou, met 'n 
paar planke, spykers, vulllssake
en koerantpapier, Oit ontdek hulle -,
nou in die tentoonstelling Skui
ling/Shelter wat deur die Suid
-Niikaanse NasionaleKunsmuseum
(SANK) se opvoedkundigeafde-
ling gehou word. _ _

"Dit was maklik en .lekker,"
meen elke groep wanneer hulle

,hul "skuilings"aan hul ouers wys.
--"Hulle monde val oop as hulle
dan vertel word dat een -uit ses
van elkeen van hullandgenote in _
net so 'n huis woon en leef," seJo-<,

Anne Duggan van die SANK.
As, 'n ultbeeldtng rvan die ge

halte van lewe in Suid-Afrika en
dieverhouding tussen kuns en
lewe, beklemtoon die tentoon
Stelling die ontsaglikeklowe tussen

" _ " 'die lewensomstandighede van die
land se 40 miljoen inwoners. ,

Dlt is gebou rondom die SANK '
" se versameling kunswerke waarin

skuilings afgebeeld word. Die,'
tentoonstelling weerspleel die'
mense wat in skuilings woon, hul
sosiale en ekonomiese omstan- ,

-dlghede en die manier waarop
ruimtes en oppervlakke, binne en
buite, verpersoonlik is.

, Die kunswerke is aangevul met
heelwat navorsing en ta1le foto's
wat die verhaal van behuising in .

-. Suid-Afrika vertel - dikwels die '
verhaal van 'n gebrek aan skuil
ing..
, Volgens die jongste syfers van

,die Stedelike Stigting en die
Onafhanklike Ontwikkelingstrust
word beraam dat een uit elke ses .
$uid-Afrikaners - sowat 7,8 miljoen
mense - in 'n vorrn van inforrnele
behuising, ofte wei 'n plakkers
hut, woon. Dit beteken dat meer
mense plak as wat daar witmense
in die land is.

"Die groepe skoolkinders wat '
uit townships, van skole en uit
vrye wil na die "deelnemende
tentoonste1ling" korn, word bewus
gemaak van die verskillende
aspekte van behutsing:die planne,
die konstruksie, die woonrulmte, : '
die versiering, die' verskillende

, . soorte skuilings - en die redes
waarom so baie mense inskui-'",-

, lings mod woon. , Eenvandleskrelende 'Ironlesegeslgte watalledaags InSuld-Afflka Is.(i=oto: PaulAlberts)
Diestrukture, sosio-ekonomles,

polities, godsdienstig en ander, 'lings totJan Alleman se Droomhuis, en verpersoonliking claarvan wys.
waardeur die verskille veroorsaak van die tradisionele kleihut met . "Feitlik by elke plek waar ons
word, word deur die kindersse .' sy ryk versiering tot die stedelike : navorsing gedoen het," se Dug-'
persoonlike ervaring blootgele.· plakkershut, van die huurhuis en gan, "in elke huis, maak nie saak

.Hulle word gewys clat die soort ' die welvaartshuis tot by die ar-, hoe arm die inwoners nie, was
skuiHng waarin miljoene mense 'gitektoniese erfenis van koloniale daar 'n doelbewuste poging om te
woon die gevolg vanomstan- ,huise en - die fantasie van die verpersoonlik, te versler." : "
dighede eerder as keuse is. .' "Uilhuis", elk met sy eie verhaal "" Dit is die verhaal van Huis, '

,Die 'tentoonstelling stel mens' van die mense wat daarin woon. Paleis, Pondok, Varkhok- en elkeen
bekend aan atdie verskillende lae' Die tentoonstelling beklemtoon . wat die uittelrympie as kind ge-
en klasse inons sarnelewtng _van 'ook mense se trots op dit wat huls . . bruik het, weet waarin hynie wou
die straatkinders en hul nagskui- genoemword, soos die versiering woon as hy eendag groot is nie.

V".e W...... 12 -18J UlIE ,1991 '
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VRYDAG

TV1
5.15 LanyKing

6.00 GfoN5A
B.25 Health Week

8.45Junior SportBeach
Bonanza

1.00 HeadlineNews
1.30 Business Day

2.00 Programrooster
2.03 Telereme

3.00 MrMicrochip
3.30 Chip 'n' Dale
4.00 Bible Story

4.05 Lassie
4.30 AnotherLife
4.55 Fast Forward

5.45 News
6.00 MintekQuiz (1)
6.30 GilletteSport

7.05 MacGyver
B.OO DieNuLlS

B.35 Debuut '91
10.05 Daphne en die

Dolfyn
11.35 Web vanOnheil

01.10 Oordenking

1.00 DiadumaKa Niknaks
(M)

526 - Magazine Pro
gramme(1Y2)
Kontanga (1V2)

KeBophelo(1V3)
Ke Eng (1V3)

3.15 My First Time
Anpan Breadman

3.45 School Talk
4.30 Edutaining the English

Way
5.00 Capitol

5.30The Bold& The
Beautiful

5.57 Evening Prayer
6.po Lahlamlenze

Ba HaHlalelele
6.30 Shell Road to Fame

7.00 News
7.30 lmalini

8.11 Festival Mondial
Circus

B.30 Topsport
8.55 News Update
9.04 Kate end Allie

9.33 Desperado
11.131nDuette

00.13 Nutcracker: Money,
MadnessandMurder

01.01 Transmission ends

M-Nn
INTEKENARE:

0.30 PoliceAcademy 4
12.00 Videofashion

12.30 Simply Marvellous
1.00Batteries Not Included

2.45 Charlie Chalk
3.00 TheSmurfs

3.30 The Chipmunks
4.00 TheNewMickey

MoLlSeOub
4.30 Eko-Boffins

OOPTYD
5.00Amen
5.30 Loving

5.55 Hyperama Price-
Busters -

6.00 EmptyNest
6.30The Simpsons

INTEKENARE:
7.00 Ghostbusters

B.58 Hyperama Pricefin
ders

9.00 Lock Up
10.50Supersport: Tourde

Frence
11.20 Seems Like Old

Times
01.20 SayAr'rithing
03.00 Neighbolss

04.35 Supersport: Boks

·SATERDAG

TV1
05.57 Oggendboodskap
06.00Hospital Satellite

Network
06.30Agriforum

07.00GMSA
09.00 Chinese Kitcken

09.30Beyondthe Chalkboard
09.40 Onderste Bodem
09.50 FeatherfootFarm

10.00Walt Disney
10.30 Getroud, 'n Plesierige

Gevvoonte
10.50 Allied Money Talk
10.55 RugbyCoaching

11.00Gerhardus en Petronella
11.05 Snuffels Smiten Bernie

Grootoog
11.10 Kode IFB17
12.00Topsport
6.00 Die NuLlS
6.15 Kompas

6.20Debuut (Slot)
7.05 E.N.G.
8.00 News
8.35 LA Law

9.30Feature Film: The Wind
and the Lion

11.30TheCyril GreenShow
00.15 Epilogue

TVI\J\4
09.00 University of the Air
09.55 Once Upon a Time

10.05 Cedric the Crow
10.15Featherfoot Farm
10.25 Todev's Women

10.35 On the Move
10.45 Edutaining the English

W<rt
11.30 The Emperor's New

Clothes
11.35 The Letter 'A'

11.54Splash
12.10Early American

Civi lisation
12.32 Free Ride

12.42Art
12.55Agriforum

1.25Road to Health
1.35Cross Over
2.00Iopsport

6.00Diff'rent Strokes
6.30Evening Prayer

6.33 Ngomgqibelo\Ka
Mokibelo
7.00 News

7.30 Ngomgqibelo\Ka
Mokibelo

8.00Feature Film: Uncut Gem
.9.42InTheHeat of the Night

10.42 Video JukeBox
11.42 Topsport

01 .12Transmission ends

M-Nn
INTEKENARE:

7.00Hallo Spencer
7.30TheSmurfs

7.55TheChllrlie Brown and
Snoopy Show

B.20Little Rosey
8.45Alf Animated

9.15StarWar Droids
9.40TheEwokAdventure
10.05 Garfieldand Friends

10.30Mac and Mutley
11.00 TheKennedysof
Massachusetts (Slot)
12.30 BonVOY/lge

1.00Wisdom .
3.00Supersport: Krieket
5.00Road to A\Q/1lell
8.00Prime Time Pets

8.3010 RillingtonPlace
10.30 Supersport: Tour de

France
11.00LeLido de Paris

00.20DeepstarSix
02.00DeathWish

03.30How I Got Into College
05.00High Road to China

SONDAG

TV1
12.30Aan die Lied

1.00 Remi
1.25 letl

1.30 Hallo Spencer
2.00 TheMagical

. World of Disney
2.50Track of the

Elephant
3.45 Collage

4.40 Be-yood 2000
5.30Skrifspore
5.50 Kruis en

Kronielk
6.25Plante van die

Bybel
6.40Met Woord en

Lied
7.0050/50

8.00 DieNuLlS
B.15Agenda

9.00 Dancesof
Galanta

9.20Stones for
Ibarra

10.55Songs of Faith
11.00Grand Prix

Special

10.00 Impressions
12.00Church

Service
12.30 Magnificat
1.00Topsport

6.00 SilentHmter
(1Y2)

HoLia Nota
(1V3)

7.00News
7.30 Perspective

(1Y2)
MahlasediA

Tumelo(TV3)
8.00
~

8.30 Perspective
9.00 Programme

Line-up
9.04TheGodfather

Saga
9.56 Highway to

Heaven
10.47TheGolden
Voyageof Sinbad
00.35Transmission

ends

M-Nn

INTEKENARE:
07.00 East-Net

open
07.01 Pudhu

Padagen
09.00 Uttar
Ramayan

09.30Essence
10.00 Take Five

10.29East-Netsluit
10.30 Car'lal

Portuguts open
1.20 Canal

Portugues sluit
1.30Program word

aangekondig
2.00Amate: The
GreatFig Tree

3.00Program word
llangekondig

7.00Carte Blanche
8.00 Bestof Europe

8.30Cocktail
10.10Supersport:
T0lJ' de France

11.10Supersport:
Tennis

DINSDAG

TVi
5.15 Larry King

6.00GMSA
8.25SCience and Technol

ogy
1.00Headline News
1.30 Business Day .

2.00 Programrooster
2.03 Telerama

3.00 Ekonomiein Beeld
3.10 Kindervideobybel

3.15 Hello Blikbrein
3.30Tip en Tap

3.35Amigo en Vriende
3.45 Wielie Walie

4.00 DisWaar
4.05 Ken Jouself

4.15Wetenskapin Werking
4.35 Polisiepetaljes

5.00 Tekkies
5.42 Kompas
5.45 Die Nuus

6.00 Santa Barbara
6.30 Rustelose Jare
6.55Agter Elke Man

· 7.30 Agter ElkeMan
8.00 News
8.35 Dallas

9.30TheJudge'
10.00American Chronicles

10.30 News
10.35 DiagonalStreet

11.00Universityof the Air
11.55 Epilogue

TV'N'A
1.00Ziyaduma Nge Niknaks

After B (1V3)
Ngomgqibelo/Ka

Mokibelo (1Y2)
TumisanglDumisani

(1Y3)
3.15 Barbapapa
Melomo Radiporso
3.45 School Talk

4.25 Lehae LaBana
4.35 Cross Over

5.00 Capitol
5.30The Bold & The

Beautiful
5.57 Evening Prayer

6.00Defenders of Earth
6.30Ingxaki kaSam (1V2)

KeBophelo (1V3)
7.00 News

7.30 In-Depth (TV2)
Diadumaka Niknllks

B.OO
Siyatyelela\siyazungeza

Tlhakantsuke (1V3)
8.30Mmino Wa Setso(1Y3)

8.55 News Update
9.00Programme Line-up

9.04 It's a Living
9.32The Other Sideof

Midnight
00.15 Transmission ends

M-Nn
INTEKENARE:

10.30 DeathWish
12.00 Videofashion

12.30Simply Marvellous
1.00 Defence Play
2.40 Charlie Chalk
3.00 TheSmurfs

3.30Teenage Mutant Hero
Turtles

4.00The New Mickey
MouseOub

4.30 Ducktales
OOPTYD

5.00America's Funniest
People

5.30 Loving
6.00TheHogan Family

6.30Caroland Company
INTEKENARE·

7.00Police Academy 5
9.00Supersport: Gholf

10.30Supersport: Tourde
France

11.00Wisdom
00.50 Tlrtle Diary
02.25 Stasiesluit

MAANDAG

TVi
05.15 LarryKing

06.00Glv\SA
OB.25Showbiz

. 12.57Programrooster
1.00Headline News
1.30 Business Day

2.00Telerama
3.00 On the Move

·3.10 Beyondthe Chalk-
board

3.20 Tellytrip Time
3.30 TheBlunders

3.40 Pumpkin Patch
3.55 Bible Story
4.00 Robotech
4.30Webster

.5.00 Antenna
5.45 News

6.00 Santa Berbera
6.30 Rustelose Jare
7.00 TellyFun Quiz

7.30Who's the Boss?
B.oo Die Nuus

8.35 EncoreMet Steve
Hofmeyr

9.00Topsport
10.00Agenda

11.00Goya
11.55 Oordenking

TVI\J\4
1.00Toyota Top 20

Perspective(1Y2)
ShellRoadto Ferne
Perspective (TV3)

3.15Ezoxosh' Idada
Colours

. Barbapapa
3.45 School Talk
4.30Walt Disney

5.00Capitol
5.30The Bold & The

Beautiful
5.57 EveningPrayer

6.00Adventure of the Little
Prince

6.30 Police File
7.00 News

7.~0 ZiyadumaNge Niknaks
(1Y2)

In-Depth Programme
(1Y3)

8.00I YawaNgu-Dan 
Local Drama (lV2)
After B - fv\agazine

Programme (TV3)
8.30 Jazz Jazz Jazz
8.55 News Update

9.00Programme Line-up
9.0BFamilyTies
9.37 Twin Peaks

10.30Wolf
11.22 BigWorld Cafe

11.46Transmission ends

M-Nn
INTEKENARE:

10.30SayAnything
12.1060 Minutes: Raw Lend

RawDeal
12.30Simply fv\arvellous
1.00A Tale ofTvvo Cities
1.50Never SayGoodbye

3.00 The Smurfs
3.30Teenage Mutant Hero

Turtles
4.00TheNew Mickey

MouseOub
4.30 Ducktales

OOPTYD
_~5 .00 Sydney

5.30 Loving
6.00 Full House

6.30Working It Out
INTEKENARE:

7.00The Eyes of Laura Mllrs
8.4560 Minutes: SinsOf

Their Fathers
9.00 StayingAlive

10.35Supersport : Tourde
France

11.05Colors
01.00 Foxes

02.45 Stasie sluit

WOENSDAG

TVi
5.15 LarryKing

6.00 GMSA
B.25 Style

1.00 Headline News
1.30 Business D<rt

2.00 Programrooster
2.03 Telerama

3.00 Historically
Speaking

3.30 Adventures of
Teddy~xpin

3.55 Bible Story
4.00 Carol BLmett and

Friends
4.30 Growing Pians

5.00lmovations
5.15 Zapmag
5.45 News

6.00 Santa Berbere
6.30 Rustelose Jare

7.00 Trucking
B.OO Die NuLlS

8.35 Legkaartbonanza
9.10 Baasspeurder Faber

10.05 Dossier
10.20 Die NuLlS

10.25 Drome MetVlerke
11.50 Oordenking

1V'I\J\4
1.00 Video Jt..d<e Box
Siyatyelela\S~

(1Y2)
Mmino Wa Setso

(TV3) .
3.15 Adventures of

Hacchi
3.45 School Talk

4.30 Rugby Coaching
4.35 Allied Money Talk
4.40 Communication

Skills
4.50 Tellytrip Time

5.00 Capitol
5.30 The Bold &The

Beautiful
5.57 Evening Pr<rter
6.00 The Wonderful

Wizard ofOz
6.30 Kontangll (1V2)

Di-Ya-Kae (1Y3)
7.00 News

·7.30 Abal\Sani (1Y2)
In-Depth Programme

(TV3)
8.00 Mhla Laduma(TV2) '

Ntome Tsebe(TV3)
B.30 Ezodumo (1V2)
B.55 News Update

9.04 Hold the Dream
9.58 Night Cout

10.26 Harmony Gold
Presents

11.16 Die Rebeiro's van
Sao Paulo

00.07 Transmissionends

M-Nn
INTEKENARE:

10.30 Seems Like Old
Times

12.30 Simply Marvellous
1.00 Dot Goes to .

Hollwvood
3.00 The Smurfs

3.30 Teenage Mutant
Hero Turtles

4.00 The New Mickey
Nv::Juse Cub

4.30 Ducktales
OOPlYD:

5.00 Three's Company
5.30 Lovil\S

6.00 Perfect Strangers
6.30 Wings

INTEKENARE:
7.00 10 Rillington Place

9.00 Homeboy
·11.00 Supersport : TOll'

de Fl'llnce
11.30 Deepstar Six
01.10 Windy Gty
03.00 Stasie sluit

DON
DERDAG

m
5.15 Larry King

6.00GMSA
8.25 Future Watch

1.00 Headline News
1.30 Business~

2.00 Programrooster
2.03 Telererne

3.00 Eduspektrum
3.30 Walter die

Wasbeer
4.00 DisWl:KJr

4.05Swartwoudklin-
iek

5.00 Antenne
5.42 Kompas
5.45 Die NuLlS

6.00 Santa Barbara
6.30 Rustelose Jare

7.05 Meester
B.ooNews

8.35 Evening Shade
9.00 thirtysomething

10.00 Agenda
11.00Topsport: Gholf

00.00 Epilogue

TVI\J\4
1.00 Ezodumo (TV2)

Ntome Tsebe
(1Y3)

Abangani (TV2)
Jazz Jazz Jazz

(1V3)
3.15Anpan Breedrnen

Indadba
3.45 School Talk

4.25Let'sBeCreative
4.40 Ikhaya La

bantwana
4.50Roadto Health

5.00 Capitol
5.30The Bold & The

Bautiful
5.57 Evening Prayer
6.00Toyota Top 20

7.00 News
7.30 In-Depth

Programme (TV2)
Ke Eng(TV3)

B.oo 526 (TV2)
Dibe(TV3)

8.30 Tumisangl
Dumisani

8.55 News Update
9.00 Programm~ line

up
9.04 Hold the Dream

9.5BMisdaad in
Millmi

10.51 Mo-tie Focus
11.26 TheTracey

UllmanShow
11.50 Transmission

ends

~n

INTEKENARE:
10.30 Colors

12.10 Simply Ma"
vellous

1.00 Snow White
2.25 Storybook World

2.40 Charlie Chalk
3.00 TheSmurfs

3.30 The Chipmuli<s
4.00The New Mickey

Mouse Cub
4.30 Doghouse

OOP'fYD:
5.00 Blossom
5.30 Loving

6.00 TheWorld of
National Panasonic

INTEKENARE:
7.00 Dianll: A Celebra-

tion
B.oo Fergie: The
Duchessof Yocl<
9.00 50s Titanic
10.45 Supersport:

TOll' de France
11.15 LockUp
01.00 Lightship

02.30 Stasie sluit
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DEBUUT STEL 'N NUWE STANDAARD... IN SWAKSMAAK
HOOGTEPUNTE

VANDACII
• Die Franss gesillsprent "Daphne en die dolfyn" oor'nbuitengewonedogtertjie se vrieridskap
met 'n walvis en 'n dolfyn. Om 10:05nm-op TV1. .
• Diebegin van 'n nuwe"KateandAllie"-komediereeks om9:04nm,endie uitstekendemini-reeks

MAANDACII
* Gaap. Net vir mensewat vandieplastiekliedjies vandie "Agterelke man"-ster SteveHofmeyr
hou: "Encore met Steve Hofmeyr" om 8:35nm op TV1 . Seker oak met sy grootste ''fan'', Bles
Bridges.
• "Twin Peaks" om 9:37nm op TV4.

DONDIIlDACII
• Diebeste dag op TV1 met "Meester" om 7nm, die ba'ie snaakse "Evening Shade" om 8:35nm
en ''thirtysomething" om 9nm. t. .
* "The Ughtship"; 'n intens boslsnde qrama' oor die kaping van 'n Iigsklp, met Klaus Maria
Brandauer en Robert Duvall. Om 1vm op M-Nel

TV2I2/4 kry nowe hoofen "new look"
TV2/3/4 gaan nou 'n nuwe fase binne me t
'n nuwe algemene bestuurder aan die stuu r,
Madala Mphahlele, 'n man wat sy tande
geslyp het as 'n bemarkingsbestuurder 
etlike jare lank - by 'n advertensiemaat
sk appy. En met die nu we bestuu r kom 'n
nuwe aangesig: toeganklikheid tot die base ;
groter klem op .vermaak vir aile rasse ;
opvoedkundige programme wat tot aile
rasse spreek en mildeli k gebruik rnaak van
'n kombinasie van Engels en swart tale ;
minder oorklan kings en dan verkieslik in
die vorm van koppeluitsendings oor die
radi o... met ander woorde, 'n kanaal wat
deur wit en swart ewe veel gen iet kan
word.

Die benadering word vera l ge"illustreer
deur die musiekprogramme, 5005 Toyota
Top 20, wat voortaan e1ke Donderdagaand T

om 6nm uitgesaai word, ShellRoadto Fame
( Debuut, neem wenke), wat elke Vrydag
om 6:30nm uitgesaai word, en 'n nuwe
program, Africa n Echoes, wat oo r twee
weke op Vrydag 26 Julie o m-ll :09nm
vertoon sal word .

African Echoes bring die roo m van Suid
Afrika se afro-jazz-rnusikante byeen in 'n
unieke konsert wat in Februarie vanjaar in
die Markteater se Warehouse o pge neem is.
Mense soos Abdullah Ibrahim (Dollar Brand),
Darius Brubeck en Victor Ntoni (Afro Cool),
VuVu Pefile, Pops Moh amed , Sipho Gu
mede en Jonas Gwangwa (vir wie die
g eleentheid sy eerste optrede in 30 jaar in
sy geboorteland was) gee 'n vo orsmaak van
d ie rykdom aan talent in swart musiek
waaraan veral wit Tv-kykers van nou af 
hopelik - meer dikwel s blootgestel gaan
w ord .

Die "nuwe" TV2/3 / 4klink beslis na 'n
stap indie rigting van TV vir die Nuwe Suid
Afrika.

beroemde Lldo-klub in Parys bekend is nie.
Die Panache-kabaret ken glo geen gelyke
ter wereld nie en Suid-Afrikaanse kykers
gaan die kans key om al 60 "Bluebell"
me isies, 30 "Kelly"-mans en die Lido-orkes
in aksie te sien op nie minder nie as 40
verhoogstelle,waaronder selfs 'n yskaatsbaan.
Van die eksotiese plekke wat deur die ste lle - f

voo rgestel word, is Egipte , Polinesie en
oak Broadway.

Sensors kyk BndeppBd wanneer
Udo·vere waBi

.Vere wat net die noodsaak likste - onder
langs- bedek, bene waar if kyk en vermaak
so na die tradis ie van die Paryse naglewe is
wat ens te wagte ka n wee~ in M-Net se
eerste o ngese nsorde Franse vermaakpro
gram, Le Lido de Paris . Die p rogram is glo
deur die senso rs goedgekeur mits dit laat in
die aand vertoon word Le Lido word daarom

.moreaand om llnm op M-Net vertoon ter
viering van Bastille-dag Sondag.

Bostuklose dansers is nie a l waarvoor die

D1NSDACII
* sender enlge twyfel "Dallas", wat deesdae soveelkinkels, verrassings en humor hetdat dit
beslis van die beste vermaakreekse op TV1 is. Om 8:35nm. .
• Hoogtepunt van die week: "AmericanChronicles" ss ;'Manhattan after Dark"
Woensdag: . '
* "Hamnony Gold presents" sa Scott Fitzgerald·storie "Bernice bobs her hair" am 10:26nmop
TV4. .

MOIII
• "LeLido de Paris" om 11nm opM-Net, boobs en bene in Franse styl:
* "TheWind and the Lion" om 9:30nmmetCandice Bergen en Sean Connery - albei op TV1.

SONDAGI

• "Trackofthe Elephanf', 'nboeiende bewaringsprogram am2:50nm, en "Stones for Ibarra", met
GlennClose en KeithCarradineas'npaartjie wat rusenvredegaan soek op 'nkleinMexikaanse
dorple,am 9:20nm op TV1. .

nes Kerkorrel se jongste langspeler), of as
kommentaargelewer word op gebeure van
die dag, iets miskien wat die kunstenaar
werklik aan die hart gegryp het (Kerkorrel ,
Koos Kombuis).

Dit is regtig hartseer dat Debuui dit die
kykers voorhou dat dit die nuwe geslag
Afrikaanse kunstenaars is - boonop die
"bestes" wat daar is. As dit die geval is, is die
toekoms van Afrikaanse ligte musiek duis
ter . Gelukkig het programme 5005 Tafel
baai-Boeghie en die oor die Hou tstok
musiekfees op M-Net gewys daar is wei
lewe in pie Afrikaanse mus iekwereld bufte
d ie SAVK. .. .

'N ENGELSE TV-skrywer het nou die dag
gese hy kan nie dink aan enlge ander TV
program wat die Afrikaanse pers nie so de
duiwel in gernaak het as Debuuttiie. En met
reg, het een van die Afrikaanse joemaliste
teruggekap. Vir 'n programreeks wat meer
as 'n Rl miljoen gekos het om te maak - 'n
bedrag wat meer as een Afrikaanse drama
reeks van die grond kon key - het Debuut'ti
nuwe stand aard geste! in swak smaak. En '
die boodskap wat dit oorgedra het , was: dit
is waarvan die Afrikaansekykers hou.

Verkeerd!
Debuut, 'w aarvan die "grande finale"

vanaand om 8:35nm regstreeks vanuit die
Wits-teater o p TVI uitgesaal word, het nie
net joernaliste in Afrikaanse koerante laat
gal braak nie, maar ook 'n stroom pro
tesbriewe van kykers ontlok. Die meeste
van'die briewe se tema was: is dit moontlik
dat die kombinasie vansulkebanale Iirieke
en middelmatige talent in 1991 nog in 56 'n
smaaklose, oordadige, amateu ragtige vorm
opgedis kan word as "baanbrekerswerk"
op d ie gebied van Afrikaanse musiek? En dit
in 'n reeks van vyftien programme oor net
nege kunstenaars?En 'n reeks waarvan e1ke
program volge ns 'n woordvoerder van die
SAUKR67 500 gekos het in 'n tyd waarin die
SAUK voortdurend praat van "verskraling"
en "rasionalisasie" weens finansieleproblerne?

Naas die feit dat die meeste musiekre
sensente dit eens was dat daar van ver
nuwing in die lirieke en musiek geen sprake
was .nie - eerder van agteruitgang - het 'n
mens ook jou bedenkinge gehad oor die '
be trokkenheid van gerespekteerde kunste
naars soos Jannie du Toi~ en Mynie Grove,
'mense wat met gehalte vereenselwig word.
Of iemand 5005 Nathaniel, wat sinoniem is
met oorspronklikheid. Die gevestigde
kunstenaars het met hul optrede in Debuut
nie net hul name aan s6 'n vrot program
gekoppel nie, maar ook die reeds vaal
nuwelinge se pogings nog meer amateurag
tig laat voorkom.

'n Wenk ook aan die regisseur en beplan
ner van die reeks: musiek word nie modern
gemaa k deur f1itsende Iigte , geometriese
platvorms, da nsers in vere en blinkertjies
nie. Die soort foefies beklemtoon net die
skyn en die mufheid van die inhoud. Musiek
is "mo dem" as dit voortbou op bekende
temas op 'n oorspronklike manier (d ink aan
Nathaniel); as dit vernuwing bring in styl
(Ferguson, Kommissie van Ondersoek, Johan-
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Winning in a business of your own
Starting a business can transform your life. It is exciting and presents new and unique
opportunities. Success depends on you, but we can help you face the challengeswith increased
confidence. By the end of this part-time course you will: .

• Knowwhat you want to achieve • Know how touse powerful ;
from your business. negotiating techniques.

• Beable to draw up a blueprint • Know how and where to get the
forsuccess. . money necessary to start your
U

business.
• nderstand profits and what . .

determines them. • Have d~velopedskil1~1D
. . managmg the peopleImportant

• Kno~o~.to Identifymarket to your business.
oppo mties. • Know the 5 most common

• Beable to select better methods pi.tfalls facingnew businesses
ofhandling competition. and how to avoidthem.

Seize the moment
The course fee of R390(which includes a 2 hour consultation) is subsidised in the interests
of promoting entrepreneurship in South Africa. To discuss what this course can do for you,
phone Mark Peters at the Centre for Developing Business on (011) 643-3241. .

@ TIri............... is ;.,pported by NEDBANK in !be ;;,........ of devoIop;";
~ Soutli Mrican entrepreneurs. .

DOYOU WANT THE MOSTPRESTIGIOUS
BUSINESS QUALIFICATIONS ?
The IMM Diploma in Marketing Management is the most highly
regarded marketing qualification. Many university graduates study
for the Institute of Marketing Management Diploma due to its
recognition in the marketplace. IMM graduates can enter industry at
a product manager level.

The CIS Diploma is a world renowned business administration
qualification available to all South Mricans. Institute members are
qualified to act as accounting officers or professional managers;

The HigherDiploma in Business Management is a oneyear programme
that is onlyopen to graduates and diplomates. Itallowsthem to obtain
a post graduate business qualification at the fourth yearleveland enter
the lucrative business world.

(BCOJl1~r) ::c~~~: ~1~Am=i~~:Si~e~~~s~h~i:~o~;kti'n~ ~::;n~~::~~~
lectures through IMD's academic faculty. .

YOUtoo can earn oneof these sought after qualifications IMD
either by full time study or with just twoevenings a week ~a

• or Saturday morning lectures for part time study. .:

The IMD Tertiary Education Institution . is staffed by
bildily qualified and experienced business people whose ."
only objective is to getyou to pass. ~

For more information contact SUSOllOt 403-3680/1/2 or ~.>~ 'P.~
write to IMD P.O. Box 87182, Houghton, 2046 __

Die
Montagu en Ashton
Gemeenskapsdiens

(MAG)

'n dinamiese, demokratiese, nte-rassige
gemeenskapsonttiJikkelingsorganisasie wat al
15 jaar bestaan, is op soek na 'n persoon wat

leiding kan gee as

ALGEMENE SEKRETARIS

en die uitdaging sal aanvaar om 'n span van 23 personeellede
te ondersteun en hulle werk te koordineer - wat 'nwyever
skeidenheid veldwerk in die gemeenskappe van Montagu en
Ashton, sowel as administratiewe en ander ondersteunings-

dienste insluit viz. gemeenskapsgesondheid, volwasse
geletterdheid,landbou projekte, alkoholisme projekte,

studente programme, maatskaplike dienste, kooperatiewe
ontwikkeling en opleidingsprogramme.

Die suksesvolle allillikant sal:
• vlot wees in Afrikaans en Engels Cn kennis van Xhosa is 'n
voordeel); .
• oor gepaste tersiere opleiding beskik;
• oor ten minste 5 jaargepaste ervaring beskik in 'n soortgelyke
werksomgewing in 'n senior hoedanigheid;
• die visie het van die rol van gemeenskapsontwikkeIing in 'n
post-apartheid gemeenskap:

. ·en~ 'n demokratiese benadering tot leierskap het.

DieM.A.G. bled aantreklike diensvoorwaardes, 'n onderhandel
bare besoldigingspakket en ruim verlofvoordele. .

Geskrewe aansoeke, vergesel van 'n C.V. en die name, adresse
en telefoonnommers vantwee referente, moet die M.A.G. bereik
voor 31 Julie 1991by die volgende adres: MAG., Posbus 365,
Montagu, 6720, of faks: (0234) 41945.

Virverdere inligting oor hierdie uitdagende geleentheid skakeI
Tim Banda by (0234) 41175 tussen 9:00 en 13:00.

Peace Action is a response from more than 30 Churches, Human Rights and Non
Government Organisations to the need for an independent violence monitoring group

in the Witwatersrand

CO-ORDINATOR-
Applicants should be: .
* committed to peace through non-violent action
* impartial-and sensitive 
* prepared to work unusual hours
* diplomatic

_Applicants should have:
* organisational and administrative skills
* computer knowledge .
* initiative
*.preferably own transport

Solary and benefits are negotiable and being mUltilingualwould be useful.

Write enclosing a CV to The Committee; Peace Action, P:O. Box95033, Grant Park, 2051. Applications
-. should reach Peace Action before 26th july 1991. ..
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VAN DONeK SESPOOK LOOP
··(en dieKapenaars verstik)

•

.Kaapstad en omgewing dreig om weens gebrek· aan oorhoofse bestuur. die nodige
wetgewing en geld in'n ekologiese nagmerrie te verander, namate sy wereldbekende
tosrlste-attraksles - die lug, see en berg '- deur besoedeling en nalatigheid agteruitgaan.
C.HRISTELLE TERREBLANCHE het by besorgde inwoners en arnptenare gaan-kers opsteek
oor die vraaq of die lekker lewe nie besig is om die Moederstad in te haalnie
"En toe ek weer kyk was daar niemand nie - net 'n kaal
gebrande kol en op die kip - die pype, die verkyker, die
oaatjie en twee klCin knypies tabak." ._

Die aanhaling kom ultdle verhaal van Van Doncken die
Duiwel, die legende wat beskryf waar Duiwelspiek aan sy .
naam en Tafelberg aan sy "kleed" kom. Deesdae lees die
verhaal meet- soos 'n profesie wat besig is om homself te

. vervul as soos '0. mite so oud soos die Kasteel. Van die
kaalgeskroeide, verspoelde Tafelberg-hange. tot by die
digte rookdampe oor die baai en hawe en die besoedelde
see lyk dit kompleet soos die dag toe die Duiwe!vir Van
Donek daar in '0. wolk van swael en vuur hel toe geneem
het net nadat Van Donek hom in '0. rookwedstryd uitgestof
het. .

"Die lug het s6 na swael geruik dat geen Chrisienmens
kon asemhaal nle," is die "gebeurtenls" in die volksrnond
onthou.

Vandag se inwoners van Tafelvallei voel op '0. windlose
wintersdag ook nie juis Ius om hul koppe by die deur uit
te steek nie - want die fotochemiese rook Ie so swaar oor
die gebied dat die hawe en see dikwels onsigbaar en die
seebriesie allermins vars is.

Die internasionaie gesondheidsriglyne vir lugbesoede
ling (SA het geen wetgewing daaroor nie)'is verlede' jaar
nege keer oorskry, meestal in die winter wanneer die
probleem op sy ergste is. .'

Derrick Oxley, besoedelingsamptenaar van die Kaapse
stadsraad het pas bevestig dat dit vanjaar al13 keer gebeur
het - tien keer die afgelope vyf weke. MOns het die stadium
bereik dat die perk te veel oorskry word," se Oxley.

Maandag was dit weer so en '0. amptenaar van die
munisipale gesondheidsafdeling het by navraag verduide
lik dat die bruin rookmis te danke is aan verskeie oortollige
afvalstowwe, hoofsaaklik van motorvoertuie, wat in die lug
meng met die ultraviolet-strale van die son. Die rook word
daarom fotochemiese rookgenoem. Hy se dievlakke word
dopgehou omdat dit "onaanvaarbaar vir die omgewing" is,
maar dat dit nie skade!ik is vir die mens nie. Nywerhede
noord van die hawe dra ookby tot die verhoogde vlakke.

"Van ons kant af," se die afdeling, "het 005 '0. verslag en
video oor die saak aan die stadsraad voorgele.wat die saak
by die minister [RinaVenter] aanhangig gemaak het,"Sy het
gese die saak moet verder dopgehou word om V;lS te stel
of dit regtig ernstig is en die afdeling het nou toestemming
gevra om beter toerusting aan te skafom vas te stel ofdie
bruin rook gevaarllk is.

Intussen moet die wat teen die berghang woon, ook liefs .
hul deure dig hou - want aI om die ander dag wanneer dit
reen, dreig die kaalgeskroelde bo-grond van die berg en
Duiwelspiek om die woonbuurte in modder- en klip-
vloede mee te sleur.' . "-

Die berg is in Februarie in '0. reusebrand van sy kosbare
plantekleed ontneem, wat die bogrond gewoonlik vashou
en ook die water opvang. . . .

Maar die laaste maand is die huise van inwoners veral
teen Duiwelspiek meer as een keer oorspoel nadat vloed
walle teen die berg weens die waterkrag gebreek het.
Kommer neem toe oor sowel die mense lewensomstan-

dighede as oor die berg, wat nog <n paar jaarkan neem om
te herstel, terwyl dit voortdurend weggekalwe word.
Inwoners se die verspoelings is die ergste in menseheu
genis in die gebied.

Volgens die stadsraadslid Llwellyn van Wyk, ook '0. lid
van die Table Mountain Nature ReserveAdvisory Board
wat '0. deel van die berg bestuur, kon die ramp kwalik
verhoed word omdat '0. wetenskaplike bewaringsplan
gevolg word. Maar hy glo die berg kan baie beter bewaar
word as dit deur een oorkoepelende liggaam beheer word,
terwyl baie meer geld ook dringend nodig is.

"Ons meen Tafelberg behoort tot Nasionale Monument
verklaar te word en dat uit staats- en provinsiale fondse .
bewaar moet word," se Van Wyk. "Maarop die oomblik
krimp die bydraes uit die oorde net."

'0. Voorstel is al gedoen dat '0. bybetaling vir die gebruik
van die kabelkarretjie gehef word virdie bewaring van die
berg deur die wat dit fisiek "gebruik" eerder as om sake
ondememings verder te belas. Ondernemings in die Skier
eiland dra reeds 70 persent van die beskikbare begroting
by, verduidelik Van Wyk. Ondanks al die besorgdheid
ondervind Tafelbaai '0. ongeewenaarde oplewing van biljoene
rand wat in eiendomsontwikkeling gepomp word, onder
meer 'n R85 miljoen residensiele ontwikkeling aan
Dulwelsplek.

Khayelitsha, die township naby Kaapstad, verteenwoor
dig ook Suid-Afrikase woongebied wat die vinnigste groei
- wat op sigself '0. uitwerking op Kaapstad het.

Nou ontstaan die vraag of die stad nie besig is om Yerby
. die perke van sy ekologiese balans te ontwikkel en groei

nie. Die meeste belanghebbendes ontken dit en meen die
stad het nog groei-potensiaal. Hulle meen die probleme
wat nou ondervind word, is die erfenisvan jarelange swak
bepIanning en gebrek aan behoorlike koordtnerlng en.
bestuur. .

Paul Gray, die voorsitter van Captrust, '0. onafhanklike
oorkoepeleride organisasie wat 'n verskeidenheid vereni
gings en bewaringsinstansies in die Skiereiland verteen
woordig, meen dit is nie 'n toeval dat verskeie ekologiese
probIeme skielik tot 'n spits gekom het rue. "Ek het nog
nooit '0. vyfparplan of '0. vyftigjaarplanvir dieomgewing en
ekologie van die Skiereiland in die gehee! gesien nie. Dit
bestaan net nie," se hy.

Met verwysing na Kaapstad se talleomgewingsprobleme,
. "ook die besoedeling van sy riviere en VaIsbaai, se Gray:

MOns het op die oomblik '0. hoogtepunt in druk op die
omgewing bereik, byna"n eksponenslele kurwe, waarin

. beplanning, beheer en finansiering nie aan die behoeftes
kan voldoen nie."

Hy skryfdit toe aan '0. gebrek aan beheer en visie asook
geld en se mense in regeringsliggame is bale bewus van die
probleme, maar dat '0. oplossing in die wiele gery word
deur die stelsel en '0. gebrek aan bewaringsbewustheid by
senior arnptenare.

"In Kaapstad gaan dit hoofsaaklik daaroor dat die Raad
nie daarin shag om die ideale van 'n gebalanseerde
omgewing te bereik nie; Dlt is die gevolg van swak
beplanning in die verlede, soos sonering, asook die feit dat
plaaslike owerhede tot dusverbltter min seggenskap en .

verantwoordelikheid gehad het." -
Soos talle ander met wie VWBgesels het, meen hy daar

is te veelliggame wat elkeen van die aspekte beheer. Die
Tafe!berg-reeks het om mee te beginmeer as 30 grond
eienaars.

"Dit gaan baie besondere en omsigtige beplanning en
onmiddellike optrede kos om die huidige probleme op te
los en die agteruitgang te stuit", se Gray. "Maar ons sal iets
moet doen, al kos dit 50 jaar om weer '0. baIans teweeg te
bring. Ons durf nie se dit is te duur nie."

"Wat die besoedeling betref, is dit onaanvaarbaar dat
.mense volgens maksimum aanvaarbare vlakke werk. Daa~
moet gesorg word dat besoedelingsvlakke te aile tye tot '0.

minimum beperk word. Kaapstad sal ook moet druk
uitoefen sodat die regeringso gou moontlik wetgewing oor
loodvryepetrol inste!, omdat die stad die swaarste onder
die probleem gebuk gaan.

"Tafelberg weer, is '0. voorbeeld waar reeds beheer
verloor is en waar nie een grondeienaar verantwoorde
likheid wil neem as die ander ou dit nie ook doen nie. Die
bergreeks het steeds baie potensiaal as '0. unieke wilder
nisgebied en ekostelsel."

DIE LEGENOE
Die legende lui dat VanDonek, 'n ou seerower, sy dae

in 'n huisie teen die berg geslyt het met sy vaatjie

brandewyn, verkyker en die kalbassie waaruit hy sy

"uitstekende tabak" by die sakkevol gerook het. Almal

was bang vir hom en het ,hom aileen gelaat - totdat 'n

lang maer man hom eendag by hom aansluit vir '0. paar

dampies.

Sonder dat Van Donek hom as die Dulwel uitken,

vertel hy hom dar hy meer as enige ander mens ter

wereld rook -~aarop die Duiwel hom die stryd aanse

met die versekering dat waar hy vandaan kom, daar dag

en nag gestook word. Die Duiwel wou hom vir sy siel

wed, maar Van Donek se toe hulle kan sommer "net vir

die lekkerte" kyk wie die meeste kan rook.

Nadat die twee vir '0. dag of wat sovee! rookdampe

oor Kaapstad gebIaas het dat niemand meer "hulle

koppe by die deur kon uitsteek nie", het die Duiwel bes

gegee met: "Help my, help my, die rook van die hel is

niks teen die rook nie" en met 'n laaste: "Jy vemiel my, .,

jy maak my dood" het hy teen die grond neergeslaan.

Toe Van Donek tot sy skok agterkom sy teenstander

. het horings, was dit reeds te laat en '0. veewagtertjie he~

later vertel hoe die tWee in swawel en vuur verdwyn en ~.

net die verb~de berg en verbruiksgoedere agtergelaaf".

het, "'"
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gestaak net na die militere ingry
ping teen die demokratiese bewe
ging wat deur studente geIei is. De
monstreerders het sterk protes
aangeteken teen die voorregte van
en korrupsie onder amptenare.

Amptenare word ten-volle-be
taalde vakansies gegee wat· in
Iengte wissel van 'nweek vir die met
ses [aar se diens tot 15 dae vir

. arnptenare met 'n dienstydperk van
15 jaar of meer,

Die noordoostelike kus-oord
Beidahai is ~liefkoosde plek
vir hooggep Chinese ample
nare. Dit sluit Deng Xiaoping - En
jari~e argitek V:I.(~ Ch~a se ekon
orruese hervonrung 10, wat - so
word berig - heplan om sy somer

.vakansie bier deur te bring. - (Afl»

.'n Onlangse fotovan DidierRatslrak~, president van Madagaskar. '~ Groelende
proteSbeweglng watdiebedanklng van Ratslraka en demokratlese verkleslngs els, het
dl~ afgelopeweke Indiemlddelvan die hoofsled byeengekom. Volgens'n opposlsle-

. leleroorweeg parlementstede die moontllkheldom krygswetaf Ie kondig.
(Foto:Pierre Glelzes, AP)

\ HONG KONG - Partylede van die
Chinese Kommunisteparty sal,
toegelaatword om af te sit strande
toe hierdie somer. Die Chinese
regering het weer begin om vakan-.

. sies toe te staan, nadatelit opgeskort
is na die protes-aksies ten gunste

·van demokrasie.
· In 'n resolusie laasweek is die
·jaarlikse verlofstelsel hervat vir
eenhede onder diesentrale komitee
van die Chinese kommunisteparty
party en staatsraad, het die pro
Beijingkoerant Wen Wei Po berig.

. Die resoIusie het lede en ampte
nare aangemoedig om hulle jaar
Iikseverlof tussenJulie en Septem

. her by staatsbeheerde vakansie- of
herstellingsoorde te neem.

Die gebriJik is in saner van 1989

Rooi seevakansies hervat
dig deur 'n Oostenrykse anneksie
na die sluipmoord op die Oosten
rykse aartshertog Ferdinand deur
'n Serwier in Bosnie-Herzegow- .
ina.

Kroasiese nasionaIiste het .die
Joego-Slaafse koning"in 1934 om
die ·Iewe gebring. ,

HitlerhetJoego-Slawie in 1941
beset en verbrokkeI. 'n Fasistiese
Kfoa,sie is tot stand gebring waarin
Serwlers uitgewis is. Die.Kroasier
Joslp Boiz Tito het in 1945 mag
bekom en Joego-Slawie verenig
onder 'n ysterhand. .

Politieke waarnemers g10 dat
Slowenie en Kroasie se eeu-oue
vrees vir Serwiese ultbrel
dingsdrang agter die onafhan
klikheidsverklaring steek.- ALAINE
NAVARRO,& OAUDINE CANEI1l (AFP)

Russlese leler BorisYellsln 16 die eed af gedurende Woensdag se Inswertngsplegtlgheld In die Kremlin wat homdieeerste popul6r
verKose president van die RussleseRepubllek gemaak het. Linksvoorhom III 'n kople van die Russlese grondweten regs die

. . RussleseVerKlaring van Soewerelnttelt. (Foto:Boris Yurchenko, AP) .

oa die talel >

Vao die slagveld
'n Vrou loop verbygraffiti teen 'n muurIndieSerwlesedorpl; TenJa, wat InKroaslflgelfle Is. OleCyrlllese skrlf agter haarlees ~rwlese

Chetnlk Beweglng", terwyl die logoteendie muurvoor haarbeteken "Slegseenheldred die.serwl~r". (Foto:Michel Evler,AFP)

BELGRADO, joego-Slawie - Die Slowenie ~ het die verlies van hul
Joeg&-Slaafse burgeroorlog is besig Belgrado-filiaal gelate aanvaar.
om van die slagvelde na die eko- "As ons as Sioweense maat-
nomie oor te vloei. skappy daar aangebly het sou die

Die Sioweense wegbreking het belasting wat ons aan die Ser-
die ekonomiese weefsel van die wiese republiek moes betaal on-
federasie uitmekaargeskeur. draaglikgeword het," het Miroslan
Slowenie is die rykste en mees Djerie, Kompas se finanslele di-
verwesterde van die ses joego- rekteur, gese,
Slaafse republieke. Alhoewel hler- Die konflik veroorsaak ook dat
die republiek slegs nege persent talentvolle Siowene - soos Dag-
van Joego-Slawie se bevolking man Schuster, president van die
bevat, lewer die republiek 22 Joego-Slaafse sakekamer - uit
persenr van die bruto nasionale Belgrado vlug. '
produk. Onderlinge beweging van,goe-

Nou het Serwiers met eko- dere, dienste en kapitaal tussen
nomiese weerwraak teen die af- die republieke is totaal in die war
stigtende Slowenie begin. gebring. Die $3,5 billjoen se han-
. "Ons sal nie langer vir Siowene del tussen Slowenie en Serwie

"werk nie", lui 'n slagspreuk aan 'n word ook geraak.
groot sportwinkel- deur Siowene Maar verdeling en ineenstorting
besit - in Belgrado. Die winkel is was. van die begin af deel van
van plan om voortaan as "Serbija joego-Slawie se geskiedenis.
Sport" handel te dryf, en nie as die Serwie, Kroasie en Slowenie
gebruiklike "Slovenija Sport" nle, het 'n vrywiIlige assosiasiegevonn
Ole naamverandering is heeltemal wat in 1929 as die federale repu-
onwettig, bliek joego-Slawie tot stand ge-

Die 'diefstal' van voorraad is bring is uit die ineengestorte
reeds deur "Slovenija Sport" se westelike Oostenryks-Hongaarse
hoofkwartier in Slowenie verdoem. en die oostelike Bisantynse ryke.
Sedert Slowenie se onafhanklik- Die kunsmatige samestelling het
heidsverklaring op25 Junie - en nie eeue se vyandigheid oor
selfs voor dit - is eienaarskap van etniese, kulturele, ekonomiese en
220 Sloweense filiaalmaatskappye politieke tradisies verwyder nie.
in Serwie ietwat teesinnig in Ser- Beide Kroasie en Slowenie was
wiese hande geplaas. deel van die Oosteruyks.-Hongaarse

'n Groot vertoonlokaal in ryk, is Rooms-Katoliek en het
Belgrado se naam is verander van .gesonder ekonomiee as Serwie,
"Slovenija Les" na "Sloles", nadat Montenegro, Masedonle en Bos-
dit deur 30 werknerners "herwin" nie-Herzegowina. A1bei het de-
is. mokratiese hervorrningsvan stapel .

Velirnir Tomic, 'n direkteur van gestuur en kommunisrne verwerp.
die vertoonlokaal het verduidelik Beide Slowenle en Kroasiebeskou
clat meeste van die wins na Serwie as struikelblok in die pad.
Slowenle gegaan het. Hy onder- na demokratisering.
steun die werknemers se aksie .Serwes was deel van die Bisan-
ten volle. tynse ryk, is oor die a1gemeen

Een van die grootste reis- Ortodoks,en bet 'n gesemr3IiseeJde
agentskappe in die land • Kom- kommunistiese regering. Serwie
pas, met hoofkwartiere in yubljana, se onathanklikheid is in 1914beeln- .
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Paleslyne se einde in Libanon?
NICOSIA -'Die Palestynse Bevry
dingsbeweging (PB) is 'deur die onlangs
ontplooide L1banese nasionale leer ge
dwing om hullaaste mllltere vesting in
die Sidon-gebied af te gee. Dit volg op 'n
vredesooreenkoms verlede week na drie
dae se gevegte waarin meer as 50 mense
dood is. '

Volgens die ooreenkoms meet die PB
swaar en medium wapentuig vanuit die
kampe Ain Helweh en Miyeh Miyeh 6f
na ander landstreke weg van die grens
met Israel 6f uit L1banon verwyder. Twee
groepe se wapentuig word na die Siries
beheerde Oos-Libanon geskuif. Die van
'n ander groep word in Sidon se voor
stede onder toesig van die Libanese leer
geberg totdat besluit word waarheen dit
verskuif word.

Verskille bestaan tussen die Libanese
en die PB oar hoeveel wapens betrokke
is.

Intussen het Israel geweier om hom te
onttrek uit 'n grensstrook in Suid-Llbanon
wat hy tesame met Israeli-gesteunde L1
banese milisie beheer. Israel se minister
van Buitelandse Sake, David Levy, het
gese sy land se onttrekking hang af van
die onttrekking van Siriese troepe, wat
oor twee derdes van die Libanese gebied
ontplooi is. .

Hierdie is die jongste in 'n reeks
terugslae vir die PB sedert die organisasie
kant gekies het virIrak in die Golf-krisis.

As straf is die PB nou meer as ooit
. deur die VSA en Israel uitgesluit uit die

vredesproses in die Nabye-Ooste. Die
Arabiese state het nie protes hierteen
aangeteken nie - ondanks die 1974
Rabat-konferensie wat die PB aanvaar het
as "die enigste legitieme verteenwoor
digers Van die Palestynse mense".

Sedertdien het die PB finanslele steun
'van tradisionele ondersteuners verloor,
die Europese gemeenskap het bande met
die PB op ys geplaas, sommige nasies
weier om met die huidige leierskap te
onderhandel, en die toekoms van die
belangrike Palestynse gemeenskap in
Koeweit is onseker.

Binne die organisasie word die
leierskap betwis. Bassam Abu Sharif - 'n
raadgewer na aan die PB-leier Yasser
Arafat - het onlangs vertel van 'n "sterk
tendensie in die besette gebiede en in
die kern van die PB om nuwe asem in
die leierskap te blaas ..."

Die PB sc ou orde "is een van onver
moe om nuwe realiteite - gekenmerk
deur 'n wereld waarin die VSA al
leenoorheersing het en deur dieplig
gende veranderinge in die Midde-Ooste 
te hanteer", het Abu Sharif bygevoeg.

In die besette gebiede het die ekono
miese krisis vererger, en die drie-en-'n
half-jarige intifada (opstand) is besig om
te kwyn as gevolg van interne konflik.
Sluipmoorde op beweerde samewerkers
het sulke drastiese afmetlngs aangeneem
dat die PB hom daarvan gedistansieer
het, Die aantal vennoordes staan nou op.
338 - in vergelyking met 813 gedood
deur Israeliese soldate of setlaars,

Die PB se leierskap moet ook weer
stand bied teen die radikale Moslem
faksie Hamas, wat nasionalistiese
kandidate na aan die PB in die verkiesing
tot Hebron se sakekamer geklop het.

Die ?B se struktuur is verswak deur
die sluipmoord vroeer vanjaar op Salah
Khalaf, oak bekend as Abu Iyad. Hy was
een van die laaste sleutelfigure van die
beweging. .

Die Libanese regering het voor die
troepe ontplooi is onwrikbaar geweier
om te onderhandel oor die poHtieke en
siviele regte van die sowat 350 000
Palestyne wat in libanon woon.

Alles dui daarop dat die 30-jarige Pales
tynse gewapende teenwoordigheid op
libanese grondgebied vir eens en altyd
beeindig sal word. - XAVIER BARON
(AFP) .
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nie. Die gevolg is "verlies aan vertroue in
hierdie stelsel," het die amptelike Chinese
pers onlangs erken. Terselfdertyd is som
mige plaaslike arnptenare as "onbeholpe"

. bestempel, onverskillig teenoor die ge
meenskapsplase se welvaart.

Ander tekens van ekonomiese hervorming
is die groter mag wat aan provinsies toege
staanword. Die kusstreke het meer vryheid
in besluitneming, en die suidelike provin
sie Guangdong - wat aan Hongkong grens
- het Chinase sterks-groeiende ekonomiese
streek geword.

Die Chinese regering het ook die bedryf
van aandelemarkte in Shanghai en in die
spesiale ekonomiese strook Shenzhen toege
laat.

In die groot stede het lewenstandaarde
merkbaar verbeter en ongeveer 80 persent

. van huishoudings besit televisiestelle.Wmkd
rakke is vol kos en goedere vir daaglikse
gebruik. Maar volkome privatisering en
mark-ekonomie bly verbode.

Kritiese waamemers wonder of hierdie
vyftig-vyftig stelsel~ 'n "rnark-ekonomlese
sosialisme" nie stadig sal opbreek as gevolg
van politieke terughouding nie,

Die Chinese premier Li Peng het gese dat
10 [aar se hervorming toon dat 'n beplande
ekonomie gekoppel kan word aan mark
ekonomiese aanpassings. - PASCAllE
TROUILLAND (AFP) EDGAR BAUER(DPA)

sporighede van die fanatieke kulturele revolusle verwerp het. Toe
het honderde miljoene Chinese Mao aanbid en hom aangehaal.

Die nuwe uitgawe het 'n nuwe essay bygevoeg: "Staan boekaanbid
ding tee". Verder is somrnige historiese foute van die oorspronklike
reggestel. Die vorige uitgawe het in 1965verskyn - een jaar voor die
begin van die dekade-Iange Kulturele Revolusie. '

Meer as sewe miljoen eksemplare van die hersiene uitgawe is reeds
verkoop. .

Die People'sDailyhet ook 'n omsendbriefvan clie party se propa
ganda-departernent gepubliseer waarin al50 miljoen partylede gevra
word om die toespraak van Jiang Zemin - die party se algemene
sekretaris-generaal - te bestudeer. .

Die toespraak is 'nkragtigeverwe~'nvan veelparty-politiek en
kapitalisme. Die koerant het dit bes as die "kristallisering van
koIlekliewe wysheid", en 'n belangrike om Chinesete begelei-
op "die mars op die sosialistiese pad". (AFP)

mag na aIle vlakke afgewentel. On
dernemings kan meer wins vir hulself hou
[en)hoe meer jy werk hoe meer verdien jy",
se die lid van die Kommunisteparty.

GevoIglik is al4 Z43 inwoners van Doodian '
ten gunste van kollektivisme.

"Meeras 100 mense hetin die privaatsek
tor probeer werk. Hulle het na die koIlek
tiewe stelsel teruggekeer omdat hulle nie
genoeg verdien het in hulle eie besighede
nie," se Zhang Zhenliang - 'n amptenaar

.van die plaaslike Kommunisteparty.
. Doudian is as 'n agterlike dorp beskou in
1977. Sedertdien het die inwoners se inkom-

, ste 22 keer toegeneem tot 1 750 yuan per
jaar.Terwylwerkloosheid hoog is in China,
kla inwoners oor 'n tekort aan arbeiders en
neem mense van naburige dorpies in diens.

Elke jaar voer Doudian tonne organies-:
gekweekte wortels, eiervrugte en tamaties
naJapan uit, koeie na Hongkong en k1ere
na Duitsland.

Tot twee derdes van plattelandse China 
waar die meeste van die bevolking woon 
se produksie word deurgemeenskapsplase
gelewer. Sommige is besig om onder
groeiende skuld in duie te stort - soosvier
vyfdes van die gemeenskapsplase in die
suidwestelike provinsie Sichuan.

Party dorpies staan op die punt om
bankkrot te speel, en kan nie langer die
salarisse van hulle party-amptenare betaal

BEIJING, - LI Xiao is trots om besoekers
deur sy splinternuwe huis in Doudian te
wys. Doudian - 'n dorpie net buite Beijing
- se inwoners het Mao se kollektivisme in 'n
winsgewende besigheid omgeskep, Dit is
'n bewys van 'n stadige ekonomiese her
vormingsproses wat besig is om hom op
grondvlak af te speel. ..

In die nuwe Chinese ekonomiese open
heid het Doudian verkies om 'n ge
meenskapsplaas (collective) te bly eerder
as 0'll nader aan privatiSering te beweeg.

Doudian toon 'n hoer produktiwiteit en
effektiwiteit as die moeisame staatsmaat
skappye, waarvan tot 'n derde deur die
staat gesubsidieer word.

Die gemeenskapsplaas-stelsel is in 1956
ingestel. Daarvolgens besit niemand die
land ofgereedskap nie. Alles word aan die
staat verkoop vir kontant.

Li verdien 4 500 yuan ($850) per jaar - drie
keer meer as die gemiddelde Chinees. En
hy is nie die enigste welaf boer in hierdie
dorp nie, waar 98 persent van die inwoners
op gemeenskapsplase werk.

MOns het voorheen foute begaan, Daar
was te veel beheeren almal het uit dieselfde
bakkie geeet," verduidelik LIQingyu. Hy is
die distrikshoof van die gebied waarin die
dorpie val.

"Na 1977 het ons die verantwoorde
Iikheidstelsel ingebring ... Ons het meer ,

Nuwe 8sem in ou Chinese slelsel

Mao se boekiever8nder van kleup en geur

-91'..'
, --~,.

JuanAntonio samaranch, president van die Intemaslonale Ollmplese Komltee,skud bIad met sam Ramsamy, voorslttervan dieNaslonale OllmpleseKomlteevanSuld
Afrika. Oltwaspas na Dlrisdag seaankondlglng deur samaranch InLuasanne, Swltserland. datSuld-Afrlka hertoetrede totdieollmplese beweglng toegestaan Is. (Foto:

Keystone)

. ..;,

BElJING- Soos met die kulturele revolusie - toe dieklein rooi boekie
verpligte leesstof was - het die Chinese Kommunisteparty weer
eens 'n beroep op Chinese gedoen om Mao' Zedong se werke te
lees. . .' . . . .

Die' onderwerp van studie is egter nie rooi nie maar vier
vleeskleurige hersiene volumes van· die Groot Stuurman se
uitgesoekte werke. Die uitgawe is vanaf1Julie mer te koop aangebied
om die 70e herdenking van die party se ontstaan te vier;

Verlede week bet 'n cxmendbrief van die partyse sentrale komaee
- op die People's Dailyse voorblad gepubliseer - 'n beroep op die
nasie gedoen om Mao se werke te lees en sodoende die "massa
bestudering van Marxistlese teorie" aan te moedig.

Die publikasie is as " 'n saak van gcoot politieke betekenis"
bestempel. .

.Die oInsendbriefbet egter beldemtoon dat die studie gedoen moet
. word in die gees van die ngeopende deur' - wat die liilkse buiten-
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L Meneer se vakansiedeurPieler Swanepoel
DIE grootbaas het onverwags teruggekom. Hy het 'n nuwe
wit pak gedra en sy snor was afgesny.

Hy't ons vertel hy gee nie 'n hel om hoe deurmekaar die
kantoor isnie. Dit het hom nie eens gepla dat die advertensie-.
meisies se skedule agter was nie. Sy.vakansie was 'n totale
gemors.Skote wat in die strate klap. Mortiere wat oor jou kop
vlieg as jy probeer fliek, Dit was nie meer dieselfde nie; nie
5005 toe hy 'n kind was nie.

Vliegtuie maak hom naar. Op pad terug het hy hom in 'n
koma ingesuip, maar was nogtans die hele vlug lank papnat
gesweet. Visioene gehad van 'n vliegtuig wat in 'n onher
bergsame wereld neerstort. Hy is die enigste oorlewende.
Om hom Ie die Iiggame van almal wat hy ken. Almal
onherkenbaar vermink. Hy't kalmeerpille by die lugwaardin
gekry. Het dit saam met die drank afgesluk en was 'n halfuur
later uit.

Die drome het meer geword - opeengehoop. Hy was
magteloos; hy kon nie wakker word nie. Dit het hom laat
dink. Die hele ondervinding was nie vemiet nie. Alles moet
'n doel he. Hy her besef: dit help nie am dinge met mekaar

, te vergelyk am of verskille uit te wys of ooreenkomste raak
te sien nie.Jy kan filosofeertot jypers is in die gesig. Dit bring
jou nerens nie. AI wat jy kan doen, is om te aanvaar.

Ek vind dit nou moeilik om snags te slaap. Ek dink aan
radioaktiwiteit wat soos onsigbare sneeuvlokkies op ons
neerdaal en ons weses lnflltreer. Ek kyk elke nou en dan na
my slapende vrou om te sien ofsy nog nie begin gloei het nie.

Hoe bespreek 'n mens jou slapeloosheid. met iemand
0-, anders? Ekweet my vrou sal se ek bekommer my vernlet, die

aarde sal vir sy eie balans sorgo Die gat in die osoonlaag
bestaan nie werkllk nie. Dis net 'n teorie. As dit konkrete
werklikheid was, sou die son ons almallankal doodgebrand
het.'Maar ek kan dit nie aanvaar nie. Dit voel asof alles stadig
besig is om al hoe meer uit beheer te raak. Ek wag nie eens
meer vir die volgende nuusberig van nog 'n ruimtetuig wat
uit die lug neergestort het van nog 'n natuurramp van nag 'n
oorlog van nog ongelukke op nog paaie nie. '

Ek wonder net nog: wanneer laas het ek wit wolke gesien?
Is die sterre werklik nog iewers in die hemel besig om al om
mekaar te tol?

Totdat die grootbaas eendag besluit om my in te roep,
Ek verwag hy gaan kla dat die kwaliteit van my werk

daarmee heen is. Oat ek my aandag moet bepaal waar dit
hoort. Maarhy se uit die staanspoor ek moenie oorhaastig tot
gevolgtrekkings kom nie. Daar is niks omtrent my werk wat
hom pia nie. Ek kan gerus ontspan. Wat van koffie? Of
miskien suikerbostee.

Hy se dit is tyd dat hy delegeer. Dit is vertroulik. Iemand
sal sy skoene vol moet staan. Sedert hy terug is van sy
misrabele "vakansie", het hy die saak goed oorweeg en kon

-hy aan geen beter persoon dink as ek om sy plek vol te staan
nie.

Ek is oorbluf. Ek wi! verskonend bedankings mompe!. Ek
wil myself hoor kreun dat dit 'n besondere eer is, of dat ek
gevlei voel, dat hy op my kan staatmaak, vertrou, ek hom nie
in die steek sallaat ofiets dergliksgepas. Maar dit gebeur nie.
Dit is nie werklik nie.

Alles gebeur in my kop. Ekisdeur sprakeloosheid oorrom
pel. Vir 'n oomblik flits 'n psigotiese vrees deur my: wat as
ek nou nog sti! ook raak? Dan kan ek nie slaap of praat nie.
Die volgende sal doofheid wees gevolg deur kleurblindheid

gevolg deur...Mywereld sal hom soos 'n'klanklose swart-en-
wit film voor my afspeel. . " '

Solank ek nog kan slen.
Die grootbaas se stem roep my die werklikheid in. Hy se

ek moet ontspan. Miskien kortek 'n vakansie. Maar na sy
laaste "vakansie" kan hy dlt ook nie regtig aanbeveel nie. Wat
van 'n sigaret?Maar natuurlik: ek rook nie. Hy het mos tydens
daardie 'vakansie" van hom begin.

Nooit in sy lewe ooit die begeerte gehad nie; en toe,
skielik, op 54-jarig~ ouderdom begin hy. Dit pia hom egter
nie. Hy aanvaar dit eerder as om homself nog 'n hang-up op
die hals te haa!.

Ek het hom nog nie geantwoord nie. Ek weet nog nie of
ek kan praat nie. Hy gaan voort: . '

"Ekis egter nie heeltemal seker of alles met jou pluis is nie
• as ek so eerlik mag wees, Maar man tot man, glo ek, kan
ek jou e1it se. Dit is vir my belangrik dat my personeel
gelukkig is. Sedert daardie patetiese vakansie van my koester
ek elke mens hier. En as daar iets is wat iemand pIa, is ek hier
am te kyk wat ek kan doen. Sonder dat ek dit met iemand
anders sal bespreek. Dit bly tussen ons. Nie eens my vrou sal
daarvan hoor nie."

Ekweet dat ek nou iets rnoet se om hom gerus te stel. Maar '
ek weet dit sal belaglik k1ink as ek hom vertel dat ek nie kan
slaap nie. Orndat visse besig is om in riviere te verstik. Omdat
statistieke nie kan bybly nle. Omdat die son vir my elke
oggend wanneer ek opstaan al dowwer Iyk. Omdat ek wag
vir die nag dat ek gaan wakker word omdat my vrou green
in' die donker gloei. Omdat wanneer 'n mens sander slaap
probeer klaarkom jy die gevaar staan om te begin hallusl
neer. En 5005 wat jy kan agterkom, is daar te veel dinge in
my kop, Wat dit vir my onmoontlik maak. Om te begin. Om
te praat. Die verge!yking tussen ooreenkoms en verskil het
my verwar, Hy gaan aan:

':Jy het blou kringe onder jou oe, Miskien lei jy aan
bloedarmoede. Jy sal. jou verbaas hoeveel mense dit het
sonder dat hulle dit weet. My vrou het net soos jy gelyk,
kompleet asof sy nooit slaap nie. Toe gee die horneopaat
haar hierdie behandeling. B-Vitamiries en so aan. Ek kon dit
nie glo nie. Dae later was sy 'n nuwe mens. En as ek jou nou
iets persoonliks kan vertel: hy't my hardlywigheid ook
genees. Heeltemal natuurlik. Medisyne sonder chemlkallee.
Die weg van die toekoms. Ek se jou. Dis al wat ons sal kan
doen. Ons moet die wereld weer skoon kry.
, "So, jy moet se as iets jou pia. Ons kan dit uitsorteer. Of

wag, miskien is ek verkeerd, miskien is ek die een wat
ongevraag tot gevolgtrekkings kom. Dit is maar net - ek stel
belang. Werklik. Jy weet natuurlik wat 'n mens moet doen as
jy nie kan slaap nie. Aminosure. Of liewer: tripotophan. Jy
kry dit in melk. En in piesangs. Al wat jy doen, is: druk 'n
piesang fyn met 'n vurk, meng dit met 'n glas melk en drink
dit so 'n uur of twee voor jy bed toe gaan. Heerlike drankie.
Maar ek klink soos 'n kwak. Ek praat te vee!. Verskoon my
tog. Dit is daardie "vakansie" van.... Jvis so stiI. Jy't nog nie
'n woord gese rue. Verte! maar gerus, se my: wat is op die
hart?"

Voordat my wereld verbleek tot grys, voordat my ore
verdoo~, v~rdat ek my sig heeltemal verloor en enige
moontllkheld tot perspektief in die swart gat' van niks
verdwyn, moet ek hom se: ,

"Meneer, meneer se wit pak wat meneer dra sedert meneer
van meneer se vakansie af teruggekom het, is besig om elke

. dag al donkerder te word. wit meneer nie liewers 'n swart
pak koop nie?"

., VRYE WEEKBLAD PLAAS ELKE TWEEDE WEEK IN KORTVERHAAL. VERKIESLIKONGEPUBLISEERDE

KORTVERHALE IN AFRIKAANS OF ENGELS, NIE LANGER NIE AS 1 200 WOORDE, KAN GESTUUR WORD

AAN: VRYE WEEKBLAD FIKSIE, POSBU~ 177, NEWTOWN 2113.

DIE REDAKSIE SAL BESLUIT WATTER VERHALE GEPLAAS MOETWORD EN GEEN KORRESPONDENSIE SALOOR DIE

KEUSE GEVOER WORD NIE. SKYRWERS ONTVANG R250 VIR 'N VERHAAL WAT GEPUBUSEER WORD.
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liNee voorlesings
Cosaw hou aanstaande Donderdagaand 'n voorleesaand getitel Evening of readingwithDennis

, Brutus. Onder die deelnemers Is Keorapatse Kgositslle, Lesego Rampolokeng en GclnaMhlope.
Muslek deurJazzoetry. Ditwordgehou byK1ppies, Mark-Teater om6nm. Toegang indie vorm van

donasies.
Ole dramaturg, dlgterenskrywerGclna Mhlope hou op Donderdag 25 Julie 'n voorleslng ultdie

onlangse publikasle Breaking the Silence: A Centuryof Women's Poetryby die Unisa-Kunsgalel)'.
Die redakteur van diebundel, Cecily Lockett, salteenwoordig wees vir die bekendstelling. Dr

Marion Arnold soos ook 'n lesingenskyfievertoning g9tltelConversations aanbied. Die voorlesing
begin om7nm. Bespreek voorDlnsdag 23 Julie by (012) 429-6255.

VryeW88kIIIad, 12 - 18 JULIE 1991

HUMAN RIGHTS FOR SOUTH
AFRICANS
Mike Robertson (red)
OxfordUniversityPress
R19,95

ANTON STEENKAMP

DIE debat oor menseregte is nie 'n nuwe
verskynsel in Suid-Afrika nie, hoewel 'n
mens verskoon kon word as jy tot- in die
middel-tagtigerjare so sou dink. Tot met die
verskyning van John Dugard se ge
dagteprikkelende Human Rights and the_
South African Legal Order in 1978 het
regs lui in Suid-Afrika bitter min aandag aan
die onderwerp gegee, en dit het nog'n hele
paar jaar daama geduur voordat publlkasies
en universiteitsleerplanne begin het om die.
belangrikheid daarvan vir Suld-Afrikaners
te erken. Die South African Journal on
Human Rights, 'n kwartaallikse regstydskrif
wat op menseregte-kwessies konsentreer,
het eers in 1985 sy plek ingeneem in die
magdom regspublikasies wat uit elke
denkbare regsfakulteit aanspraak maak op
rakplek. '. '

Verrassend, sou 'n mens dink, as jy in ag
neem dat die Universele Verklaring van
Menseregte in 1948 at deur die Verenigde
Volke aanvaar is. Des te meer onverklaar
baar, as jy onthoudat die Nasionale Party in
dieselfde jaar die bewind oorgeneem het in
Suld-Afrika en stelselmatig die meeste ar-

. tikels van die dokument, indien nie almal
nie, in sy Grondwet en ander wette ver
breek het.

Ten spyte daarvan dat Surd-Afrika 'n
stigterslid van die WO is, en dat oom
Jannie Smuts 'n groot rol gespeel het in die
opstel van die W-handves, het Suid-Afrika
geweier om die Universele Verklaring te
onderteken. Van die 156 Iidlande van die
WO, het almal op twee na die dokument
onderteken. Die ander een is Saoedi-Ara
bie.

Human Rights for South Africans is 'n
breedvoerige dog eenvoudige bespreking,
artikel vir a1'tikel, van die Universele Verkla
ring van Menseregte en die relevantheid
daarvan vir Suid-Afrika - nuut en oud - en
Suid-Afrikaners.

Soos Albie Sachs nou al keerop keer gese
het, is dit belangrik om 'n menseregte
kultuur in Suid-Afrika te bou.. Na veertig
jaar en meer waarin basiese menseregte vir
die meeste Suid-Afrikaners nie bestaan het
nie, is dit geen geringe taak nie.

Jare lank is menseregte as 'n soort bose
ideologie, of ironies genoeg, as 'n kom
munistiese komplot aan ons voorgehou.
Die Nasionale Party-regering het dit om
verstaanbare redes as 'n bedreiging beskou,
en 'n mens kan seker 'n tikkie sinisme
gegun word as Kobie Coetsee, wat op sy
dag sterk teenkanting teen 'n Menseregte
handves uitgespreek het, aan die vooraand
van 'n regeringsverandering sO 'n dokument

begin steun.
Soos een vanTom Wolfe se karakters in

, BonfireoftheVanities gese het: "AIiberalis
a conservative who has been arrested."

Suid-Afrikaners is oor die algemeen
verkeerd ingelig of oningellg oor basiese
menseregte-bepalings. Die hoek verduide
lik op 'n eenvoudige manier intemasionale
menseregte-standaarde en pas dit op Suid-
Afrika toe. .

Die mees genotvolle aspek van Robertson
se versarneling is die eenvoudige stylwaarin
dit geskryf is.Die bydraers is almal akadem- '
ici - 32van hulle! - wat verskillende artikels
van die Universele Verklaring bespreek.
Dat die bespreking nie in' hoogdrawende
akademiese jargon verval nie, maar hoogs

-verstaanbaar is, getuig 6f van groot selfdis
sipline aan die kant van die bydraers - vera!
in ag genome clat die meeste van hulle
regsgeleerdes is - 6fvan 'n swaar hand aan
die kant van die redakteur.

'n Voorbeeld: Regsgeleerdes aanvaar
gewoonlik dat almal weet wat die Ge
menereg (Engels: Common Law) is. Hulle

, het dit irnmers self al in huleerste jaar op
universiteit, baie jare gelede, geleer. In
Robertson se boek kom die volgende soort
konstruksie dikwels voor. "The ordinary, or

'non-statute law (also known as the com
mon law) has shown itself to be inadequate
in giving protection to employees who are
dismissed without justification." (p 162).

Basiese regsbegrippe word deurentyd
op 'n eeuvoudlge manier verduidelik indie

, teks, en dit word bowendien aangevul deur .
"n baie nuttige woordelys aan die einde van

.~ die hoek wat begrippe wat dikweis gebruik
- word, verder verduidelik,.

Oud-regter Lourens Ackermann, dees
dae professor in Menseregte op Stellen
bosch, bespreek in 'n kort inleiding die
geskiedenis eninternasionale ontwikke
ling van menseregte-norme. In Hoofstuk 1
bring John Dugard die aanhef tot die
Universele Verklaring van Menseregte, en
Suid-Afrika se reaksie daarop, onder die
loep. '

Die oorblywende 32 hoofstukke word
gewy aan die 30 artikels van die Universele
Verklaring. Die 31 bydraers is almal be
kende en gerespekteerde akademici wat
dit regkry om telkens 'n kort, eenvoudige
uiteensetting van die relevante artikel in 'n
stuk of vyf bladsye te gee. Die meeste van
hulle is regsgeleerdes, maar dis verblydend
om ook bydraes van 'n ekonoom (Pieter Ie
Roux) en 'n opvoedkundige oftwee (Paddy
Kearney en Ben Parker) in'n versameling
soos die te sien - die doel is tog juis om 'n
rnenseregte-kultuur onder aile Suid-Afri
kaners te vestig, en nie te blyby 'n akaclemiese
relaas onder ivoortoring-bewoners van
regsfakulteite nie.

Die redakteur doen sybes om die basiese
beginsel van nie-diskriminasie ook in die
boek toe te pas: Nie-seksistiese taalgebruik
is die norm, tensy dokumente woordeliks
aangehaal word.

Elkehoofstuk begin met 'n aanhaling van
die relevante artikel (bv Artikel 2: "Every
one isentitled to all the rights and freedoms
set forthin thisDeclaration, without distinc
tion of any kind, such as race, colour, sex,
language, religion, political or other opi
nion, national or social origin, property,

birth Of other status.")
Daarna volg 'n bespreking van die in

houd, betekenis en relevansie van die be
trokke artikel; in hoeverre die Suid-Afri
kaanse regstelsel en wetgewing sodanige
artikel eerbiedig of daarop inbreuk maak;
en hoe die lewens van Suid-Afrikaners
verbeter kan word deur die invoering van
so 'n artikel in die Suid-Afrikaanse regstelsel.

Die artikels van die Universele Verkla
ring omvat 'n wye gebied. Die tradisionele
"eerste generasie"-regte of burgerlike en
politieke regte wat in die meeste Iiberale
demokrasiee.erken ward, word breedvoerig
bespreek. Dit sluit in vryheid van spraak,
geloof en beweging; die verbod op dis
kriminasie; die reg op lewe, vryheid en
sekuriteit; die verbod op mlshandeling,
marteling en arbitrere arres of aanhouding;
die gelykheid van almal voor die reg en die
reg op 'n regverdige verhoor; en die reg op
deelnarne aan die politieke stelsel.

Minder plek word bestee aan die meer
omstrede "tweede generasie"-regte, hoewel
dit deesdae al hoe wyer aanvaar word. Die
gebrek is waarskynlik te wyte aan die
formaat van die Universele Verklaring wat
basies 'n Westerse, Iiberale dokument is.

Nietemin is die bespreking van die eke
nomiese, kulturele en sosiale regte, veral
die haalbaarheid van die toepassing daar
van in 'n Derde Wereldland, belangrik en
slaag die bydraers daarin om die relevansie
hiervan vir Suid-Afrika uit te lig.

'n Belangrike bydrae wat hierdie hoek in
die stadium van Suid-Afrika se geskiedenis
miskien maak, is om te beklemtoon dat
menseregte fundamenteel is,
. 'n Kollega, 'n swart menseregte-prokureur,

se nou die dag: "Ek hoop nie ek sal eendag
vir jou regte moet baklei nie."

Dit maak nie saak wie aan bewind is nie:
daar is geen verskoning vir die skending
van menseregte nie, behalwe beperkinge
wat opgele word om die voortbestaan van
demokrasie - en die beskerrning van rnense
regte - te verseker.

Hopelik salons nooit weer die donker
dae van Noodtoestande, onbeperkte aan
houding, en die negering van basiese
menseregte in die Suid-Afrikaanse Grond
wet beleef nie. Die'ANC se konsep-Handves
van Menseregte, wat universele norrne vasle
wat in 'n toekornstige Grondwet verskans
sal word, gee 'n mens hoop. Nietemin moet
almal, aktiviste en regslui, joernaliste en
werkers, daarteen waak dat ons maar an
derpad kykwanneer "ons mense" dieselfde
paadjie begin loop as Botha en sy makkers.

Mike Robertson en sy 31 medewerkers se
bydrae sal help om mense bewus te maak
van die norme wat in die res van die wereld
aanvaar word. Die 200 bladsye of wat lees
maklik, en dit sluit belangrike dokumente .•,_
in soos die Vryheidsmanifes van 1955, die
twee konsepte vir 'n Menseregte-handves
van onderskeidelik die Suld-Afrikaanse
~gskommissieen die ANC, en die ANCse
Grondwetlike Riglyne.

Om 'n hoek soos die raak te loop vir
minder as RZO, isongewoon. Koop dit - dis
hoog tyd dat jy jou regte ken!

nlonSteenkamp Is 'n kandldaat-prokureur In
Johannesburg).
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- van die tragiek van vereensa
ming tot die vreugde van 'n ware
vriendskap. Die toneelspel van
Fugard, Bryceland en Bates is uit
die boonste rakke.

Education - Hopes for the Future).
Werkwinkels en toneelstukke

(onder meer die Maru-a Pula
studente van Gaborone, Botswana,
se The Fourth Year are Animals)
word ook aangebied. Vir nog
inIigting, bel Warren Nebe by
(011) 716-3748;

Naas 'n aantal werkwinkels en
seminare, lewerdie filosoofJohan
Degenaar die inleidende lesing
by die ADDSA-konferensie. Die
Vereniging se jaarvergadering vind
Vrydag 30m plaas.

Ander deelnemers aan die
konferensie is profSydneyJames,
Eunice Malan, Herman Pretorius,
Willie Breytenbach van die De
partement van PolitiekeWetenskap
aan die US, prof Louw Odendaal,
prof Mavis Taylor en John
Hookham (by praat oor rolprente.)

Corrie Daniels by (02231) 77
3216 kan jou nog inligting oor die
konferensie gee.

in ers

G~rard Rudolf en Andre Roothman In Sky en Czech

IOLPRINII
Die prent TheRoad to Mecca van
Peter Goldsmid en Athol Fugard
was een van die hoogtepunte op
die fees. Dis 'n intense en be
geesterende prent met vele fasette

atre in theNew South Africa: Sell
out or Vanguardi; fokus op die
rol en struktuur van teater-werk
in 'n veranderende samelewing.
Sy Stellenbosch-lesing is getitel
Theatre and Community.

Van Graan se vernuwende
produksie van TheDogs Must Be
Cmzy is by die Graharnstadse
fees met heelwat geesdrif begroet,
Sy proefskrif, International Model
of Popular Theatre: Functions,
Forms and Techniques and their
Relevance to Political Theatre in
South Africa; is deur die Univer
siteit van Kaapstad se Sentrum vir
Afrika-studies gepubliseer.

Die tema van die konferensie is
Perspektiewe op die transformasie
van opvoedlng deur drama en
teater en ander sprekers is die
dramaturg Matsemela Manaka
(Drama and Theatre for Social
Change) en prof Lynn Dalrymple
(The Current Situation in Formal

As jy nie in Grahamslad kon wees nie

Teater, teater .van die Kaap tot in Transvaal

by intuition; a maker of beautiful
objects outraged by preciousness
and commodification; a South
African engaged in the daily
struggles of his country, trying to
live as a citizen of the world."

TINTOONSTIWNClS.
Die visuele weergawe van die
verlede op die interessante ten
toonstelling Pictures as History
bied 'n vars benadering van die
geskiedenis. Agt keurders, onder
andere die kunstenaar .. Penny
Siopis, het die prente uitgekies.
Wat hulle probeer se, is dat die
geskiedenis nie oor feite gaan nie
maar oor menings.

In die tentoonstelling Kafka
Prague word" die persoonlike
geskiedenis van Kafka vertel teen
die agtergrond van sy tuiste, Praag,
Die stemming van Praag, wat Kafka
so raak kan beskryf, word in die
foto's ·vasgevang.' Die tentoon-.
stelling is saamgestel deur Jan
Parik, 'n Tseg wat in 1965 land uit
moes vlug weens beweerde anti
kommunistiese bedrywighede.

•
eesse 01

T'-"~

DINGEwoeker teoreties aan die
teaterfront: twee teaterkonferen
sies vind volgende week plaas 
die Suider-Afrikaanse Vereniging
vir Drama- en Jeug-teater
(SAADY1) s'n begin Maandag en
die Assosiasie van Dramadeparte
mente (ADDSA) s'n begin Don
derdag.

SAADYfse konferensie begin
M~ndag2nminWitsseDow~

stairs-teater en Stellenbosch se
dramadepartement speel gasheer
vir ADDSA se konferensie wat
van Donderdag tot Saterdag duur.

Mike van Graan, die omstrede
direkteur van Kaapstad se Com-

, munity Arts Project en 'n voor
loper op die gebied van diebevor
dering van People's Culture, neem
aan albei konferensies deel: hy
praat Dinsdag 20m by Wits en
Donderdag 2.15nm op Stellen
bosch.

Van Graan se Wits-Iesing, The-

'.

MUSlIK
In 'n ligter trant was Not the Mid
nightMassonder leiding van Gina
Benjamin 'n jolige en onnutsige
musikale belewenis. Vvfbedrewe
sangers sing a capella liedjies van
Bach tot die Stones. Die humor is
skerp, die gees wissel, maar daar's
nooit 'n dowwe oomblik nie, Dis
'nvertoning die waarvan die ge-
Iyke moeilik gevind sal word. Die
gehoor moes bietjie meer as 'n
halfuur wag vir Abdullah Ibrahim
en Ekbaya om hul opwagting te
maak. Hulle is egter oombliklik
vergewewant hulle weet mos van . . DIE182O:Stigting bied van 22Julie tot 3Augustus inJohannesburg 'n verskeidenheid stukke aan wat opspraak
musiek maak. Ibrahim se gewek het by die Grahamstad-fees. Die mini-fees in die Laager dienas vertoonkas vir sowat 6 stukke.
afsydigheid teenoor die gehoor Verskele stukke seopvoerings is reeds bevestig: Paul Slabolepszy se BraaitLaaities oor die "verlore geslag"
het egter baie gepla. Hiervoor het met Aubrey Sekhabi en Mwegan Willson speel in Springs se HF Verwoerd-saal af; Smal Ndaba se DETBoys,
Robbie Jansen (Alt-saxofoon en 'n tragi-komedie oor township-geweld, was een van die hoogtepunte van die fees; Lara Foot van Wits se
flult) en Basil Coetzee (tenoor- produksie van Peter Shaffer se Equus het die briljante Brian Webber in die hoofrol; CAP se oneerbiedige
saxofoon) vir my opgernaak. Die . draakstekery met die "a1ternatiewe establishment", en The DogsMust Be Cmzy, maak uiteindelik 'n draai in
meelewing en genet waarmeebulle Transvaal.Theta Sithole, Bo Petersen, Nombulelo Hitani, Nana Mngoma, Bongani Zindela, Patrick Mofokeng,
musiek maak, is duidelik deur die Sipho Masha en Cheryl Braaf is die spelers.
gehoor geniet.

Traditional Sound Elements,
Music from the Earth is 'n unieke
belewenis van klank wat uit aller
hande, vreemde instrumente
voortgebring word ofsommer uit
die keel borrel, 'n Vuurvreter is
ook ingesluit in hierdie bultenge
wone vertoning.

waar jy jou bevind te verstaan. En
dit is voorwaar nie 'n maklike taak
nie. Sky (sinryke naarn) verlang
na ooptes en vryheid. Czech kom
kuieren bring sy pligbesef, sy
drang om te verstaan en dinge vas
te Ie saam. Deur die loop van die
produksie ontdek en verloor elk
fasette van hornself. Daar's 'n

. gedurige verskuiwing niks word
.opgelos nie. AI wat konstant is, is
hul nimmereindigende konflik. 'n
Merkwaardige en uitputtende stuk.
Die Makeshift Moon Company se
Homeland - A private history of
colonialism, geskryf deur Tim

. Mathieson, is 'n triestige en soms
duistere toneelstuk. 'n Monoloog
van 'n kolionalis in 'n ongevoelige
omgewing. Die "slotsorn" is Jut
iliteit en mislukking.

ra ams a
Diekultuurfees van die jaar het pas afgeloop in die
stad van die heiliges. Dis noqaln tref-en-trap gebeur

-tenls - 'ngeval van so baie vertonings, so min tyd.
'LAETITIA POPLE poog om 'n oorstg tegee

DRAMA
RONNIE GOVENDER se At the

, Edge, waaroor almal al maande
lank gaande was, verdien al die
aandag dubbel en dwars. Die lief
en leed van die Indler-gemeenskap

, van Cato Manor word met oor
gawe, humor en medelye vertel.
Pat Pillai bewys hom in die opvoe
ring as 'n baasverteller en meester
like skepper van personasies.

Panics is Robert Kirby se nuut
ste draakstekery met die wan
dade wat in die naam van hoer
intelligensie gepleeg word. Pater
nalisme, seksisme en dubbele .
standaarde word sender ornhaal
aan die kaak gestel. Dis Kirbyop
sy giftigste.
, Charles Fourie (watverledejaar
met Parrot Woman die rand
feesprys gewen het) se Rainbow '
Electric Roadhouse handel oor twee
akteurs wat die groot stad agter
laat om 'n nuwe lewe in die hartjie
van die Karoo te begin. 'n AI
leenloper-jakkals, 'n skrywer en
'n rep verskyn op die toned. As .
mens die program moet glo, gaan '
dit skynbaar oor groot verander- ,
'in~e wat in klein, skynbaar onbe-.
langrike stappe plaasvind. Dit het
my plek-plek geboei, maar ek is
egter nie oortuig nie.

Die Makeshift Moon Theatre
Company van Kaapstad is 'n jonge
ling in die teaterwereld wat dopge
hou moet word. MetKruik se
hulp het hulle vanjaar vier toneel
stukke by die fees aangebied. Hul
weergawe van Sam Shepard en
Patti Smith se Cowboy Mouth was
'n malse, boeiende ervaring wat
soms grens aan die surrealistiese.
'n Paartjie - die een 'n aspirerende
rockster, die ander sy bestuurder

.~. en 'n opgestopte kraai is gestrand
op 'n godverlate dorpie. Weens
hul isolasie word hulle gedwing
om met mekaar en hulselfoor die
weg te kom (lyk my Shepard hou
van die opset, want sy rolprent
Foolfor Loveis so te se identies).
Hul enigste kontak met die
buitewereld is 'n massiewe, neon
oranje kreef wat die take-aways
kom aflewer.Vanwaar die vreemde KUNS
titel? Volgens een van die kar- Die beeldhouer Andries Botha is
akters moet jy 'n rock 'n' rollJesus aangewys as die wenner van die
met 'n cowboy mouth word om Jong Kunstenaar-prys. Syenorme .
jou vervreemding te hanteer en te beelde is die produk van'n sp-
oorleef- want sien, rock-liedjies is esiale langverlof - en duideHk
meer inspirerend as godsdiens. harde werk, Hy gebruik gernengde

Ashraf Jamal die regisseur van media soos hout, metaal, rubber,
Cowboy Mouth, het Sky en Czech draad en tradisionele weeftegnieke.
geskryf. Die stuk het al die New Botha het die tegnieke by Zoeloe-
Brunswick Writer'sFederation-prys vroue in Noord-Natal gaan
in Kanada ontvang, Volgens Ja- bestudeer. 56 beskryfCarol Becker
mal hethy Skyen Czechgeskryfin van die Art Institute van Chicago
'n woudhut in die boomryke sy werk: "In a sense AndriesBotha
oostelike deel van Kanada net is a paradigmatic transgressor: an
nadat hy tyd deurgebring het in 'n Afrikaner profoundly concemed

,. ontsaglike groot veld. In sy ver- with the obliteration of race dis-
beelding het hy 'n spoorlose en tinctions; a male artist focused on
onverkende landskap sonder deure issues ofgender and androgyny; a
en paaie gesien en het begin skryf. spiritual artist committed to the
Die resultaat kan beskryfword as sociaVpoliticaVcollective and
.die krisis om jouself en die plek . public arenas; an intellectual driven
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ie an .. is SODS 'n .in
Gerrit Schoonhoven, die regisseur van die omstrede Piekniek byDingaan, het in 1988groat
opslae veroorsaak in die debat rondom sensuur toe Kruik nie kans gesien het vir die
opvoering nie. Vanjaar voer Schoonhoven, nou vaste regisseur by die Mark-Teater in
Johannesburg, vir die eerste keer 'n werk van Bertold Brecht op. LAETITIA POPLE het hom
gaan vra waarorn.hy met dleopvoerinq wegbeweeg van die inheemse teater

Gerrlt Schoonhoven ... 'Ons moet elkeenverantwoordellkheld vat vir hlerdle baba,"(Foto: Rodger Bosch)

teatergeseIskap te he. Hoekom
kan kleiner gese!skappe nie by
plekke soos Witbank of Kroon
stad in die lewe geroep word nie?
Miskien kan ons hierlangs na die
streekrade beweeg. Truk kry nou
geld by die meeste stadsrade - en
hulle gaan nooit soontoe met
opvoerings nie. Ek praat nou van
gemeenskapsteater wat ernstig
aandag moet geniet as ons poll
tiesestabiliteitbereik het Dramade-'
partemente moet nie minder word
nie - maar hulle moet besef dat
ons in Afrika leef. Dit besef Wits
en UCT baie goed. Die ander
moet bykom.

Amerikaanse stukke, clat ons nie
so behep is met die Suid-Afri
kaanse situasie nie. Daar is baie
werelddele wat deur net sovee!
trauma gaan. Die werk moet ons
begin be'invloed. Ons het arm
geraak weens die kulterele boikot.

As }y terugleyle oor jou werle, wat
dink jy staan uit? ...

As kunstenaar moet mens jouself
somsgevaarlik laat lewe. Mykeuses
wat ek gemaak het, was orndat ek
rerig daardeur gedryf is. Die ding
moes binne daardie situasie gese
word. Die twee hoogtepunte in
my lewe was Somewhere on the

Wat dink jy van teateropleiding, Border en Pieleniele byDingaan.
hoe word mens toegerus vir die Somewhere was die eerste keer
verhoog? . . dat ek die regie behartig het. Ek

Die probleem veral met die wens ek kan weer teruggaan, soos
Afrikaanse universiteite is clat hulle
baie Europees ingeste! is. Dit 'n virgin wees. Piekniek was vir
beteken nie dat ons .daarsonder my belangrik vir die onge!ooflike
moet klaarkom nie. Ek dink die loutering wat daaruit gekom het,
Europese teater het baie sterk met al die goed wat daar rondom
wortels gele. Miskien moet die gebeur het. Dit het ons vir 'n
dramadepartemente in plaas van oomblikkie vrygemaak van PW
drie jaar, twee jaarhierop fokusseer en sy madness. Waaroor ek jam-
- en die Iaaste jaar op Afrika- mer is, is die image wat mense
teater, oor hier waar ons hoort. Ek van my begin kry het wat nie waar
dink nie daar is te vee! dramade- is nie, as gevoIg van die kon-
partemente nie, inteendeel. Baie troversiele goed. Sodra mens 'n
van die studente word voorberei koerant-presence key, verloor jy
om goeie teaterpubliek te word. jou individualiteit en begin mense
Om verder te gaan behoort e!ke konneksies rnaak, Dis vir my
universiteit 'n professionele moeilik om dit af te breek.

V",e WIlIkIIIad,. 1 2 - 1 8J U LI E 199 1

Jywasin 'n stadium 'n akieur.Mis
jy daardie faset van die proses?

Ek dink regisseurs is die mees
onderbetaalde mense in die teater,
Om te oorleef moet ek meer as
een ding kan doen. Om regisseur
te wees verg meer intense kon
sentrasie en definitief meer ver
antwoordelikheid. Jy moet oral
insette lewer - van kostuums tot
musiek. Om toneel te spee! is
heerlik: jy't net die een karakter
en die een hoek. Ek wil dit meer
doen. Mens leer sovee! as jy to
nee! speel. Ek wil ook weggaan
van teater af en betrokke raak by
films. Ek raak moeg vir net een
prentjie..

as kunstenaars besig ismet dit wat
hul rerlg excite, met dit wat hul
rerig wi! se, en hul is eerlik met
hulself daaroor, gaan ons baie
interessante teateraanbiedings key.

Ongelukkig is claar by aile teaters
een mens wat besluit wat die
volgende aanbieding is, claar word
ook voorgese watse soort toneel
stuk aangebied moet word. Ons
het nie genoeg vryheid van keuse
nie - ook nie in die verspreiding
van geld in die stadium nie. Ek
dinknever mind wat die streekrade
se - hulle control art omdat hulle
die geld kontroleer en se vir wie
daardie geld moet gaan. Die feit
dat apartheid as 'n stelsel in radio
en te!evisie dinge afkort in net
Afrikaans en net Engels kos dui
sende rande-daai duplicity. Die
feit dat daai geld nog steeds in
burokrate se hande is, clat hulle
besluite moet neem, is verkeerd.
Ons almal betaal belasting - met
ander woorde, almal moet die
voorde!e geniet van hoe daaige\d
aangewend word. Ons teater is
besig om te faal as gevolg van dit
- omdat claar nie 'n oopmaak van
'n ander subsidiestelse! is nie,

Waar teater is, waarheen dit
gaan, kan ek nie se nie, Ek het net
so 'n klein stukkie van my eie kop
hier. Ek dink wel almal moet sy
eie instinkte vertrou, daar's plek
vir musicals en protesteater. Daar
is plek vir alles. Mense moet nie in
'n rigting ingedwing word nie.
Skrywers het 'n dooiepunt bereik
omdat die meeste van hulle
suksesse van die verlede probeer
na-aap. Ek key baie Woza Alberts
terug as ek lees. Ons het vars
nuwe input nodig as die boikot
gaan - ons moet toegang key tot
die nuwe Russiese stukke, Suld-

wat jy van 'n toekomstige bestel
wi! he. Nou vertel Brecht hierdie
parable wat 'n spiritual truth
uitbeeld. Hy't 'sulke interessante
teenoorgesteldes dat mens heel
tyd moet interpreteer terwyl jy
daama kyk. Hy skets so 'n korn
plekse wereld, 'n hopeloosgeit:
hierdie klomp mense wat wag vir
die doom. Die gehoor weet dit
gaan gebeur en hulle wag daar
voor. Dit wys vir jou dat mense
nie korrup is nie - maar die stelse!s
waaronder hulle leef, waarmee
hulle moet cope, maak hulle
korrup, Ek hou van daardie idee

. dat ste!sels nie staties is nie, clat
mens kan verander.

Aan die begin van die ding, die
proloog, gaan dit oor 'n klomp
peasants wat net na die Tweede
Wereldoorlog 'n reconstruction
meeting hou oor hoe om hierdie
land se grond te verdeel. Hulle
onderhande! en key op die ou
einde 'n goeie besluit Brecht vertel
dan 'n ge!ykenis van 'n vrou wat .
'n kind vat. Soos die kind behan
de! word, so word die land be
handel. Wat dit op die einde se, is
dit wat claar is, sal gaan na die
gene wat goed is daarvoor. So ons
moet elkeen verantwoordelikheid
vat vir hierdie baba. Dit gaan nie
oor wie se skuld dit is nie, maar
oor die baba wat nie uitmekaarg
eskeur moet word nie. Ek dink dis
Brecht se mees toeganklike stuk.
Daar's niemand skuldig nie. Die
stuk en die gehoor is aan die kant
van humanity. Die regter is die
plaasvervanger van Brecht.

Waar het die hele teaterding vir
jou begin?

Ek weet nie eintlik mooi nie. Ek
dink by Liewe Heksie of so iets.
Ek het nog altyd belang geste! in
ander maniere om goed te se. Ek
het eers vir predikant geleer, Die
ding van Jesus wat gelykenisse
verte!. En hy het nie gese kyk dis
wat dit beteken nie. Dit was die
mense se verantwoordelikheid om
dit te interpreteer. As konser
watiewe mense meer hoor van
ander mense in die land, kan dit
hul hoodingverander. Daar's soved
wonderlike stories wat verte! kan .
word. Teater kan dit doen - die
storie meer kante gee. Maar nou
voel ek anders.

Kom ons kyk na die 1"01 van teater
en die rolvan die streekrade. Woni'
daar nog goeie inbeemse dramas

. geskryj?En die kultere/e boikot?
Ek dink die rneeste mense hou

eintlik van country-muslek, Ek
dink dis moeilik om teaterwerk te
doen - dit raak byna 'n dying art.
Dit raak soos opera: net vir 'n
sekere aantal mense. Ons sit hier,
idealiste, en dink ons wil so graag
baie ander mense bereik. Teater
word min bygewoon. Ek dink dis
omdat oos in 'n stadium van vryheid
sonder infrastruktuur sit. Ek dink

Brechtse Caucasian Chalk Circle,
wat jy uanjaar Grahamstad toe
geneem het, is jou eersteEuropese .
opooering. Tot duster het jy ge
woonlik inheemse toneelstukke
opgevoer - Somewhere on the bor
der, Piekniek byDingaan, Big Boys,
ens. Waarom die nuwe rigting?

Ek het nooit aan myself gedink
as 'n regisseur nie. Dit het toeval
lig gebeur dat mense na my toe
gekom het met 'n nuwe script en
die tye was so dat ek gevoel het
ander toneelstukke het nie
noodwendig gese wat ek om my
[in Suld-Afrika] ervaar het nie. So
dit was belangrik, vir 'n tydperk,
om inheemse stukke te doen. Ons
het 'n vernuwing gekry in dit wat
mens kon se op die verhoog.
Omdat die koerante dit nie gese
het nie, het ons 'n sekere vryheid
gehad. _.

Maar ek dink ons lewe so be
trokke en ons lee[die hele tydwat
met ons gebeur _.buite.idie re
hearsal-kamerook. Omdat al die
karakters se credibility so belang- .
rik is, is dit moeilik om regverdig
te wees teenoor al die land se
mense. En vir 'n oomblik het ek
net gevoel almal ken my as die
persoon wat nogal avant garderig
is, wat al hierdie ander goeters
doen. Nou wi! ek 'n teks he waar
my mense nie met openingsaand
nog moet worry of dit die regte
woorde is nie, waar mens gou kan
ontspan met waaroor die ding
gaan sodat jy meer tyd kan span
deer om die ding op die verhoog
te sit.

Ek het al Brecht se ander werke
gelees en toevallig hierdie een
nooit gelees nie. En ek was net so
mal oor wat dit se oor waar ons
nou is. As jy 'n nuwe stuk doen, is
dit ook moeilik. Jy sien, ek het
respek vir mense wat lank sit en
skryf en probeer om die regte
woorde te key. Dan sit jy in 'n
rehearsal-situasie waar mense se:
maar daai Iyn pas my nie, ek wil
dit so doen. En eintlik is dit dee!
van die proses. Ek se altyd as daar
sewe idees is, dan try ons hulle
alrnal, Ek noem dit 'n poephol
gevoel- hy se vir mywat die beste
een is. Later kon ek nie meer my
respek vir die dignity van .die
skrywer en die dignity van die
akteur skei nie orndat ek net nuwe
scripts gedoen het.

Wat dink jy toou Brecht met die
stuk se? Waar Ie die verband met
SA uirjou? .

Die tyd wat ek in Namibia
deurgebring het, was net voor hul
onafhanklikheidswording - hulle
was in dieselfde tussenin-fase
waarin ons nou is. Vir my het dit
nog altyd in die teater gegaan oor
die demokratisering van.die ruimte,
mense moet kans key om hul se te
se - h6e hulle dit ook al wil se. In
die tussenin-fase behoort 'n mens
jou moraliteit reg te kryen te weet
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Aan Mozart-uitvoerings ontbreek dit vanjaar beslis
nie. HENNING VILJOEN skryf oor die jongste oss

Mander in 'n vertolking van
Tjaikofski se K1avierkonsert No 1
opgetree het, het 'n baie idiosin
kratiese vertolking gelewer. Dit
het ester die grense van eiewil
ligheid in die mate oorskry dat die
werk nie altyd herken kon word
nie.

Daarenteen het Ilya Tchernev
in .die daaropvolgende konsert
vergoed met 'n uitmuntende ver- ,
tolking van Sjostakowitsj se Klavi
erkonsert No 2. Die jong pianis
het met sy tegnies volronde spel
en deurleefde vertolking bevestig
waarom hy ongelukkig was om
weens 'n geheueglips die Unisa
Klavierkompetisie te wen nie.

'n Uiters omstrede konsert was
die optrede van die Duitse so
praan Edda Moser in 'n uitvoering
van Wagner se Wesendoncklie
der en Beethoven se konsert-aria
Ah,peifido. Vir my beskik sy net
nie meer oor die vokale apparaat
om reg te laat geskied aan een van
die werke nie, want van teksduid
ing is daar by haar geen sprake
nie soos sy konsentreer om enigsins
'n klank na vore te bring. Gelukkig
het die dirigent Vietor Yampolski
die konsert gered met 'n boeiende
vertolking van Brahms se Derde
Simfonie.

Die laaste drie konserte is gewy
aan al Mozart se vioolkonserte,
met Pieter Daniel as vlolis en
dirigent, bygestaan deur Gina
Beukes in 'n vertolking van die
Sinfonia Concertante. AI drie die
konserte was 'n verfrissende bele
wenis, wat gekenrnerk is deur
Daniel se bravura spel en ligte,
sprankelende interpretasie van
Mozart. Hoewel sy spel nie a1tyd
vry is van intonasieprobleme nie
as gevolg van 'n ietwat oordrewe
tegniese vertoon, het hydie orkes
nieternin tot virtuose spel besiel.
Dis seide dat ek Mozart se Diver
timento K 136 teen so 'n vinnige
tempo en met soveel presiesheid
gehoor her, Gelukkig bet Daniel
ook die orkes met Denise Sutton
as konsertmeester tot sy beskikking
gehad, In die verlede is al bewys

, dat met haar as konsertmeester 'n
dirigent 'n goeie musikale instru
ment tot sy beskikking kry ... ek
wonder nou net wie gaan nou
watter orkes in die toekoms lei en
watter spelers gam in watter orkes
speel! Die kort lewe van die
Nasionale Orkes is nietemin met
'n waardige seisoen beeindig.

Net toe die NO up stryk begin kom....

Dis jammer dat die Nasio
nale Orkes nou weer in twee
verdeel gaan word, skryf
HENNING VILJOEN. Die
tweede seisoen van dieorkes
hetgewys dat hynet besig is
om mooi saam te begin speel

DIE tweede seisoen van die Na
sionale Orkes het voortgebou op
die uiters genotvolle en musikaal
verantwoorde konserte wat die
eerste seisoen gekenmetk het, Die
orkes het nou uiteindelik sy
musikale voete gevind.

Naas die goeie strykersklank
wat aile konserte gekarakteriseer
het, is dit veral die aanwins van
buiteIandse spelers onder die hout
en koperblasers wat 'n aansien
like verbetering in die orkesklank
teweeggebring het. Yerby is die
dae dat jy jOu hart vashou as die
Franse horings sped - want die
nuwe hoofspeler, Kazuhiro
Ogasawara, oefen oenskynllk 'n
goeie invloed op sy rnedespelers
se spel uit. Daarom is dit te be
treur dat die Nasionale Orkes in
Oktober weer in twee verdeel
gaan word - 'nTruk-orkes en 'n
SAUK-orkes. Hoe lank gaan dit
duur voor die twee "nuwe" or
keste weer op dreef gaan kom? .

Een van die hoogtepunte van
die seisoen was ongetwyfeld die
Prokoflef-herdenkingskonsert. Met
Gabor Otvos as dirigent het He
lena van Heerden 'n baie verdi
ens-teHke vertolking van die kom
ponis se Klavierkonsert No 3 ge
lewer, gevolg deur 'n briljante
uitvoering van sy AlexanderNevsky
deur die SAUK-koor, aangevul
deur die Imilonji kaNtdu-koor.
Hopelik sal dlt 'nstaande praktyk
word om die SAUK-koormet die
koor aan te vul, want veral die
manssternme vind baat by die
dieper resonante k1ankkleur van
die swart stemme. Die volle groat
sheid van die werk is aangrypend
vertolk en Margi Nel het as solis

.geweld.g be'indruk.
'n Baie welkome terugkeer was

die twee konserte wat deur
Franseeo Mander, 'n vorige hoofdi
rigewnt van die SAUK-orkes, ge
lei is. Sy idiosinkratiese vertolk
ings van Tjaikofski se Vyfde Sirnfo
nie enBeethovense Derde Simfo
nie hetgetuig van diewyse waarop
hy sy musikale stempel op be
kende werke afdruk om 'n mens
opnuut daama te laat luister.
Mander kan ook dankbaar wees
dat die orkes intussen 'n Franse
horingspeler van Ogasawara se
fromaat gekry het om reg te laat
geskied aan die meesleurende
horingsolo in die Tsjaikofski-sirnfo
nle.

Graig Sheppard, wat saam met

king van die werk vroeer vanjaar,
. - het die Transnet Libertaskoor en

Johan de Villiers 'n meer klassieke
benadering nagestreef. De ViI
liers se interpretasie het die eter
iese eerder as die dramatiese ele
mente van die werk beklemtoon.
Oil het daartoe gelei dat die drama
tiese impak van die "Dies irae" en
die"lux aetema" deur dieoordrewe
liriese benadering ondergrawe is.
Hoewel die Transnet Libertaskoor
oar 'n pragtig homogene resonan
teklank beskik, kan tog nag gewerk
word om 'n meer gefokusseerde
klank onder die mansstemme te
bewerkstellig.

Die uitstekende sang van die
soliste, Heidemarie Lubbe, Hanre
Lass, Sidwell Hartman en John
Eager het vergoed vir die Bloem
fontein Sinfonietta wat rue altyd
Mozart se rnusikale mas kon uitkom
nie - veral nie in die "Recordare"
nie.

Roodepoort het weer eens 'n
uitsonderlike musiekfees gelewer
'met 'n Mozart-uitvoering-waarin
drie jong Suld-Afrlkaanse kunste
naars saam met die Pro Muska
orkes en Weiss Doubell as diri
gent uitstekende vertolkings van
drieMozartk onserte gelewer het.
In rnedewerking met die SALhet
Roodepoort twee van die stigters
lede van die Pro Musica-orkes - ,
Leendert Booyens (fagot) en
MichaelSnyman (viool) - wat nou
suksesvolle loopbane oorsee het,
spesiaal vir die geleentheid laat
kom om saam met Erika Botha
(klavier) aan die buitegenwone
Mozart concerto-fees deel te neem.

Leendert Booyens het met teg
niese vemuf 'n musikaal verfynde
en genuanseerde vertolking van
Mozart se Fagotkonsert (K'191)
gegee. Hy het veral geimponeer
met die akkuraatheid en gemak
waarmee hy die ryk figuratiewe
aard van die werk bemeester het,

Michael Snyman se vertolking
van Mozart se Vioolkonsert No 3
is gekenmerk deur 'n stylvolle en
idiomaties verantwoorde vertol
king. Ongelukkig is die geheel
effek ietwat gekortwiek deur die
orkes wat nie a1tyd sy tempo
aanvoeling weerspleel het nie 
om Hewers nie eens te praat van
die skrikwekkende swak spel van
die horings en fluite nie!

Met 'n musikaal deurleefde
vertolking van Mozart se Klavier
konsert in D min (K 466) het Erika
Botha gewys waarom sy as een
van die voorste jong Suid-Afri
kaanse pianiste bestempel word.
Syhet die drarnatiese en onrustige
emosionele ondertone van die
werk ten volle ontgin. Dis 'net
jammer dat haar spel soms 'n
oordrewe wollerige toonkwaliteit
aangeneern hetwat iets van die
egte Mozartsprankel in die werk
laat verdwyn het. .

Die concerto-fees was 'n ware
vertoonvenster van die ryk mu
sikalepotensiaal onder jong Suid
Afrikaanse musici, wat geensins
virdie intemasionale verhoe hoef
terug te staan nie. Dis net jammer
dat so baie van hulle hul musikale
hell. in die buiteland moet gaan
soek. Dankie tog vir Roodepoort!
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MOZART, Mozart oweral! Die
konsert- .en operaverhoe loop
deesdae oor van Mozart se werke.
In die bestek van 'n week het ek
twee verskillendeuitvoerings(deur
die Nasionale en die Pro Muska-

("orkes) van Mozart se Praagse
Simfonie gehoor en binne die
bestek van twee weke twee uitvoer
ings van sy Derde Vioolkonsert
(Pleter Danielen MichaelSnyman).
Die Transnet Libertaskoor, met
Johan de Villiers as dirigent, en
die Bloemfontein Simfonietta se
uitvoering van Mozart se Requiem
is ook reeds die tweede keer dat
die monumentale werk vanjaar in
Johannesburg en Pretoria gehoor
word.

In teenstelling met die sterk
romantiese inslag van die SAUK
koor en Gabor Otvos se -vertol-

, ,die week by die

MARK-TEATER
MARK-TEATER

. MANNIE MANIM PRODUCTIONS
bied aan

Athol Fugard se
• MY CHILDREN! MYAFRICA!

"A giant of a work ... a most memorably stimulating event" - GM
The Star Tonight!

MetJohn Kani, Cathy-JoRoss, Raphulana Seiphemo
Ma tot Vr 8nm, Sa 6nm en 9nm

UPSTAIRS BY DIE MARK
The Market Theatre Company

bied aan
THE CAUCASIAN CHALKCIRCLE

Regie deur Gerrit Schoonhoven
Met MichelleBurgers, Melinda Ferguson, Wanick Grier, Tbulane
..Gxubane, DuncanJohnson, Michael Maxwell, Cindy Sampson,'

.Irene Stephanou, Andre-Jacques van der Merue
Ma tot Vr 8.15nm, Sa 6.15nrn en 9.15nm

'"
DIE LAAGER

Matsemela Manaka
se

EKHAYA
Musi~k, sang, dans: feesviering 'en verdriet tydens die opening

van 'n museum in Soweto
Ma tot Vr 8.15nm, Sa 6.15nm en 9nm

KIPPIES BY DIE MARK
Allen Kwela

Di tot So
Ingang Di tot Do - RIO, Vr tot So- RI2

Laastetwee dae

VLOOIMARK
Van.9vm tot 4nm

MARK·GALERYE
Thomas Nkuna en die SAVereniging van Joemaliste

TELEFOON (011) 832-1641
Bespreekby Computicket

Hu Bree-en Wolhuterstrate, Newtown, Johannesburg

Dankie tog vir Roodepoortl
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Dieregisseur wat Unks en reus omkrap
Die Grieks-gebore regisseur van sogenaamde politieke rolprente,
Constantin Costa-Gavras, is genooi om die Weekly Mail se
ROlprentfees (18 tot 31 Augustus) by te woon, ANDREA VINASSAneem die
regisseur se omstrede loopbaan in oenskou

MAXIMUM OF 40 PEOPLE WILL BE ACCEPTED. .
ALL PEOPLE wrrn AN INTEREST IN FUM SCRIPT WRITING ARE

}NVITED TO APPLY, ENROLLMENT BY SELECTION COMMITIEE.

THE WITS THEATRE
FROM 20TH TO22ND AUGUST.

HOURS 0900H TO 1600H.

FEE;RlSO

(LIMITED SCHOLARSHll'S AVAILABLE)

APPLY IN WRITING BY 31ST JULY TO: .
LIZAKEY,
WEEKLY MAIL FILM FESTIVAL,
P.O,BOX 260425,
EXCOM2023,

TEL: (011) 331-3321 FAX: (011) 331-5339/7540.
.APPLICATIONS MUST INCLUDE CURRENT CURRICULUM VITA};

hy 'n prent maak oor 'n Ameri
kaanse1V-joemalis inSuid-Afrika
wat verlief raak op 'n lid van die
SACP en die ANC, net om te
ontdek hy is eintlik 'n geheime lid
van die BSB en die CIA. Morele
Dilemma teen die agtergrond van
groen-geel-swart vIae en Molotov
cocktails...

In sy ontleding van Costa-Gavras
se oeuvre hetJulian Pedey in The
Moviegeskryf: "Ultimately, it is in
fact hard to defend Costa-Gavras's
films in terms of genuinely politi
cal cinema, but since these are the
terms in which his work has been
lauded by the majority of review
ers, this is the terrain on which
debate about him has to take
place. And yet, his cinema is really
that of liberal social conscious
ness, and is only political in the
sense that it tackles broadly politi
cal themes and subjects. What it
does not do, though, is to tackle
them politically. He has stated

. that his position [With ZI was es
sentially amoral rather than a.
political one, and that rather than
take an openlydidactic and politi- .;
cally committed stance he chose
to 'let the events condemn them
selves by what they are', thereby
betraying an essentially moralist,
humanist conception of cinema
that contains echoes of Rossellini,
another director regarded by many
as more radical and political than
the evidence of his filmsand state
ments actually allows."

Kael- sy is nie almal se gunste
ling-kritikus nie - het Costa-Gavras
se politiek perfek opgesom. Sy
het dit "pro-Left hopelessness"
genoem.

WEEKLY MAIL FILM FESTIVAL
PRESENTS

COSTA GAVRAS
A SCRIPT MASTERCLASS.

ATHREE DAY INTENSIVE COURSE FOR SCREENWRITERS rv
WRITERS • PRODUCERS • DIRECTORS • PLAYWRIGIITS • NOVEUSTS T<

BEHELD AT:

gedink aan die Chileane. .
Met sy daaropvolgende prente

het Costa-Gavras altyd verseker
dat die aksie om 'n sterk vroue
karakter draai en die trefkrag. is
grotendeels te danke aan die skit
terende toneelspel van Jill
Clayburgh in Hanna K (983),
Debra Winger in Betrayed(988)
enJessica Lange in TbeMusic Box
(1989). Hoewel die prente elkeen
oorspronklik en kragtig is, onder
skraag deur sterk draaiboeke en
uitmuntende regie, bly daar altyd
'n hoI gevoeI.

'n Mens het dit nie soveel teen
Costa-Gavras se slim uitbuiting
van die kommersiele sty! nie, maar
teen die voorspelbaarheid daar
van. Hy kan gerus gaan kers
opsteek by Istvan Szabo, die
Hongaarse regisseur van Colonel
Redl, Mephisto en Hanussen. Die
verbintenis tussen ideologie en
moraliteit word met ironie en
dubbelsinnigheid in Szabo se '
prente uitgebeeld.

Costa-Gavras is nie eintlik
vertroud met ironie en dubbelsln
nigheid nie, hy maak volmaakte
prente. Sy didaktiese doel is altyd
56 duidelik, hy los hipoteses op
wat hy vir homself opstel en wat
vir die gehoor van die begin af
vanselfsprekend is. Karakters
worstel met hoge morele kwessies,
maar ons in die gehoor weet voor
die tyd wat die uitkorns sal wees
omdat die karakters daar is. om
soos argetipes, nie 5005 mense
nie, op te tree.

Gee my eerder 'n politi eke
traktaat soos TheBattle ofAlgiers
of Battleship Potemkin as Costa
Gavras se paint-by-numbers-poll
tiek. Dit sal my nie verbaas nie as

everybody in one way or another
(and, when .he doesn't provide
thrills,.bores the .rest). Probably
the more sensitive he is to the
problems the more difficulties he
faces. Filmmakers who· try to
combine serious content with a
popular form land in trouble. (Z
only feels like an exception.)

"Hismovies can be as confused
. as political arguments usually are,

and so it's easy to pick quarrels
with him - and easy to disparage
the films because of those quar
rels."

Die Franse rolprenttydskrif
Cahiersdu Cinema het egter keer
op keer neerhalende kritiek ge
lewer op politieke prente wat nie
die dominante ideologiese stelsel
waarin hulle vassit, bevraagteken
nie. Die vraag het ontstaan of dit
enigsins moondik is om binne die
kommersiele, estetiese en Ideolo
giese gegewe effektiewe politieke
prente te·maak.., '

Cabiershet veral vir Z gebrand
merk as 'n .voorbeeld van 'n
"aspirant polltieke prent" wat
kompromlee aangegaan het. Sulke
prente sou juis die sake wat hulle
woo veroordeel bet, verderuitbeeld
en versterk..Die probleem met.
dergelike prente, het Cahiers gese,
is dat hulle, hoe radikaal hulle
ook al op die oppervlak kan Iyk,
'n onderliggende aanvaarding toon
van die dominante, konvensionele,
establishrnent-stelsel waarin die
werklikheid realisties uitgebeeld
word: 'n lineere vertelling; 'n begin,
middel en einde; geloofwaardige
karakters en prentjiesagtigheid.

Costa-Gavras is nie onbewus
van die kritiek nie, maar meen dat
gehore 56 gewoond is aan die
"dominant system" dat hulle enige
stilistiese afwykings sal verwerp.
"Jyhet 'n nuwe 500rt gehoor nodig
om 'n nuwe 500rt prent te ver
staan," het hy aan Cineaste,gese.

Dit wil voorkom of Costa-Gavras
die spoor byster geraak het toe hy
begin Amerikaanse prente maak:

. hy kan skaars sy haat vir hulle
wegsteek en dit het toe die hoof
tema in sy prente geword. Hy het
egter nooit 'n prent gemaak wat
hulle verbied het nie, want hulle
dien heel waarskynlik 'n soort
masochistiese doeI.

SUid-Afrikaners se eerste ken
nismaking met Costa-Gavras was
nie Z nie, maar sy eerste Amen
kaanse prent, Missing. Destyds
het die soetsappige Hippie-vet
haaI ens geimponeer, nie net omdat
dit emstige sake SODS Amerika se
betrokkenheid by die destabili
seeingvan Suid-Amerikaaangeroer
het nie, ook omdat dit 'n melo
drama vol deftige preke oor die

. boosheid van dieAmerikaners was.
Ons het omgegee vir die kar
akters omdat Jack Lemmon 'n
komediant was wat probeer het
om ernstig te word en omdat Sissy
Spacek en John Shea sulke gawe
lentil-heads was, En mens skaars

In 1975 het Section Speciale, sy
uitbeelding van die Vichy-rege
ring se samewerking met die Duit- .i:

se invalsmagte ook heelwat om
stredenheid uitge1ok.

Costa-Gavras se voorvaders was
die Russiese meesters Eisenstein,
Dovzhenko en Pudovkin, asook
Gillo "Pontecorvo, die regisseur
van Tbe Battle ofAlgiers, maar sy
prente het dikwels misluk omdat
hy nie epiese, visionere beeld
huldeblyke aan vryheidsvegters
gemaak het nie.

Costa-Gavrasse aanslag het nag
altyd geneig tot die gewilde riller
met politieke besonderhede as
agtergrond Trouens sy eerste prent,
Compartiment Tueurs (Die
Slaapkompartement-moorde;
1965) was 'n polisie-riller en hy
het voortgebou op die lmposante
begin. Maar Costa-Gavras ' het
heelwat kritiek op die hals gehaal
omdat hy sy boewe altyd 'n kans
gee, en omdat hy regses; korrupte
regeringsamptenare en moorde
naars met meegevoel en diepte
uitbeeld. Die Suid-Afrikaanse
regisseur Manie van Rensburg het
met The Fouttb Reich 'n soortge- .
Iyke aanslag probeer en soortge-
Iyke kritiek gekry. . .

Volgens baie kritici gaan Costa
Gavras te veel kompromlee aan,
Hy verdedig sy houding jeens '
"subvei'siewe riller's": "Ek dink
politieke roIprente moet die groot
ste gehoor hen al moet dit lei tot 'n
"vereenvoodiging van sekere felte,
om te versekerdat die publiek die
wesenlike verstaan."

.Die New Yomer se resensent.: .
Pauline Kael, het baie lof vir die
regisseur, maar sy sien ook sy·
probleme in: "Costa-Gavras, the
SUspense storyteller as investiga
tive 'journalist, uses the form of
melodrama to dramatize political
injustice asspeedily and vividly as
possible, in a way that can't be
ignored. But a moviemaker who
tries to deal with ongoing political
situations antagonizes just about

OMSfREDENHEID agtervolg Con
stantin Costa-Gavras sedert syeerste
politieke riller Zin 1969 Europa se .'
sllwerdoeke as 't-ware aan die
brand gesteek het. Die regisseur,
wat aanvanklik Franse prerite
gemaak het, moes aanvalle ver
duur van albei uiterstes van die '
politieke spektrum en dit sal my.
nie verbaas as hyselfs oor die kam
geskeer word vir sy besoek aan
Suid-Afrlka nie.

In Zhet Costa-Gavras Europa s~
neo-fasdste onder die vergroC>tglas
gesit en daarna, in L~veu (Die
Bekentenis), het hy links gekyk
na die Stalinistiese "show trials"
van 1952 in Tseggo-Slowakye. Z
handel oor die slulpmoord in 1963
deur regses op 'n lid van die EDA
(Union of the Centre Left) en het
die betrokkenheid van die Griekse
militere magte by die moordben-
des openbaar gemaak. - '

Hoewel L~veu gegrond is op
die outobiografie van 'n eertydse
Tseggiese regeringsamptenaar,
Artur London, 'n beskuldige in
een van die "show trials", was die
rolprent ongewild by die linkses
van Wes-Europa. Hulle het dit nie
net anti-Stalinisties genoem nie,
maar het gese dit is heeltemal
anti-sosialisties. Dit het die Koue
Oorlog bevordersoos enige propa
ganda-prent uit McCarthy se para- .
noiese vyftigerjare. .

In 1973 het Costa-Gravas se
Etatde Srege(StaatvanBeleJi) die
linkses en die regses omgelcrap:
dit is gegrond op die ware, crhaal
van die ontvoering en '"ter
egstelling" deur die Tupamaros -.
(Uruguay se nasionale Vryheids
beweging) van Dan Mitrione, een .
van vele Amerikaanse "adviseurs",
Mitrione het die polislemanne en
soldate van Uruguay opge1ei om
goeie martelaars te word.

Die Suid-Amerikaanse vryheids
vegters het Costa-Gavrasnie aange- .
prys nie. Nee, die prent is te
gebalanseerd, het hulle gekla, en
die CIA is te menslik uitgebeeld..
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Nagsweet: N6g 'n aangereikte warm patat
Onse Neve Heer bet ver ons in
Afrikageplaas en oerons die Afri
kaanse taal gegee.longe Afrikaan
ders, julie kan mosjluks rym!Stuur
julie gedigte, kerels, stuur mar! 
Oom Lokomotief, Di Patriot 1:1

IN die laaste tyd is drie boeke na
my aangereik waarvoor ander
resensente nie kans gesien het
nie.l Die eerste was Lettie Viljoen se

/ ""oman Belemmering, aangereik
{ deur 'n onwillige John Kanne-

~
meyer. John was blykbaar bang
om prontuit te se dat hy nie van
die hoek hou nie.

Die tweede was Tom Gouws se
digbundel Diaspora, geweier deur
Joan Hambidge. Joan wou blyk
baar om redes van vriendskap
liewer nie haar eerlike mening
lug nie. Nee, sy verkies om haar
"g!fpen" soos sy haar rubriek in
Die Burger noem, liewer in 'n
skrywer te steek wat sy nie op
partytjies en kongresse in die oe
hoef te kyk nie.

_Die derde wasJohann de Lange
se homo-erotiese Nagsweet,
aangereik deurMerwe Scholtz,en
met 'n blerts tamatiebredie (hoes
medisyne? pyptabakkwyl?)
uitgestort op pp 56-57.

Merwe se oenskynlike onwil
ligheid het my selfs meer as die
vorige twee gevalle laat opkyk,
want Nagsweet is 'n bundel wat
weens sy weerlose inhoud
buitengewone beskerming en
toeltgting nodig het.
r En my geliefde promotor was
die (deale man om dit te doen. Hy
het die dekadente literatuur immers
briljant teenoor sy studente ver-

dedig en hy het sy hele akademiese
lewe daaraan gewy om te ver-

-duidelik dat die talige vorm, die
eie stilistiese wetmatigheid - en
nie die inhoud nie - die kwessie is
wat saakmaak in die poesie.

Ek sou egter weldra ontdek dat
dit nie net akademid iswat geskrifte
liewer vermy, weier, hush en
squash as die inhoud daarvan Die
voordelig vir hulle uitval nie.

My eie Nagsweet-resensie, waarin
ek toe die tuig by Merwe opneem
en onder meer op genoemde
weierings ingaan, het skaars by
die opdraggewer, [mig, opgedaag
of ek kry 'n brief van die re
dakteur Cas van Rensburg.

"Beste Etienne," lui die brief,
"ons lesers sal nie belang stel... in
wat jy oor ander kritid te se het...
en oor hoe boeke op die re
sensent se tafel beland nie." Wat
Insig eerder wou gehad het, s6
verduidelik Cas, was 'nNagsweet
resensiein die trant van "dis 'n
pryswenner en goeie digter se
nuutste",

In die stadium het rook by my
ore begin uitborrel.

Verlede jaar moes ek dit mee
maak dat Die Burger my uitnooi
omJohn Kannemeyer se outobio
grafie te resenseer, en dat ek toe
'n waarskuwende boodskap van
'n Naspers-man ontvang nadat ek
my bes gedoen het om die boek
rondborstig te bespreek.

"Jy is nou Iohn Kannemeyer se
enigste vriend in die Kaap," het
die boodskap gelui, "en jy moet
oppas om nie die verkeerde mense
kwaad te maak nie!"

Die waarskuwing het my heel
temal verwar. Word boekresen-

sies dan gekontroleer deur 'n
onsigbare magskliek in die Kaap?
Envan wanneer afwil DieBurger
stukkies he wat op niemand se
toontjies sal trap nie?

Dat Insig my mening oor
Nagsweet, wat hy self aangevra

-het, in die doofpot kan stop, was
egter die laaste strooi.

Diebundel het reeds die veme
dering deurgemaak dat die
oorspronklike uitgewer, Tafelberg,
dit nie met die titel en Walter
Battis-illustrasie op die omslag wat
Johann de Lange verkies het, wou
uitgee nie.

Tafelberg was wei bereid om
hierdie "pryswenner en goeie digter
se nuutste" onder syeerbare naam
te publiseer - maar dan moes die
omslag die koffietafel-toets slaag.

As dominee op huisbesoek kern,
moes daar dus 'n keurige Tafelberg
uitgawe met 'n eenvoudige
buiteblad in die sitkamer Ie. En as
Joan Hambidge by dieselfde adres
kom kuler, moes sy terselfdertyd
kon sien dat Tafelberg onver
skrokke aan die gay poesie sy
regmatige beurt gee! -

En hier sit ek nou met Cas van
Rensburg se brief blykbaar in die

middel van die beangste rondgooi
ery van die warm patat Omslag
geweier, digbundel teruggestuur
deur 'n tydskrif wat blykbaar nie
bereid is om sy lesers "insig" te
gee in feite wat net effens ver
leentheid kan skep nie!

Dis net daar dat ek toe besluit
om my te wend tot Vrye Weekb/ad,
'n moedswillige koerant wat sy
publiek, die trendy left, -graag
prikkel met onthullings oor die
sondes van die establishment. Oom
Lokomotief se soort koerantt

Laat ek ten eerste hier se dat
Nagsweet se strekking my nie
persoonUk aanspreek nie. Som
mige here van dieonderlinge liefde
vorm 'n soort mafia wat my die
opinie Die sal vergewe nie, maar
ek was, om eerlik te wees, 'n
bietjie ongesteld van al die on
sanltere voorstellings in hierdie
digbundel. "Afsuig", "tongnaai" en
so meer is vir my iets soos
rnieliepap: ek kon eenvoudig nog
nooit 'n smaak daarvoor aank
week Die.

Dat 'n resensent, 'n boeke-re
dakteur of 'n uitgewer om die
soort rede sy hande van 'n digbun
del sal was of dit sal probeer
aanreik na iemand wat maar op sy
eie rekening daannee moet probeer
handel, is vir my as letterkundige
egter 'n godskryende gruwel.

Nee, hoe nader 'n literere werk
sny aan pynlike of onaangename
waarhede, hoe harder moet 'n
mens tog veg teen jou selfin
genomenheid, teen jou eie sone
van geriefen veiligheid, want hoe
nodiger het daardie werk jou
vermoe om dit te kan lees.

Wat beteken 'n doktorsgraad in

die letterkunde -en wat beteken
die redaksie van 'n boekeblad of
die bestuur van 'n uitgewery as
daar alleriei draaie geloop word
rondom 'n roman soos Belemme
ring, 'n digbundel soos Diaspora
en bowenal 'n gevaarlike skoon
heid soos Nagsweef!

Nagsweet doen seker die .dap
perste werk wat 'n literere teks
kan doen, naamlik om vir aile
mense 'n stuk vryheid te probeer
wen. Dit praat nie aIleen die sie
letaal van die vyf persent selfer
kende homoseksuele wat volgens
die RGN se ondersoek van 1989in
Suid-Afrika rondloop nie, maar
dit spel ook die verborge erotiese
identiteit van die sowat 30 persent
biseksuele in Suid-Afrika uit.

Dit is, soos WF Hermans die
funksie van die literatuur omskryf
het, 'n hoek wat die "eensaamheid
van aIle mense ophef", 'n boek
wat troos, bevry en stimuleer omdat
'n mens "'n lewe so erg of erger as
jou eie lewe" daarin terugvind.

Nagsweet is, kortom, 'n aan
grypende hoek van die rnidde
stad, die nag, van honger, verlat
enheid en lugubere bevrediging.

Geen hoek dus om aan te reik
na tweede en derde resensente
nie. Dis egter 'n hoek om vol
deernis te lees, te verduidelik en
te beskerm. Net so maklik as wat
dit is om jou neus vir Nagsweetop
te trek, net so belangrik is dit om
die hoek dadelik by 'n boekhan
delaar aan te skaf.

Dr Etienne Britz van die Departement
van Afrikaans en Nederlands aan die
Universiteit van Stellenbosch is 'n
letterkundige en 'n resensent.)

B R E F u T D -E B U TELAND

MARIUS SCHOON

Die rafels word 'n trui

,-

NA drie en 'n halfweke injohan
nesburg isek hier terug in Dublin.
Veertien jaar weg. Dis te lank om
uit my land te wees. ,

Dit was moeilik om die land
weer te verlaat. So ampertjies het
ek huis toe geskakel om te se
basta met Ierland, ek bly nou
maar in Yeoville. In Yeoville voel
dit vir my asof die trui van my
lewe uiteindelik sy patroon kry 
asofal die rafels van my lewe hier
saamloop.

As ek deur hierdie strate stap,
sien ek skaars 'n woonstelblok
waar ek as onverantwoordelike
leftie beatnik nie gefuif of gevey
het nie. My Botswana-kamerade
woon noubynaalmal binne loopef
stand van mekaar. Vriende van
Mazimbu, vriende van Europa.
Die hele scene is baie deja-vu 
maar ook anders, want Yeoville is
nie meer die Persilwit gehuggie
wat dit was nie.

Vir my was een van die onver
moede plesiere van die terugkeer

om as linksgesinde Afrikaans te
kan besig. Dit was vir my 'n riern
onder die hart om te hoor hoe
gemaklik en vlot sekere ANC
kamerade die taal gebruik. Dit het
lekker gevoel om met eensge
sinde Afrikaners te gesels oor die
politiek sonder om te voel datons
dit op Engels moet doen. Selfs in
sekere mainline ondemernings is
die gesprek in Afrikaans gevoer
en ek het nie gevoel asof ons 'n
uiteenwykende realiteit aanskou
nie. Ek was weI nie in Pofadder
nie - daar, vermoed ek, is djt nog
soos dit al die jare was, en nie net
wat taalgebruik betref nie.

Daar is egter nog baie dinge
wat moet regkom. Die swart
meerderheid van die land is nog
nie stemgeregtig nie - dit is die
kernpunt van enige nuwe bede
ling. Daar moet 'n einde kom aan
die base se sloerwerk -oor die
kwessie. Anders daal hul geloof
waardigheid binne en buite die
land. .

Hieraan gekoppel is die saam
roeping van 'n gekose volksver
gadering om ons nuwe grondwet
op 'n demokratiese wyse op te
stel. Baas De Klerk is maar traag
om hierdie verdere, logiese stap 
vorentoe te doen. -

Terloops, niemand weet hoe
De Klerk se grondwet gaan Iyk
rue. Die ANC se grondwetlike
voorstelle is atdie laaste tyd onder

bespreking en beskikbaar vir die
publiek. Die voorstelle is in Julie
op die ANC-kongres deeglik be
spreek as deel van die interne
demokratiese proses. Wanneer
gaan ons De Klerk se voorstelle
kan bespreek? Ek verwag dat die
meester sy meesterplan op die
een of ander Nat-kongres salonthul
en dat dit dan, feitlik sonder be
spreking, by akklamasie aanvaar
sal word.

Maar daar is darem sekerlik
dinge wat veranderhet. Die mid
destad van Johannesburg is nou
mas 'n Afrikastad. Ons ry almal
.saarn in die busse en niemand
voel daardeur geteister nie. Dit is
gaaf om in 'n kroeg te korn en te
sien hoe die swart klante op ge
lyke voet met die ander dopgooi
ers behandel word. (Weer is dit
seker nog in Pofadder anders.)
Maar 'n kort tydjie gelede sou die
vier pilare wat ons plat aardetjie
ophou, getuimel het as ons saam
in die bus of die bar sou kom,

Dit is ironies dat hierdie saam
wees, wat blykbaar in Johan
nesburg aanvaarbaar is, my nou
eintlik kwaad maak. Elke keer dat
ek dit ervaar, dink ek hoe anders
die land kon gewees het. As die
De Klerks en hul voorgangers net
tien-vyftien jaar gelede die moed
en die deursig gehad het om die
groot veranderings te maak, sou
alma! dit aanvaar het, Net soos
hulle die busse en kroee aanvaar,

Die afgelope dekade het die
. land feitlik verpletter. Die opvoe
ding is aan flarde. Bankrotskap
staar die land in die gesig. Net
onder die oppervlak is daar 'n
skrikwekkende woeling van
minagting en venyn onder ons
swart landgenote. Moet ons nou
dankie se vir die Boere dat hul die
tien jaar misbruik bet? Die probleme
van die omvorming is kolossaal.

Miskien geeMax my nog in die
naaste toekoms die kans om 'n
ietsie te skryfoordie media en oor
rugby.
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Begrafnis in eksamentyd
IN Januarie 1983 het ek my on
derwysloopbaan by 'n swart hoer
skool op Thaba 'Nchu begin. Ek

was 24 jaar oud en is aangestel as
die. wetenskaponderwyser vir'
standerd agt tot tien. Dikwels dink
ek terug aan my ervarings die', '
eerste dag en tel dit by al diegoeie
dinge wat ek daagliks belewe.

My heel eerste ontmoeting was
, met die leerlinge van 'n standerd

agt-klas van 55 leerlinge. Ek het
selfversekerd met my agenda in
die oorvol klas ingestap, net om 'n
see van skeptiese gesigte te '
ontmoet. Ek het myselfvoorgestel.
Toe staan 'n leerling op en begin
vrae vra, Ek het myself daar deur
hulle oe begin sien.

Die leerling wou weet hoe oud
ek is, wanneer ek gematrikuleer
het, wanneer ek my studievoltooi
het. Hy het al die jare opgetel en
gese hy sien ek is nog bale jonk,
maar is reeds gekwalifiseerd. Hy

wou verder van my weet of dit
'nooit nodig was om my studie te '
ondelbreek, werlete soek en daama
'n geleentheid te skep vir 'n ander
broer of suster om skool te gaan
nie..

Skielik was my selfversekerd
heid weg en bet ek baie bewus
gevoel van my bevoorregte posi
sie. Iemand wat dinge in die lewe .'
maklik gekry het, Iemand wat
deur die stelsel bevoordeel is. AI

. die dinge miskien ten koste van
die meerderheid mense in ons
land.

Dievolgende dag is ek met min
selfvertroue en baie onsekerheid
terug skool toe. My motor het
skaars stilgehou toe ek die einste
leerling - Sparks was sy bynaam 
gewaar. Hy het my baie vriende
lik gegroet en aangebied om my
boeke klas toe te dra, Die gevoel

. wat ek die dag belewe het, sal my
lewens1ank bybJy. Dit was 'n gevoel

van hier, by hierdie leerlingegaan
ek van die lewe - en myself -Ieer.
Vandag moet ek erken dat ek die
laaste jare baiemeer geleer het as
op skool of universiteit.

Vanjaar is dit 1991. Ek is steeds
'n wetenskaponderwyser by die
selfde skool. Die leerlinge kom en
gaan, maar die vervulling wat ek
deur my werk kry, staan steeds
vas. Dit klink alles nou na 'n mooi
storie met 'n gelukkige einde en
geen probleme nie. Frustrasies is
daar baie! By my: oor 'n on
derwysstelsel wat nie werk nie en
steeds omhoog gehou word. By
die studente: 'n moedeloosheid
oor '0 stelsel waarbinne hulle geen
se het nie.,

Graag deel ek net '0 ervaring
van die afgelope dae. Een van my
standerd .nege-leerlinge kom uit
'n uiters arm huis. 'n Huis waar
daar net gebrek is. Hy is intelli
gent en op soek - of op pad - na .
'n beter toekoms. Soos in die
meeste skole in Suid-Afrika het
ons ook in]unie eksamens geskryf.
Op Thana 'Nchu was dit bitter
koud. In ]unie 'was hier ook die

begrafnis van '0 1Q-jarigeANe-lid
wat volgens berigte deur 'n soldaat
op die dorp doodgesteek is. Soos
die gebruik in die swart ge
meenskap, is elke aand biduur by
die oorledene se huis gehou tot
en met die begrafnis. Die tragiese
gebeure het reg in die eksamen
tyd geval.

Dit bring my terug by die
genoemde leerling. Hy is ook 'n
ANe-lid en het e1ke aand die
bidure bygewoon. Soggens het
hy vroeg in die koue opgestaan
en kom eksamen skryf. Hy , is
hoopvol dat dioge vir hom voren-
toe net beter Iyk. .

Hoe baie worstelinge is daar
tog nie in die lewens van jong
leerlinge nie. Enhoeveel daarvan
probeer ons as ouers of on
derwysers verstaan? Hoeveel
aandeel het ons aan hulle hoop 
of wanhoop? Ek hoop saam met
my leerlinge op 'n beter toekoms

.vir ons alma!.

,. 'n gebreek en ';ngesteek, deur Tim en Matt Sandham

',STOCKHOLM HIER KOM EK!

sal julie nou behoorlik uitgetrap
gewees het.". .

Dis nie dat die Nobel-prysvir my
enigiets spesifieks beteken nie. Dis
ook nie die geld nie - hoewel ek
besIis 'n Volvo daarmee gaan koop.
Dis net dat almal wat onkundig is
dan oak sal weet dat ek 'n grootse
skrywer - nee - outeur is.

.Dit bring my terug na stilswye.
Dit is een van my spesifieke
doelwitte.Vir die volgende paar jaar
terwyl ek skryf gaan niemand weet
waarmee ek besig is nie. Bedags
gaan ek my normaIe manlike
chauvinistiese gang, maar snags
tussen 10nm en 2vm verken ek die
donker sy van die nuwe ontwa
kende Surd-Afrika (of wat sy naam
dan oak al is). Die bewoners van
diesaai, perverse ondetbuik van die
gemeenskap sal in my gedagtes
oorsprong gee aan karakters meer
werklik as die werklikheid, dog
meer fiktief as fiksie.

Tussen 2 en 5vm sit ek voor my
lessenaar met potIood en papier.

Tussen 5 en 6vm slaap ek.
(Napoleon het net 40 minute per
maand geslaap en dit sluitkwaliteit
tyd met Josephine' in.)

Die literati sal die werk as 'n
literere kragtoer herken wanneer
hulle die eerste bladsy aanskoii,
Hulle sal weet dat die werk geskryf
is deur 'n regte mens wat regtig
wedc wat regte ervaringservaar.Dit
sal SOO5 'n seer duim uitsteekbo die
kunsmatige twak wat gepen word

. deur ivoortorings gekluisterde
akadernici wat kastig redeneer oor
die lewe.Dit sal Joyce se Ulysses
so oppervlakkig soos 'n BeatIes
liedjie laat Iyk , hoewel dit korter
as die eersgenoemde sal wees en
stellig langer as die laasgenoemde.

Die gewone mense sal die boek
verslind want dit sal toeganklike
kuns wees en nie hoogdrawend,
simbolies en misterieus nie.

Dis my doelwitte: Stilswye, hard
leef en hard werk.

As. ek weet die kat is nouuit die
sak (beoefen net 'n bietjie stilswye
asb..geagte leser) en ek sukkel om

. binne dieselfde 24uursowel hard
. te leef as hard te werk, maar. ek

oefen baie.
Ekwonderwatter radio jysaam

met 'n Volvo kry? .

Vrye WIIIdIIId, 12 - 18 J U LI E 1991

julie om hier, waar dit koel is, vir
ons in Afrika, waar dit warm en
bedompig en vollewe is, voor te
skryf. Wie is julie in elk geval om
so vermete1 te wees am te besluit

. dat een skrywer in een jaar meer
verdienstelik as 'n ander is? He? Oit
is in elk geval vir my 'n belediging
dat die prysge1d vir '0 llterere
toekenning gegeoereer is deur die
bemarking van iets so kru soos
dinarniet.

"Daar's nettwee dioge wat ek vir
julle wit se. Ten eerste, juIle kan bly
wee; ek's vanaand 'n bietjiegetrek.
Ten tweede, julie kan n6g blyer
wees dat julIe nie die prys vir
Breyten gegee het nie. In elk geval

.ek nie vergeet hoekom ek in die
eerste plaas met die roman besig
is nie. "

Ek sien hoe ek die voorsitter se
hand skud Ek sien hoe ek voor die .

. gehoor plaasneem. Eksien hoe ek
agter die podiumwieg (deels
seouweeagtigheid, deels vol
Sweedse snier enbaps ... er ...bier
en snaps). Ek sien hoe my agtersak
'0 bult staan van die 2 000 000
Sweedse krone wat ekso pasdaarin
geprop het. Ek sien hoe ek my
toespraak begin:

" Dames, hereen andere (dismas
hoe dit gaan in Swede). Julie
Skandlnawiers is a1mal '0 klomp
skynheilige drelle. Dismaklik vir

.'0 missie ople. My rnissie sou
bestaan uit 'n reeks doelwitte. As
ek realistiese doelwitte stel en hulle
bereik (dis nogal beJangrik om huIle
te bereik) sal my missie sIaag en sal
my visie verweSenlik word. Daar's
by - 'ItciJisend randse advies-grntis!'

As mens gaan staan en visies he,
moet hulle behOOrlikevisies wees,
anders moet jy dit Iiewers los want
if gaan daardie duisend rand net
mars.

In 1999 gaan ek die Nobel-prys '
10ssl33O. Dismyvisie. (Teen daar
die tydis ons Afrikaanssprekendes
'0 onderdrokte Illindcrhc1d en kom
ons in Iyn vir internasionalesimpa
tie.) Ekvisua1iseer dit eJkedag scXIat

SOOS aileander koerantmanne bet
ek 'n geheimeprojek. Be's besig om
te werk aan 'n roman. Nie 'n
draaiboek, of 'n drama, of obskUre
gediggies nie - 'n ROMAN.

Dis nie te se dat hierdiedie groot
Suid-Afrikaanse romangaan wees
wat almal al so lank probeer skryf
nie, maar hou hom net dop.
, Ek houdit nog stilin die stadium.

Ekgaanniemand verteltodat by die
CNA se rakke tref nie.

Ek ken die maklikeopsiesgevolg
het: '

A) .Rondloop met 'n nota
boekie(s) en almal se bewondering
en afguns opgaar en qxeken as dee!
van die ervaring, of

B) 'n nie-fiksie werk aanpak oor
'n moordbende, pariernentariers se
seks-skandale of potjiekos-resepte
(of aI drie). 'n Hoek is mos 'n boek?

Maar nee, ek het opsie C gekies.
Stilswye. Ek wil nie onnodig druk
op mysself plaas nie. Die vraag:
"Hoe vorder jou roman? Of het jy
tou opgegooi?" veroorsaak te veel
pyn vir joemaliste met hoe ideale.
'n Koerantskrywer se meester is
saktyd. Die vryheid wat die skryf
van 'nroman bied, is eenvoudigte
groat en onhanteerbaar vir iemand
wat verslaafis aan die adrenalien
opkikkering wat die dolle gejaag
am saktyd te haal verskaf.

Omdat ek ook een van daardie
mense is wat nie iets doen voordat
ek met afdankinggedreigword nie,
het ek besef dat ek my lewe soos
'0 sakeondemerning moet beskou
en dat ek van bestuursbeginsels
gebruik moet maak.

Gevolglik het ek 'n bestuursemi
naar bygewoon. Die konsultant het
my verseker dat 'nmens nie regtig
'0 waarde kan plaas op die beret
king van jou drome nie en dat ek
die R1 000 per dag as 'n belegging
in my toekoms moet beskou. (Vir
'0 oomblik het ek gewonder ofek
nie per ongeluk by 'n assuransie
seminaaropgedaag betnie.) Op die
seminaar het ons allerhande dioge
gedoen - waaMIIl ek die meeste nie .
eintlikkan onthoo nie. Wat wel bly ,
steek bet, is - OOELWITBFSIUUR.

Ek moes visloenerwees; myself ,
die toekoms in projekteer en bepaal
wat dit is wat ek wi! he. Daama
moes ek myself inste! om die visie ,
te verwesenIik, ek moes vir myself

,,,,,:,'.
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VERKOPING VAN
BESIGHEID
Kenols geskied hiermee in
gevolge artikel 34 van Wet
24 van 1936, soos
ge~Sig,dat SPAHOUSE
CC Reg No. CK 901
101 4/23) handel dryf as
PORTERHOUSE
RESTAURANT &
STEAKHOUSE te Durban
SI?C!\ Gillespiestraat,.DUR
BAN van voorneme IS om
al die bates van die basig
heid te verkoop. aan AL
FONOSO C DI MURO (In
sy hoedanigheid as kurator .
Vir 'n Beslo[e Korporasie
wat nog opgerig moet
word)vanafdie 31ste Mel
1991, GEDATEER te
PRETORIA 0g hierdie 4de
JULIE 1991. Gm M H
GROSS -BL CH
EDELSTEIN &GROSS
Prokureurs vir Verkoper
Charter Huis Bosman- .
straal179 PRETORIA
MNR M H GROSS/98721
14/mp TEL: 28-3550.

REGSKENNIS
GEWINGS

944079 Mark (~ ,
Kaapstad - (021 689-1194
15:30nm tot 7:3 nm) .
(3rahamstad - (0461)
26067 ROOI (h) of gaan na
die Metodistel<ark,
Pritchardstraat 79 op
Dinsdae vanaf 4:30nm tot
7:00nm

POWA (People 9P.poslng
Women Abuse) IS 'n on
dersteuning- en In
liqtl~sdiens vir mishan
cfelde en varkragte vroue.
Ons bled ook werkwinkels
en opleidlngsp'rogramme
aan oor geweld teen vroue.
Vir verdere inligtlng skakel
(011) 64_2-4345 .

VISUAL ART COURSES
Leaming to see. Eye
training 10 look at shape,
form, colour, dimension
translated into drawing,
painting, sculpture ana
crafts. Classes available
day and evenl'19s for
children and adults. Phone
Maggie van Wezel at 614
72ffT after 5pm

STET STET STET
Wltblltz In die winter
teen verkoue en mls

- daad•••
Stet (6:4) het 'n (he,,)

rukkle gelede
verskyn,

Stuur 'n tJek of
posorder van R6 san:
Stet, Posbus 39400,

Bramley 2081

~gar
Hanclgeweefcie
dhurries (gestreepte
katoensakke) en
silwer juwerl9rsware
vanNepal, India en
Thailand te koop.
Wlllkel68,
The Firs, Rosebank.
Tel: (011) 880-3566

MARK
PHAMBILI BOOKS:
Huge selection of
Academic Titles
22 Plein Street
Tel: (011) 29-4944
WANTED: Second-hand,
Left Wing Books In good
condition. Phambili is
buying
Open:
Mon-Fri 9hOO-17h30
Saturday 9hOO-13hOO
SUndays 13hOO-17hOO

PERSOONLIK
Als l'ij van Lettie Viljoen's
"Be emmering" hoOOt,willk
graag met je Korrespon
aeren in het nederlands of
het frans. Schriif : Johny
Lenaerts, P.O. Box 60633
Katutura, Windhoek 9000.

WEN DIE LEWEII
Almal is leiers - van jou ele
lewe, jou werkers, jOu
kinders, kerklik of soslaal.
Sonder die regte
leierseienskappe is jy ver
lore vir jouself en die
samelewing. My' boek .
beskryf vir JOu alles tussen .
die Iyne van leierskap - In .
gewone afrikaans en geen
Jareof maande se stuCfies
niel Dis miskien nie so 'n
mool boek nle, maar dis die
inhoud wat tel. Stuur R20
vir 'n kop.ie aan : P L

- Huma'1 Posbus 108,
STILFvNTEIN 2550

VERBLYF

DRESSMAKING &
DESIGN
BE QUALIFIED TO START
YOUR OWN BUSINESS
ENQUIRIES
CITY DRESSMAKING &
DESIGN SCHOOL
7th Roor Charleston House
161 Commissioner Street
(between Von Wielligh and
Delvers Street)
Johannesburg 2001.
Tel (011) 29411617

TIK- EN VERTAALWERK
Bel Louise by (012) 46
6577

DIENSPLIG ADVIESDI
ENS
Vir 9ratls en onafhankJJ<e
acMes op enige navraa oor
diel)Splig. skaJ<;el: .
Durban - (031) 301-5663 .
Richard (w) .
PietermaiitZburg - (0331)

DIENSTE.
If your HUMAN RIGHTS
have been VIOLATED .
while under the treatment
of a PSYCHIATRIST, call
Citizens Commission on
Human Rights NOWI Tel:
833-7271 or P.O. Box 710,
Jhb, 2000. Established by
the Church of Scientology
in 1969.

Proeflees, Vertaling,
Redigering - Skakel (012):··
343-9370 (na-ura)

. ACCESS COLLEGE
RANDBURG
Training f'Elople with dis
abilities. Courses available:
• Computer Courses
• Clerical
• Secretarial
• Typing
• Bookkeeping
• Accounting
Students elected NOW for
courses starting 2 Sept
1991'. .
Tel: (011) 787-0275

CITY COLLEGE
7th Floor Charleston
House, 161 Commissioner
Street (between Delvers

. and Von Wielligh Street.)
Johannesburg 2001
• Computer courses
• Secretarial courses
• English
• Enrolments accepted
throughout the year
• Accommodation available
• Free job placement
advice given
ENROL.: NOW
TEL: (011) 29-4116/7
The future is yours through
education '

House to rent: 3 bedrooms
R1 200- Mavtair West. Call
Frank (011) 484-3720

OBSERVATORY - Te
huur: Rulm kothuis pas
'Cleur argitek gerestoureer.
Eienaar vertrek oorsee. 5
Kamers & woonkamers,
binnehof aoter. Hoogstens
3 mense. R1 250 P. m
vanaf 1 Julie. Tel: (021)
476613 '

THE HARD WAY·

CITY SLICKERS
. Billy Crystal, Daniel Stem (A)

DAILY:9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

Michael J Fox, James Woods (2-14)
DAILY:9.30, 12.00, 2.30 5.15 7.45 10.15

TEEN AGENT
Richard Grieco, Linda Hunt (A)

DAILY:945, 12,15, 2-30, 5.15, 7.45, 10.00

TEEN AGENT
Richard Grieco, Linda Hunt (A)

DAILY'9A512,t 2.30 5.15 ?A5 10.00

THE HARDWAY
Michael J Fox, James Woods (2-14)

DAILY:930, 12.00,2.30, 5.15, 7.45, 10.15

WHITE FANG
WaltDisney Action Adventure (A)

DAILY 9,45, 12,15, 2,30, 5.15, 7.45, 1000

CITY SLICKERS
8111y Crystal, Daniel Stem (A)

DAILY:9.45,l2.15,2.3O,5.15, 7.45, 10.00

WHITE FANG
WaltDisneyActionAdventure (AJ

DAILY:9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

. KICKBOXER 2
Sasha Mnchell, Peter BoyIa (2-16)

DAILY:9.45.12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

FILOFAX

WHITE FANG

WHITE FANG

Onsfhsnkllke rolprenttesters

JOHANNESBURG

MINI CINE - Pretorlastraat 49, HlIIbrow.
. . .(011\ 642·8915:

Vandag tot Sondag: The Exorcist
Dinsdag tot Donderda-g: The belly of an
,. architect'

SEV~W~~ll%~ ~rpa~n~n:m~o~~b11)
4B3:'~680: Carmen om z.tsnm en 8,15nm.

T e lIIuslc teacher om 12nm en 6nm.
CIN CORLETT~.ra~ley, (011) 786-0324,

Cine 1: Cyran ,e ergefac. Maandag
ItC es

Cine 2: S lenCEI_ofJhe lambs
Ma..andae tot vry, ae: 8nm

Saterdae: 2.30nm, 6nm en 9nm.

KAAPSTAD

LA~IA - Oranlestraat 68. (021) 245-927
" n Keur va'n rolprente,'Bel gerus.

".

THE HUNT FOR
RED OCTOBER

Sean Connery, Alec Baldwin

PLUS

THE HARDWAY
Michael J F~ JamesW~s (2-14)

N-fR1:9.3O :!.OO 7.30 ": 1 . .

Michael J Fox, James Woods (2-14)
Walt Disney Action Advqnture (A) DAILY:9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

DAI Y:9.45 12.15 2.30 5.15 7.4510.00 , I I

I "NUNS ON THE RUN
Eric Idle, Robbie Coltrane (A)

DAILY:9.45 12.15 2.30 5.15 7.45 10.00

TEEN AGENT KICKBOXER 2
Richard Grieco, Linda Hunt (A) DAILY~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~5, ~~bg)

DAILY:9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45, 10.00

CITY SLICKERS
Billy Crystal, Daniel Stern (A)

DAILY:9-45 12 15 2.30 5.15 7.45 10.00

James Belushi, Charles Grodin (A) THE HARD W'AV
DAILY:9.45 12.15 2.30 5. 5, 7.45, 10.00 K I

THE HARD WAY TEEN AGENT
Michael J Fox, James Woods (2-14) Richard Grieco. Linda Hunt (A)

DAILY: 9-30; 1200, 2,30, 5.15,7.45, 10.15 DAILY:9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

TEEN AGENT
Richard Grieco, Linda Hunt . (A)

DAILY: 9,45 12,152,30 5.15 7.45 lD.OO

THE HARDWAY
Michael J Fox, James Woods {2-14} KICKBOXER 2

DAILY'9,30 12,00 2.30 5.15 7.45 10.15
_. SashaMitChell. Peter Boyle {2-16)
DAILY:9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45,10.00

CHINA O'BRIEN 2
Cynthta Rothrock, Richan:! Norton (A)

. PLUS
I· TEENAGE MUTANT NINJA

TURTlES 2
MQN.FRIreM:~ ?,<>ze 8(tJ

OM 'N ADVERTENSIE IN HIERDIE KOLOMME TE PLAAS, BEL VIR CATHY BY
(011) 836-2151, FAKS (011) 838-5901, OF SKRYF AAN KLEINADVERTENSIES,
POSBUS 177, NEWTOWN 2113. DIE SPERTYD VIR KLEINADVERTENSIESIS

5 NM OP DIE DINSDAG VOOR PUBLIKASIE.

TARIEF: R15 VIR 25WOORDE OF 'N GEDEELTE DAARVAN

Filofax
DAILY:5.1S, 7.45, 10.00 (A)

_FilofaX

Wa~ Disney Family Fun (A)
DAILY:9.45,l2.15,2.30,5.15,7.45,lO,00

NUNS ON THE
RUN .
Comedy (A)

Eric Idle, Robbie Coltrane
DAILY: 9.45, 12.15,2.30, 6.15, 7.45, 10.00

Walt Disney Action Adventure (A)
Klaus Maria Brandauer, Ethan Hawke

DAILY:9,45, 12.15, 2.30, 5.15, 7A5, 10.00

THE RESCUERS
DOWN UNDER

White
Plllllee

WhiteF~ng

,THE HARD
WAY

, A Sexy Comedy Drama (2-18)
James Spader, Susan Sarandon

DAILY:9,45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

High-Flying Action (2-16)
Sasha Mitchell, Peter Boyle

DAILY:9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

Comedy (A)
James Belushi, Charles Grodin

DAILY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45, 10,00

NUMETRO 1-7
Menlyn Park 47-4568

High-Flying Action (2-16)
SashaMitchell, Peter Boyle

DAILY:U5, 12.15,2.30, 5,15, 7.45, 10.00

TEEN
AGENT

Action (A)
Richard Grieco, Linda Hunt

DAILY: 9.45, 12.15,2,30, 515, 7.45,10.00

PERFECT
WEAPON

Action ' (2-10)
Jeff Speakman, Mako

MON-FRI: 7.00,9.00 SAT:5,00, 7.00, 9.00

'I

r-.MUltlnf Ninja
7,1'11,,2

(A)
The secret of The Ooze

DAlLY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45, 10.00

I ,. " 01',

IKICKBOXER 2

KICKBOXER2

AWORLD APART

WHITE FANG

ONCE AROUND
Richard Dreyfuss, Holly Hunter (2~14)

DAILY: 9,45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45,10.00

TEEN AGENT
RichardGrieco, linda Hunt (A)

DAILY:9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45, 10.00

,KICKBOXER 2

RichardGrieco. Linda Hunt (A)
DAILY: 945 12,15 2,30 5,157.4510,00

NUNS ON THE RUN
Eric Idle, Robbie Coltrane (A)

DAILY:945 12,15 2,30 515 7.4510,00

"

NUNS ON THE RUN
Enc Idle, Robbie Coltrane (A)

.. " II
PLEASE NOTENEW SCREENINGTIMES

MON-THURS: 2.30, 5.15,7.45
FRI-SAT: 9045, 12.15,2.30, 5.15,7.45, 10.00

PERFECT WEAPON
Jeff Speakman, Mako (2-10)

FILOFAX

KICKBOXER2

TEEN AGENT

KICKBOXER 2.

THE HARDWAY

HENRY AND JUNE

CITY SUCKERS
Billy Crystal, Daniel Stem (A) Michael J Fo~ James Woods (2-14)

DAILY:9,45 12,152,305,15 H5 10-00 DAILY:9,30 12,00 2,30 5,15 7,4510,15

TEEN AGENT

TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES 2

The Secret of The Ooze CA)
DAILY:9.45 12.152.305.157.45 10,00

Richard Grieco, Linda Hunt (A) WaltDisneyAction Adventure (A)
DAILY:9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00 DAILY:9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

THE HARD WAY QUIGLEY DOWN UNDER
Michael J Fox, James Woods (2-14) TomSelleck, Alan Rickman (PG 2-8)

DAILY:9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15 DAILY: 9.30,12.00,2,30, 5.15, 7.45, 10.15

Vrye ........ 12 .1~JULIE 1991

WHITE PALACEWHITE FANG James Spader, SusanSarandon (2-18)
Walt Disney Acnon Adventure '(A) DAILY: 9-45,12.15,2.30, 5.15, 7.45, 10.00

DAILY:945, 1215,2.30,5,15,7.45,10,00

Barbara Hershey, .JodtuMay (2-16)
MichaelJFox, James Woods (2-14) DAILY:9,45 1215 230 515 7.4510.00

DAILY:9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

THE RESCUERS DOWN UNDER
Walt DisneyFamilyFun' (A)

DAILY:9,45, 12,15,2.30,5.15, 7.45, 10.00

. DESPERATE HOURSTHE RESCUERS DOWN UNDER Anthony Hopkms, Mickey Rourke (2-16)
Walt Disney Family Fun (A) DAILY;9.45 12.15 2.30 5.15 7.4510.00

DAILY:9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

SashaMitchell, Peter Boyle (2-16) WHITE n"LACE
DAILY:9,45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.00 1"'11

~J~am~e:!:ss~p~ad~er,~s~usa~n~s~ara~n~do~nj(~2-.!!!18~)IbtiJ~~~~~~~9

BLIND FURY .
Rutger Hauer (2-14)

MARKED FOR DEATH
Steven Segal (2-18)

I "

Richard Grieco, Linda Hunt {A)
DAILY:9.45,12,15,2.30,5.15,7.45,10.00
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KAAPSTAD

(Ons is jammer die gids is byna
onleesbaar. Ditisegterdieenigste
materiaalwatonsvanSterKlnekor
kon lay.)

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA
l'r~:;II"Il."'I"'Uo, lUao.

TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES 2 (A)
IJ1ItIlls:ll.ll, 1l.1U.ll.5.B,7.45.11....
CITY SLICKERS (A)
'N KOMEO[ MET BILLY CRYSTAl.

THE RESCUERS DOWN UNDER (A)
11 PREHIElMtOE SmOKIESPllfNT.
CHINA O'BRIEN 2 (A)

EDWARD SCISSORHANDS (W2-10)
HUDSON HAWK (Z-161
WINTER PEOPLE (2-141
FILOFAX (A)

ROBIN HOOD (AI
THESILENCEOFTHELAMBS (Z-ll)
SLEEPING WITH THE ENEMY -III
D1qIls:ll.•,1l.1U.3I..
KINDERGARTEN CDP (YV2-I)
IIaIlla:5.3I. 1.45, 11.... ~

THE HOT SPOT (Z-191
Dlallis:ll.• "tI5
LOOKWHO'STALKING TOO (AI
0JIt11ltZ.•• 5.11,1....

:;JDANCES WITH WOLVES (Z-121
YOLOENDEAANBIEDINGS
1Il~-NAG VAN DIE NEGENTIENDE

Ill'I-EARTH GIRLS ARE EASY rm·l21
.. ,1.'

0""111:11.111.11.15.1.11,5.•• 1.45, 11....
FLIRTING Z-121
WHITE FANG (A)
'N OPWINDENDE STORE!
NUNS ON THE RUN (A)

YOLGENDEAAIlBIEDING
1Ilvl-SWITCH 12·11

:'11

Datlis:ll.lIII.lt.. tB.lB,l8,
1.•,ll••
TEENAGE MUTANT
NINJATURTLES 2 (AI
DaIIIlt 11.••ltl5.I.3I. 5.•• 1.45, Il. II
CITY SLICKERS (A)
'N KlMEOIE MET BILLY CRYSTAL.

THE RESCUERS DOWN UNDER (A)
'N PRE!·BElMIOE STRIltCIESPllENT.
EDWARD SCISSORHANDS (W2-101
11a111I1:11.1I.11.15.t3l ..
ROBIN HOOD (AI
1IaI11ls:5.30.l.l5 ..
MR &MRS BRIDGE (AI
0",1111:11.•• ~.

HUDSON HAWK (Z-161
YOLGENDI AAIlBIEDINQ

l1Jtl-SWITCH ".,~

• 1'1: . ., , .
IIaIIIls: 11.11. II.1H•• 5.••1.45, 11....
WHITE FANG (AI

CITY SLICKERS (AI
11 KOMEOIE MET BILLY CRYSTAL.

THE RESCUERS DOWN UNDER (A) :cj
11 PIIET-lElMlDE AVOIITUUR STRIJ(IESPRENT.
IIoIIIll:ll.11l,lt15,UI.5.ll ..
TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES 2 (AI
....llls:l.C5.II.••
EDWARD SCISSORHANDS (VVZ-l01
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d orpse Amerika nie. Soos dikwels
die geval is, gee Winona Ryder se
spel die deurslag. Soos byvoorbeeld
Mermaids, is die 'n middelmatige
prent wat opgehefworddeur Ryder
se kragtige teenwoordigheid. Wei·
come HomeRoxy Carmicbael isejntlik
'n verrassing: dis 'n Iigte satire op
non-konformisme en werk ook op
'n allegoriese vlak , Winona speel 'n
tiener wie se behoefte aan "die
volmaakte rna" haar dryf om 'n pienk
rok te koop.
AV

••• n LOrAX
In Bonfire of the Vanities het ons
met groot genot die ondergang en
oorlewing van die tipiese anale yuppie
ofte wei Master of the Universe
aanskou. Filofax is 'n kornedie - dis
ni e so skerpsinnig of s inies soos
Tom Wolf s'n nie - oor min of meer
dieselfde onderwerp. Jim Belushi,
wat deesdae nogal snaaks is, spee l
'n tronkvoel wat 'n yuppie se filofax
(glorified dagboek) in die hande kry
en sy lewe oorneem.
AV

... STAll orGRACI
Nog 'n rampokkerpren t. Die keer is
dit die Ierse Mob in Hell 's Kitchen.
Dit is Ph il Joanou se eerste prent,
daarom vergewe 'n mens maar sy
verknogtheid aan religieuse simboliek
(die Iere is skynbaar nog erger as
die Italiane wanneer hulle in 'n kerk
korn). Joanou ve r to lk d ie
verbrokkeling van die Ierse on
derwereld en hul onderdanigheid
aan die Italiaanse Mob as 'n Griekse
tragedie. Briljante venolkings deur
Sean Penn, EdHarris en Gary Oldman
AV

.....HIDDIN AGINDA
Die Iere kan net nie wen nie .., DU~
fiktiewe prent is gegrond op ware
feite en handel oor skokkende kor
rupsie in die Britse regering. Polio
tieke sabotasie teen die Ierse rege
ring, 'moord, hoogverraad en die
aksies van die Britse SAS teen die
Ierse Repubhkeinse - Leer ...~_{! ie
bestanddele van die aangrypende
riller wat deur Ken Loach ('n pionier
van Britse realisme in die sestiger
ja re) geregisseer is. Hidden Agenda
het verlede jaar se Cannes jurie-prys
gewen.
AV

... ROlliNHOOD
In die pogings om die Robin Hood
legende in die geskiedkundige en
alledaagse werklikheid te grond, word
die prent van pret beroof. Omdat dit
geen skerpsinnige politieke ontleding
bied nie , is dit teleurstellend . Nietemin
is daar heelwat aksie, outentieke
kastele, Engelse modder en goeie
spel. Ongelukkig is die ka rakters
almal karikature en Pat rick Bergin
se Robin Hood 'n verve lige roman
tiese held sonder binneg oed of
persoonlikheid .
AV

.... MR AND MRS aRIDGI
Seksuele verdrukking, mags Ius,
patriargie ... al die euwels van die
kapitalistlese stelsel waaroor WiI·
helm Reich .geskryf het, en waar
voor hy veroordeel is, kry uiting in
die subtiele ontleding van die ge·
brekkigeverhoudingtussen 'n hoer
middelklas prokureur en sy ang
stige vrou.
AV .

.... ' ACa'S LADDIR
Ons Iy alma I aan 'n -graad van ver-

uE

Edward, 'n hedendaagse ondier, en
Winona Ryder is skoonlief wat ver
lief raak op sy innerlike skoonheid.
'n Pragtige uitgangspunt, maar helaas
'n teleurstellende rolprent, Die re
gisseur van onder meer Batman het
sy aanslag skynbaar verloor.
AV
..... GOINGPUCIS
Steeds die genotvolste prent wat
nou draai: Bertrand Blier se anar
gistiese komedie oor hoe twee k1ein
dtewe ; sukkel met hul
testosteroonvlakke is nou nog 'in
Engeland verbied. Dis genoeg rede
om Les VaLseusessommer rwee keer
te sien. Les Valseuses(Going Places)
is die prent wat die 25-jarige Gerard
Depardieu as 'n ster gevestig het. 'n
Mens verstaan waarom die
gev oelvolle lomperd daarna byna
elke belangrike rol in die Franse
rolprenrwese opgeraap het. Blier se
draaiboek is kru en vulger en sal die
feministe dwars in die krop steek.. .
nog redes om die prent te sien. Dis
nogal nostalgies om terug te kyk op
'n tydperk voor kondome.
AV
.... MlTROPOU1'AN
Soos MrandMrsBridgewys Metro
politan vir ons lower forms of life
hoe die hoer klasse ly. Dis 'n eie
rydse satire a la Scott Fitzgerald en
Evelyn Waugh oor die duistere doen
en late van 'n groepManhattan
debutantes ofte wei New York se
haute bourgeoisie. Die nuweling Whit
Stillman is die skrywer en regisseur
van die skerp, oorspronklike, ironiese
kritiek op die aristokrasie.
AV - '

... INI SHILTIRING SKY
Buitelandse kritici het Bernardo
Bertolucci se jongste prent verslind,
maar dit is geen rede om dit mis te
loop nie . The Sheltering S.4;y is gegrond
op Paul Bowles-roman van dieselfde
tite!' Dit speel in 1947 en handel oor
die vreesaanjaende emosionele reis
van Port en Kit Moresby. Port soek
begeestering in die Sahara, terwyl
Kit terugverlang na haar vervloe
huwelik. A1 is Bowles se skrywe r
mesmeriserend en ontstellend, is
Bertolucci se prent lank en soms
vervelig.
AV

.... WAniNG FOR THI LIGHT
Op haar oudag verskaf Shirley
Maclaine meer plesier as ooit, Met
haar bloedrooi hare speel sy 'n soort
Liewe Heksie wat 'n dorp op die
Amerikaanse platteland op horings
hou. Aunt Zee bring 'n vi s ie van 'n
engel so te se "op die planke" en
veroorsaak die bekering van 'n
onaangenamebuurman. Waiting for
the Light is 'n ligte komedie oor die
aard van en die behoefte aan ge
loof. Stadig, maar boeiend,
AV

... HUDSONHAWK
Bruce Willis is die wereld se beste
klouterdlef en die mega-trendy egpaar
Darwi n en Minerva Mayflower wil
hom huur om drie kunswerke deur
Leonardo da Vinci te steel. Nou ja,
Peter Sellers met styl.
AV
.. MIAMIaLUIS
Dis nie Miami Vice of Hill Street
Blues nie. Your guess is as good as
mine.
AV

.... WlLCOMIHOMI ROD
CAlMlCHAIL
Die bittersoet verhaalvan 'n weeskind
wat haar nie juis tu~ voel in klein-

K

.... AWORLD »ART
Shawn Slovo se semi-outobiogra- :
fiese verhaal van haar stormagtige
verhouding met haar rna, die aktivis
Ruth First.Dis 'n gevoelvolle uitbeel
ding van die tydperk toe aanhoud
ingvir90 daesonderverhoorgewet
tig is. Dat Siovo op die klein , per
soonlike besonderhede fokusseer
en nie ideologic bedryf nie, gee die
deurslag.
AV

••• CI1Y SLICKIIIS
When Harry Met Sally se Billy Crys
tal in 'n Hemingway-avontuur in
Spanje .Die komedie handel oor die
manlike mid-life crisis. Lowell Ganz
en Babaloo Mandel, die skrywers
van Splash en Parenthood, het die
draaiboek geskryf.
AV

• CHINA O..RIIN
Agge nee, man.
AV

·····KOItICAK
'n Sternmingsvolle en begeesterende
prent oor 'n Pools-Ioodse onderwyser
wat saam met 'n groep weeskinders
in die Nazi-doodskampe gesterfhet.
Een van Andrej Wajda se beste prente.
Briljante toneelspel. Skitterende
draaiboek. Moet dit nie misloop nie ,
In 'n tyd van middelmatigheid is die
soon prente so skaars soos hoen
dertande, '
AV

••• QUlGLIY DOwN UNDIR
Tom Selleck skud al sy personas af
en word ' 'n cowboy in Australie 
how low can you sink, Magnum?
Nietemin , hy kry vir hom die moo
iste enmoeilikste no oi in die ganse
Down Under en gaa n sy seksistiese ,
gang .Soos julie sien, 'n ouderwetse
prent vol ouderwetse (s lapstick)
waardes.
AV

1'UNAGI MUl'AN1' NINJA
1'URnIS
Oor die prent swyg ek maar.
AV

• nlMllAIRI D'UN INrANT ClATI
Claude Lelouch kry die prys vir die
mees pretensieuse regisseur van die
dekade. Daarby is die prent opgedra
aan Jacques BreI. .
AV '

••• THI HARD WAY
Dis 'n kruising tussen 'n hardgebakte
polisie-storie en 'n avontuur-verhaal .
ala IndianaJones and the Templeof
·Doom. Was dit nievir James Woods
(my gunsteling-akteur) en Michael J
Fox nie, sou dit 'n middelmatige
komedie gewees het. Maar die twee
akteurs steek lekker die draak met
hul silwerdoek-personasies. 'n Es
say ocr die belaglikheid van macho
wees.Hollywood het 'n stortvloed
komedies vervaardig en die een is
die beste,
AV

.. IDWARD SCIISORHANDS
'n Wetenskaplike se eksperiment
loop lelik skeef en lei tot die skep
ping van 'n vreesaanjaende krea
tuur met skeragtige hande. Agter die
verskriklike uiterlike skuil egter 'n
hart van goud. Johnny Depp is

• WlNI'IR PlOPU
Gaan kyk Miami Blues, The Hot
Spot of enigiets behalwe die soet
sapptge snert.
AV

verhale met goeie dierelewe-foto
grafie gepaard gaan, is hulle ge
woonlik tranetrekkers. Ons weet
almal wat om te verwag - en tog
tjank ons. Die prent het ook 'n
classy cast: Klaus Maria Brandauer
en Ethan Hawke.
AV

-----------

••••• VOORTRDLlK
•••• SlUIl AANaIVIlL
••• SlIM GIRUS
"SO-SO
• VIRMYASIf NUGIIR IS

Ethan HawkeIndie nuweverfllmlng vanJack Londonse
klassleke vernaal, White Fang.

••• 1'HI RISCUIRS DOWN UNDIR
Dis vakansie-tyd vir die kinders en
die nuwe Walt Disney vier die hoogty
in die rolprentteaters. Bob Newhart,
Eva Gabor en John Candy is die
stemme van die rnanjifieke teken
karakters wat Australle op horings
het.
ANDRIA VlNASSA

•••• 1'HI _SIC 1'IACHIR
Die Franse rolprent is seker die
gewildste in die geskiedenis van die
Seven Arts in Grantlaan, Norwood.
Dis 'n uiters romantiese prent oor
twee opera-sangers en hulon-

•••• WHm rANG derwyser. Liefde, kreatiwiteit en die
Jack London se klassieke verhaal dood. Basiese issues, opwekkende .
oor die verhouding tussen wolf en musiek. .
mens bly boeiend. Wanneer diere- AV
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018 DBlIJor b8paaI dl8 tmIeIstI*
DIEMarX-Tealer se Laboralorlum begin Dlnsdag In Suld-Afrlka heelnuwe vermaak-llonsep: Illllrovlsasle-lealer. Ole geclagle daaragler

Isdal die gehoor deelneem aan die skepplng en regie van dle loneelstuk. Panic Stations handel oor'dle lewe In SA vandag' en hoe
mense die veranderlnge waamee m. Dis nou 'n ultdaglng vir die anale wit gedeelle vandie gemeenskapl .

Mellmprovlsasle-tealer voerdie spelers die eerste bedryf op. Hulle stel die karakters en temabekend. Daarna sll die gehoor wat
verder moelgebeur. Alteseme 17 spelers (00 Is Dan Robtiertse) neem deel. Ole proJek Is InFebruarle aan die gang gesll deur die

Israellese reglsseur Shalom Kenan. KaarlJles kos R8 enIs by die lab se voordeur (Gochstraat 63, Newtown) Ie kry. Bespreek by Dan
of Tale by (011) 836-6499.

NETTIE PIKEUR

BLESKOPPEg_~
T EEN ~

APA RTH Ei D
St

sekslsme Is een ding, maar 'n porrpbly
'n pomp

Vrye WIlIIdIIId, 1 2 - 1 8 JU LIE 1 99 1

TAKHARE
V IR

VREDE
St

met 'n klein onderbroekle kan 'n mens
ver kom

fynproe

MENEER LShaboodien h ier onder in Somersetweg is o ns slagter. Hierdi~
vrie nde like man is Ou-Kaaps van inbors, vrien delik en formeel, met
ouderwetse maniere . Hulle gee nie vir e lke b akatel voorname uit nie.

Mister Shaboodien ve rstaan as jy in sy winkel rondt rap en se: "Ons het
Ius vir bredie va naan d , maar n ie wee r sk enkels n ie?"

Dadelik stel hy lamsbl ad voor, en gaa n haal een o m jou te wys hoe
di t lyle Dan druk hy dit be hen dig deur die masjien se lem en piaas die
ne tjiese stukkies op die skaal. R7 se vieis. Die skaa Istaan langs die cutter,
en d ie prysvenste rtjie wys na jou toe, sodat jy self hokaai kan roep, of
vra vir nog 'n bietjie .

D is waar supermarkte my teleurstel, Hulle bi ed vi r jou drie netjiese
verpakte tjops aan. Nie twee nie, ook nie vier nie, maar drie. Dis te min ,
of te veel, selde reg.

Nog 'n lekkerte va n jou e ie slagter ken: as ek in sy besige winkel
instap, sie n hy my da delik, knik a m te se 'n paar seko ndes asse blief, en
ek wag geduldig, not minding.

Mnr Shaboodien draai self d ie pa kkie vleis toe in du n plasti ek en da n
in dik slagterpapier: R7 se topklas-skaap vlels , genoeg vir b redie vir drie
honger mense. .

So in die loop huis toe teen die bult op wonder ek weer: hoe besluit
mens e o p hu l nering in die lewe? Hoeko m w ord ie mand 'n slagter? 'n
Me ns gril mos vir heeldag se rou vleis...

En ek beslui t: die man is lief vir sy werk. D is oor sy geesdrif dat ek
nou met so 'n behae huis toe g aa n en d ie stukkies vlei s gaan omtoor in
'n gereg vir my vriende. Ek dink aan mnr Shaboodien le rwyl ek in die
ou gee! ysterpot staa n en roe r, en is hom dan kbaar vir sy goeie diens
en sy mensliewendheid .

Du itse dellkatesse-slagterye se Iietlike gerolde , begeurde en bewynde
vleissnitte is nie noodw endig beter as mnr Shaboodien s'n nie. Jy kan
jou grand filet by die Duitse rs gaan koop, m aar as jy op 'n reendag
bedremmeld by die slag ter rondstaan en won der wat om jou gast e te
voer, is rnnr Shaboodien net di e regte man vir inspirasie . .

Die bredie was heerlik. Lamsblad is nou RIO,99 pe r kg , met min be ne
in , du s 'n w inskoop. Die bre d ie is lekke r so p p e rig, en hope rys word
benodig.

WlNTlRIRIDlI MIT SUURUMOIN
Braai 2 grof gekapte u ie in 'n skeut o lie in die swaarbo ompot. Nri 5
mi nute plaas jy die stu kkies lamsblad uitmeka ar o p d ie u ie , e n slrooidan
twee eetie pels meel oor. Braa i en kyk en roer, pas op vir brand, want
die meel verorber d ie o lie.

Intussen het jy 5 oorIYPtarnat ies in ko okwater ged ompel en die skille
afgetrek. Druk die ta maties met [ou hande fyn en gooi in die pot , Nou
kan jy ook skywe pampoen, geel skorsies o f een va n da ardie groe nte
by die bredie voeg. Hulle gee 'n heerl ike tekstuur. Ek ski! no oit 'n
geelsko rs ie af nie, maar Gabriel se oe word grou van gril . Beslu it sel f.

Intussen het ek nog 'n k oppievol hoenderstock gemaak van 'n
inderhaaste hoenderpot, en die word by die bredie gevoeg, met 'n
stokkie kaneel, drie fyng eka pte korrels wonderpeper, 'n knYfie tiernie ,
sou t en heelwat peper, Daarby die fyngesnipperde ski van een
su u rlemoen, en die sap. Laat die spul vir sowat een uu r prut.

Wyn? Ons had niks in d ie hu is nie , maar 'n halfglasie droe wit wyn
in die pot sal natuurlik help. ( Dis oc r ek vleis koop b y 'n Islamse slagter
dat ek die wyn vergee t, sieri.) . I

Uite ind e lik kook ek 'n po tvol basmati-rys en ske p die suurlemoenbre
di e daaroor, Daarby 'n slaa i va n fyn komkomme r, fyngesny, mel 'n
skeutjie joghurt en va rs kruisernent oor.

D is reg, mister Shaboodie n , lamsblad is p erfek vir bredie.
Hier is ook 'n kle in risotto gemaak van skaapv leis:

'nSlagter sander slenter
skep eerlike kos ap

ROMIINa Rlsono
Braai een klein ui, fyngekap , in botter , en dan 250g lamsvleis in klein
stukkies bo-oor , Voeg by twee afgesk ilde tamaties, fyngekap, een glas
w it wyn, sout en peper, natuurlik, en dan 'n koppievol stock as jy het,
and ers w a ter of wit wyn. .

Sit d iedeksel op en prot tot die vleis g aar is . Nou gooi jy so 'n
koppievol rys by d ie mengse l. Roer en kook, en voeg bietjies-bietj ies
vloeistof by namate di e rys droog kook.

Sit voor met baie parmesaankaas w anneer d ie IYs ga ar is.

CAVIRSHAM PUSS
'n Keur uit d ie Natalse druk
werkwinkel se oorspronklike
afdrukke is tot 7 Julie te sien. Deb
bie Bell, William Kentridge en Robert
Hodgins. Ook in die SANK.

kralewerk deur Ndebele-vroue is
Sondagaand om 6nm by Wargrave
laan 23,_Aucklandpark, te sien. (Tel
[0111726-7880). Die tentconstelling
is die res ultaat van vier maande se
werk in medewerking met Tjeerd
Flentge, AI die vroue was vroee r
huishulpe, maar het besluitom terug
te keer hu is toe om vir hu l eie
gesinne te sorgo Om finansieel te
oorleef, het hulle hul toegespits op
tradisionele handwerk .

UNISA-KUNSGAURY
Vroue - 'n Keur vankunswerke uit
die Unisa-versameling waarin die
vrou as onderwerp uitgebeeld word .
Tel (012) 429-6823. Duur tot 31
Julie.

PRBORIA
PRBORIASIKUNSMUSIUM
Albie Sachs , eertydse hoogleraar in
die regte aan d ie Eudardo Mond
lane Universite it in Maputo, se per
soonlike versameling Mosambiekse
kuns is te sien .

GOODMAN
Anthony Nkotsi , hoofvan die Johan
nesburgse Kunsstigting se druk
departement, stel tot 27 Ju lie sy
jongste werk by die Goodman-gal
ery, Hyde Park , ten toon.

KAAPSTAD
SANASIONAU KUNSMUSIUM
TOI 18 Augustus: Skuiling/SheIter 
'n lentoonstelling wat fokusseer o p
huishoudelike ru imtes in die Kaap
stad-omgewing, die mense wat daar
woon, die omg ewing en konteks
waarbinne dit gebou i~' en ande r
sake wat met behuising verban d
hou.

DAUOSArAI
Kevin Brand , Nico Prins, Sara-Mic
hele Redelinghuys , Billy Mandin i,
KateGottgens, Walter Meyer en Philip
Bouwer stel van 20 Julie hu l werk
op Non Pareille , Paarl, ten toon.j azz
en dergelike vermaaklikheid word
van 3nm aangebied. Bel Andrew
Oliver by (02211) 62-4924 vir nog
inligting.

MUSIC OF THIHlGIII
Die alomteenwoordige Andrew Uoyd
Webber-dones by die Victo ry-Tester,
Orange Grove , Johannesburg. Tel :
(011) 673-7206

WHAT THIIUTUR SAW
Joe Orton se klugtige stuk word van
17Julie tot 10 Augustus in d ie Alex
ander-Teater in Braannfontein, Johan
nesburg, op die planke gebring,

OUVIRI
Please Joyce Levinsohn , we want
some more. O/{verl word tot 27Julie
in Truk se Win dyb row -teate r
opgevoer.

kuns

CAllAWAY FMC!
Marthinus Basson het die Duitse
skrywerBotho Strauss se avant garde
klug beetgekry. Met Andre Rooth 
man, Fiona Coyne , Megan Kruskal,
Neels Coetzee , Elma van Wijk en
Peter Butler ,

~
MANGO PAIl(
'n Versameling va n sestig stukke

met Bertold Brecht, Michele Bur
gers, Melinda Ferguson, Warrick Grier ,
Thulane Gxubane (hy is ook in
Meester), Duncan j ohnson, Michael
Maxwell , Luanda Sampson, Irene
Stephanou en Andre-Ja cques van

.der Merwe (ook in Meester) is die
spelers. Lees 'n onderhoud met die
regisseur , Gerrit Schoonhoven, op
bladsy 31.

IIOlAYA
Matsemela Manaka se jongste stuk
handel cor die skrywer se ervarings
in die buiteland en debatte rondom
die kulturele boikot. Gaap.

MYCHiLDRENI MY AntICAI
Athol Fugard moes 'n onderwys er

"gewees het , hy hou so baie van
klasgee. Hierdie didaktiese en
manipulerende stuk is wel relevant.
AY

IlAAHTAD
THIMIllrY WMS orWINDSOR
Ralph Lawson se produksie van
hierd ie geniale Shakespeare-kome
die word van 18Julie tot 3 Augustus
in die Nico Malan opgevoer. Lida
Meiringen Andre Jacobs vertolk die
hoofrolle.

••• CLASS ACTION
'n Kragtige prent oor die verhou
ding tuss en 'n pa en 'n dogter. Gene
Hackman speel 'n briljante, legen
dariese burgerregte-prokureur en
Mary Elizabet h Mastrantonio sy ewe
briljante dogter ... ook 'n prokureur.
Die yuppie-waardestelsel van die
jare tagtig en negentig in Amerika
word gekontrasteer met die lewen
sryl van die jare sestig. Die keer is
die pa die Hip pie en waardes soos
eerlikheid en regmatigheid seevier,
Uitrnunten de spel.
AY

•••• THI HILD
Die stuk veld langs die huis van Bull
McCabe (Richard Harris - uiteindelik
weer op die doekl) in Ierland is vir
hom heilig . Wanneer hy dit vir sy
seun probeer koop en deur 'n
Amerikaner gefnuik word, ontketen
hy 'n reeks tragi ese gebeurtenisse.
Die Amerika ner wi! 'n pad deur die
veld bou ... maar Bull meen dis
sondig. 'n Kleindorpse verhaal oo r
die Ierse platteland. Vol Ierse hart
stog en hardkoppigheid, maar 'n
bietjie over the top.
AY

••• THIDOORS
As jy die jare ses tig onthou, was jy
nie daarnie. OliverStoneverfris jou
geheue met 'n stormagtige, luide ,
ellela nge prent waarin hy die pop
ikoonJim Morrison romantiseer. Dis
jammer dat :Stone besluit het om
bloot die mite te verste rk. Hier is
ge en nuwe ontleding van die Hip
pie-era nie, ook geen herondersoek
van Morrison se psige nie ... net 'n
be dwelmde nabootsing van die
tydperk.
AY

volgingswaan, ve ral in die lan d. Die
[ongste prent van Adrian Lyne, die
regisseur van Fatal Attraction, is 'n
uitdagende drama oor Jacob Singer
se waansin. Die jong New Yorker
begin drogbeelde sien. Sy lewe word
'n nagrnerrie . Hy weier om te aan
vaar dat hy mal is en soek 'n ver
duideliking. Spannend, verrassend
en prikk elend .
AY

teater
IOIIANNISWn
THICAlCASIAN CIIMIl C.G.I
'n Treffer op die Grahamstad-fees in
die Mark-Teater . Dis ba ck-to-basics
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I 8 9 I • I 9 9 I te beplan wat op
W:~k::=~'::~:~d:i: begrip gegrond is.

Sotiihem-Lewens het 'n leiers

rol gespeel omseker te maak

dat werknemers se werknemers

voordele-pakkette in hul ware

behoeftes voorsien.

Volgehoue kom

munikasie maak

elit moontlik om
saam 'n toekomsSOUTHERN

Die enigste manier om hierdie
. vereistes te identifiseer, en daar

aan te voldoen, is openhartige

.en deurlopende

kommunikasie.

t -

Saam, bereik ODS meer
Reg Nr. 01,02 186,06
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