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na jou asem sal laat snak en sorg dat

die krag is 'n rit in die 180i verrassend

Maar ons het nie aldie aantrek-

kingskrag van die nuwe Corolla

kafgedraf kan word. Maar selfs met al

stadsverkeer, steiltes en sleep lag-lag

Die kajuit is propvol van die wee Ide

Maak jouself tuis in iets waarop

glad en stil.

en gerief wat jy verwag, terwyl die

onder die enjinkap weggesteek nie:

bakwerk nou spog met strelende,

aerodinamiese lyne.

lekker die lewe regtig kan wees.

jy regtig kan vertrou en Vind uit hoe

Alles loop reg, altyd reg

UTOYOTA
c
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'Die.l~~e :kan'net lekkerder
~ees met die nu~e Corolla.

Jy kan enige van die nuwe

kan wees.

Volgende aan die beurt is die

. En dan is claardie nuwe Corolla lID.

Skop af met die ratse 130. Hy't 'n

Corollas op enige stuk pad vat en

self voel hoe lekker die lewe regtig

enjin wat daarvan hou as jy voet in

lewendige vertoning gee wat gekop-

pel is aan merkwaardige brandstof-

die hoek sit, err hy sal vir jou 'n

doeltreffendheid.

multi-klep 160i met elektroniese

hy sal sorg dat jy nooit in enige situ-

brandstofinspuiting. Hy's net so tuis

in spitsverkeer as op die lang pad en

asie onkant betrap word nie.

grootmeneer met versnelling wat jou

Sy dubbelbonokas-enjin is 'n regte

-- ----::.,;:.-
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10 Word die 
onmoontlike van 
Nelson Mandela 
verwag wanneer hy die 
leiding van die Nuwe 
Suid-Afrika moet 
oorneem? Van een man 
word nou gevra om 'n 

wonderwerker te word. Max du Preez kyk 
na die plekke waar Mandela se towerstaf 
geswaai sal moet word. 

22 Om gevaar jou 
bondgenoot te 

maak,om te weet jou 
vrou en kinders lewe . . . 

ew1g 1n spann1ng, 
wagtend elke dag op 

jou terugkeer - waarom 
kies myners hierdie 

harde lewe? 

38 Die klank van Jimi 
Hendrix kan nooit sterf 
nie. Jong kunstenaars 
ontdek vandag nog 
Hendrix se vurige vingers 
- soos die nuwe CD Stone 
Free bewys. 
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mense en dinge 
Doodgeskiet: Abdul Shariff, vryskut-fotograaf, tydens 'n toer van die ANC 
deur Katlehong. Ons bring hulde aan 'n kollega en vriend. 

Onvergeetlik: Natalie Cole, dogtervan die blues-sanger met die heuningstem, 
Nat King Cole, tree in Februarie by Sun City op as 'n deel van haar"Unforgettable 
World Tour." 

Aangestel: Prof. Brenda Gourley is pas aangestel as rektorvan die Universiteit 
van Natal- die eerste vrou om rektorte word van 'n universiteit in Suid-Afrika. 

Aangestel: Dries van Heerden, vryskutjoemalis, as hoof skakelbeampte van 
die Uitvoerende Oorgangsraad. 

Premiers by die handvol: Nog net die charismatiese Tokyo Sexwale wee! hy 
gaan premier word van 'n provinsie. Nogal van die sterkste en ingewikkeldste 
streek van almal. 
Vrystaat gaan vir Terror Lekota kry, en in Natal is Jacob Zuma die 
aangewese man, maar dis in die Weskaap waar die veld oop en wyd le. 
Terwyl almal nog wonder of All an Boesak die ANC se lys vir premierskap sal 
lei, is die Nasionale Party se kaarte deurmekaar. Hem us Kriel wat premiers
ambisie gehad het, het 'n kwaai wind van voor uit die NP-geledere self gekry. 
Administrateur Kobus Meiring se horn die stryd a an en dis bekend dat Meiring 
se Organisasievernuf horn bin ne die party al groot aansien gegee het. Kriel , 
gesien as minderverlig, het pas ook 'n egskeidingsaak wat sy beeld nie baie 
help nie. Fluisteringe wil beweer Kriel gaan voor die lys se vasstelling handdoek 
ingooi. 

Mistykie: Arme cud-Springbok rugbyspeler Klippies Kritzinger skiet glo byna 
'n koroneromdat hy op die ANC se PWV -lys van benoemdes is. Glo nie die ANC 
weet eens van sy bestaan nie. Die eer kom 'n grater gees toe: prof. Klippies 
Kritzinger, sendingwetenskaplike van U nisa. 

Vrouekrag: Die ANC se beleid van 'n vrouekwota op sy lys het hy deeglik 
gestand gedoen: agtien uit die eerste vyftig name is almal vroue. 
Die NP sit ook met 'n wroeging oor vroue. Dis bekend dat Sheila Camarer, 
adjunkministervan Justisie, vroue prominent in die lys wil plaas. Ander, soos 
Gesondheidsminister Rina Venter, is teen kwotas en netvirmeriete. 

Gee horn vlerke: Hoofman Mangosuthu Buthelezi hetvirhom 'n R33 miljoen 
se privaatstraler aangeskaf omdat hy, so os hy se, meer vlieg as enige ander 
politikus. Dis waar. Ulundi is sy afspringplek om die wereld vol te vlieg, 
hoofsaaklik net om orals dwars te trek. 

Ryk Boere: Onder die Financial Mail se geskatte vyftien rykste families in Suid
Afrika is vyf uit ses van die Afrikanerfamilies in daardie lys ondervyftig, Johan 
Rupert, Christo Wiese, Boet Wessels, G T Ferreira en Laurie Dippenaar. Net 
Bill Venter is oor die perk, maar dan het Venter ook 'n waardiger strewe as die 
ander: Deur sy verbintenis met die Potchefstroomse Universiteit het hy 
stewiglik in die akademie begin bel e. Wiese het in kultuurbele deursy aankoop 
van die geskiedkundige Lanzarac Hotel en deur sy ernstige beleggings in 
Boland Bank word voorspel dat hy volgende voorsitter van hierdie prestige 
instelling sal word. 

Troukoors: Top platejoggie van Radio Metro, Bob Mabena, en die Radio 702-
aanbieder, Zandile Nzalo. 

Verjaar: Vlieggewig-kampioen Baby-Jake Jatlala, het so pas 32 jaar gehaal. 
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Margulies, The Record, New Jersey 

koerantese 
CITY PRESS, 9 JAI'-IUARIE: For too long the ANC has 
been shirking its responsibilities instead of clamping 

down on the culprits by subscribing to the fiction 

that the SOUs were not their creation . With 
uncertainty looming ahead, disbanding the SOUs once 

a national peace-keeping force had been established 

may not be a solution . What is needed is for senior 
ANC members to take control of them (the SOUs) so 

that its actions are monitored . 

THE CITIZEt-1, 7 JAI'-IUARIE: We think it would be 

better if the ANC immediately disbanded all SOUs that 
are causing trouble and phased out the rest. After all 1 

the 1 0 000-strong National Peace-keeping Force is 

about to be formed and trained ... We never thought 
SOUs were necessary in the first place- and recent 

event show what an undisciplined and dangerous 
crowd some of them are . 

THE STAR, 7 JAI'-IUARIE: The ANC's plan to try to 

restore order t;>y holding an internal inquiry (into the 
SOUs) was just not good enough 1 the effusive 

spokesman of the Ministry of Law and Order1 Captain 

Craig Kotze 1 fulminated . Kotze has a short memory. 

On how many occasions have the police not done 
exactly the same when faced with problems? 

BEELD, 8 JAI'-IUARIE: Die verkiesing bied 'n 

geleentheld aan Suid-Afrika se kiesers om te help 

toesien dat 'n kultuur en tradisie gevestig word waar 
die politieke leiers beset dit is 'n ongeskrewe reel van 

die demokratiese spel dat die media namens die 

publiek indringende vrae vra 1 onder meer om die 

verskynsel van verbreekte beloftes tot die minimum 
te beperk. 
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so se hulle 
"Ek is trots op myself en ek is 'n held. " 
Die twaalfjarige seun watver1ede week by 
die Eastgate-sentrum in Johannesburg 
dapper vier rowers wat sy ma se motor 
wou roof, skrikop die lyfgejaag hetdeur 
'n speelgoedpistool op hulle te rig 

"Ek vind dit vernederend dat in die oe van 
sommige dwepers die bestaan van 
Afrikaans afhang van die gebruik daarvan 
op 'n bierblikkie. " 
KOOS HUMAN, hoofbestuurder van 
Human & Rousseau 

"Dit is omdat die NP so goed vaar in 
Soweto dat die ANC ons wi/ verdryf. Ons 
is egter daar om te bly. " 
DAVID CHUENYANE, oud PAC-Iid en 
tans NP verkiesingskoordineerder in 
Soweto 

"Dit (die Uitvoerende Oorgangsraad) is 
niks anders nie as 'n magsoorname deur 
kommunistiese terroriste. " 
OR WILLIE SNYMAN, onder1eiervan die 
KP oor die UOR 

"Die ANC is 'n demokratiese organisasie. 
As hulle (die mense) iemand demokraties 
verkies het, is dit nie vir die leiers om in te 
grypnie." 
NELSON MANDELA, president van die 
ANC, oorWinnie Mandela se verkiesing 
tot leiervan die ANC Vroueliga 

"Ek en my organisasie sa/ beslis nie 
betrokke raakbydieopleiding van Zoeloes 
nie. Die herinneringe aan Bloedrivier is 
nog te vars in my geheue." 
PI ET "SKI ET" RUDOLPH, leiervan die 
Orde Boerevolk 

':A man can have a child at that age and 
everyone says, 'Isn't he clever.' But those 
same people say that a woman of 55 is a 
dishrag. " 

RoomsevrugbaarheidsdokterSEVERINO 
ANTINORI, oor die kontroversie oor sy 
59-jarige Britse pasient wat die oudste 
vrou geword het om geboorte te skenk 

"His mistakes are the mistakes of a great 

Sowetan 

DovFedler, TheStar 

revolutionary, a great Marxist." 
Chinese presidentJIANG ZEMIN by die vie ring van Mao Zedong 
se 1 OOe verjaardag 

'7hey'll saytheywant25 OOOpeacekeepers in 30days. We'll roll 
on the ground and start laughing." 
MAURICE BARIL, hoofmilitere adviseurvandie VN seooreisde 
vredesmagte 

"Anybody who tries to distribute anything concerning Christianity 
will be shot." 
Kersgroetevan anonieme Somaliese Moslems aan die Verenigde 
Nasies en Westerse liefdadigheidsorganisasies in Mogadishu 

'7hey're fun. When James Bond throws a bad guy into a pool of 
piranhas and says, 'Ban appetit, 'is that violence?" 
Vervaardiger JOEL SILVER (van Die Harden Lethal Weapon) , 
in reaksie op Bill Clinton se kritiek op geweld in films 

"Ek wil terug na my beeste toe." 
GENL CONST AND VI WO EN, leiervan die Afrikaner-Volksfront 
oor die haas wat hy het om oor 'n Afrikanerstaatte onderhandel 
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Myns insiens 

Die ·psige van die Afrikaner 
EK HET DIE laaste net mee r as drie maande baie spesiale insigte in 
die psige van die Afrikaner gekry . Ek het nie alt:yd gehou van war 
ek gesien het nie, maar saver stem dit my darem ook nie swa1tga llig 
oar die Afrikaner se vermoe om uite inclelik by 'n demokratiese 
beste l in te pas nie . 

Ek bied sedert Oktober 'n inbelprogram op Afrikaans Ste reo aa n 
met die naam Klip in die Bos. So 'n bietjie radio-demokrasie . Dusver 
het ons e intlik net politiek gepraat. Dis die naaste wat 'n mens kom 
aan 'n onmiddellike meningsopname, 'n vinger op die pa ls va n 
Afrikaanssprekendes oar giste r en va ndag se kwessies. 

'n Ontste llende groa t cleel va n die oproepe wat ek kry, en dit 
word nie gekeur nie, is va n mense wat wil se swartmense is slegte r/ 
dommer/ luie r as witmense en moet clus uit die regering gehou 
wo rd. Die meeste van hulle haal geesdriftig uit die Bybel aa n, vera! 
die Ou Testament, om hul standpunte te staa f clat apartheid 
gehandhaaf moes word. 

'n Ander baie gewilde oncleiwerp is die kommunis te. Die C 
is almal kommuniste; Mandela is 'n kommunis; die kommunis is die 
ant ichris en jy moet ha m uitroei en nie tangs 'n oncle rhandelingstafe l 
met ham sit nie; kommunisme is nie doocl nie en gaan ons nog almal 
k1y; ens. En clan word die Bybel weer nacle rgeklap met 'n 
fundamentalistiese ywer wat 'n mens laat skrik. 

As ek ooit gewoncler het, het clit nou vir my duidelik geword: 
apartheid was nooit afsonclerl ike ontwikkeling in die koppe van 
mense nie. Dit het nie gegaan oar andershe icl va n kulture nie , clit 
het gegaan daaroor dat witmense gevoel het swartmense is ITlinder 
werd as witmense. 

En baie vlak oncle r die oppervlakte, as ek reg na die mense 
luister, le 'n ooiweldigencle gevoel va n vrees. Vrees vir die vreemcle, 
die onbekencle, vrees vir enige veranclering. 

Ek clink die ou cliche is meer waar as wat ons geclink het: die 
vrees dat "hulle aan ons gaan cloen wat ons aan hulle gedoen het", 
le vlak agter elke tweede bevreescle oproep. 

En clan is daar die wit Antjie Somers, die spook van kommunis
me. Na maancle se redeneer met mense oar die lug oar die saak, het 
ek tot die gevolgtrekking gekom dat dit by die meeste nie werklik 
gaan oar kommunisme die internasionale ideologie nie, maar clat dit 
nou 'n substituut vir rassisme geword het - dis nie meer heeltemal 
sosiaal aanvaarbaar om k111 rassisties te wees nie, so kom ons maak 
a! die swartmense kommuniste en skel hu!Je clan uit . 

Byna elke Dol1derdagaancl sit ek in die studio en clink by myself: 
ai , die Afrikaanse kerke het clarem groat skacle gedoen die laaste 
paar dekades. Daar is 'n hele paar honderd clo rninees en kerkvaders 
wat darem baie hard sal moet verduidelik wanneer (as) hu!Je 
eendag claar Bo kom. 

Want ek onthou self hoe ek as jongeliHg in die Vrystaat i11 die 
kerk, die Sondagskool, die CSV en katkisasie gebombarcleer is met 
propaganda teen die kommunisme - so asof die Bybel se lf die 
ideologie geken en by sy naam genoem het - en hoe die Bybel 
spesiale woorde had vir die Afrikanervolk wat suiwer moet bly en 

8 VRYE WEEKBLAD 13 JANUARIE 1994 

lig na clonker Afrika moet bring. 
Party va n o ns het mettertyd agtergekom die goecl kom nie uit die 

Bybel nie, maar uit Broeclerboncl-dominees se koppe. Maar, so lyk 
dit my nou, by die meeste Afrikaners van vera! die ouer geslag het 
die twak in die cliepste voue van die bre in bly sit. 

Die Bybel va n die Afrikaa nse kerke die laaste vyftig jaar was v61 
dogma en voorskrifte en veroorde lings, en .[eeg van liefde. 

Ek weet nou a l as ek Donderdagaancle tienuu r regskuif vir my 
program: die inbe llers wat uit die Bybel gaan aanhaa l, is die mees 
onverdraagsa mes, die meeste vol haat. 

Daa r is darem ander insigte oak wat ek uit Klip in die Bos kry. 
Soos clat Afrikaners waarskynlik die sne lle verandering in d ie land 
gele idelik gaan aanvaa r, want cliep bin11e-in hulle weet hulle dit kan 
nie ancle rs nie. 

Want stap jy af van die gesprek oar die waarde van 'n swa rt stem 
en van die kommunisme, is hulle glad nie so gatvas nie. Die meeste, 
selfs van die ver-regses, aa nvaar byvoorbeeld dat Die Stem nie die 
nasionale lied en die Oranje, Blanje, Blo u nie die landsvlag gaa n bl y 
nie. 

Hulle aanvaar oak maklik dat Afrikaa ns nie alleen saam met 
Engels die enigste twee ampstale kan wees nie. Om die waa rhe icl 
te se, aan die e inde va n 'n uurlange gesprek wat ons oar Afrikaans 
gehacl het, het verske ie luiste raa rs gebel en gese nou wat is d ie 
drama om Afrikaa ns as byna almal aa nvaa r die status moet verander 
- is clit nie 'n kwessie wat kunsmatig deur Afrikaanse koerante 
opgeblaas word nie? Ek moes saamstem. 

Dis nie al positiewe wat ek in die program gesien het nie. Die 
ander helfte wat in bel, is goeie, n1stige mense wat se hulle aanvaar 
die uwe Suicl-Afrika was onvermydelik, en Afrikaners moet nou die 
beste van 'n slegte saak maak. Daar is selfs so nou en clan mense -
vreemd genoeg, meestal ouer vroue - wat met groat geesclrif praat 
oa r die nu we bedeling en die Liitdagings en heerlikhede wat dit bied . 

Uit die aa rd va n die saak is daar ba ie oproepe van mense wat 'n 
volkstaat voorstel. Maar onder al die het ek nog net een gekry wat 
ernstig kon se hy is bereid om sy werk, sy huis en sy vrieode op te 
gee en te trek. AI die ander se hulle w il nie trek nie, maar claar is ander 
wat w il. 

'n Laaste indruk: Afrikaners, vera! konse1watiewes en platte lan
ders, voel afgeskeep. Die regeringsle iers die laaste paar jaar het nooit 
met hulle gesels en i11 hul vertroue geneem nie. Hu!Je voel hulle het 
nie meer 'n stem nie, geen seggenskap meer nie . Daarom clat hulle 
met soveel geesdrif aan die program deelneem, al moet die 
aanbieder hulle sterk sooibrand gee. 

Nasionale leiers, kerkle iers en gemeenskapsle iers het die ge
wone, konserwatiewe Afrikaner afgeskeep. Dis 'n ba ie traumatiese 
cling wat ons van die mense verwag, die vinnige handomkeer in die 
staatsbestel en alles wat hulle as normaaJ aanvaar het. 

Ons moet clit regmaak. Die deursnee-Aftikaner kin nog 'n 
nuttige, tevrede burger van die Nuwe Suid-Afrika word. 



Gemaskerde dapperes watdonkernag die weerloses terroriseer 

Is dft die 
'VrYheidsoonog'? 
Wanneer begin die ver-regses se oorlog? Wanneer 'n 
bebaarde regse leier die Derde Vryheidsoorlog vir die 
tiende keer in 'n saal vol histeriese men se aangekondig, 
of wanneer onskuldige swartmense geskiet en 
aangerand word net omdat hulle swart is? 
LOUIS KIRSTEIN kyk na die laaste tyd se voorvalle van 
regse geweld 

Van 'n "Afrikaner-vryheidstryd '' het daar, 
ten spyte van a! die dreigemente, praatjies 
en voorspellings, nog niks gekom nie. 

Maar~otwat we! begin gebeur het, is 'n 
vlaag oenskynlik ongekoordineerde op
tredes deur splinte rgroepies en individue 
en gewone rasse-aanvalle . 

Met die begin van die Desembervakansie 
toe almal by die huis gebly het uit vrees vir 
die te rreur op die paaie, het 'n skraal fana
tikus en oud-soldaat, Willem Ratte, en sy 
krygers Fort Schanskop buite Pre toria beset. 
Dit was oor amper voor dit begin het, en 
was duidelik 'n verleentheid vir regse leiers 
soos Constand Viljoen. 

Enkele aande later, op 14 Desember, 
probeer die 11-jarige Patrick Gasanene die 
dood afweer cleur sy hande voor sy gesig te 
hou toe blanke aanvallers op hom en sewe 
ander op die Randfontein-pad skiet. Oog-

getu ies se wit mans in kamoefleerdrag het 
die slagoffers gestop en gevra of hulle lecle 
va n die ANC is. Gasa nene en die ander is 
daarna glo eers deur die mans aangerand en 
toe geskiet. 

Sewe senior A WB-leie rs van die Wes
Rand is intussen weens clie moorde aange
kla. 

Op 18 Desember word 'n skoolonder
wyser, Lefa Nkwa nyane, war vrecle tussen 
swart jeugdiges en regse blankes op Rosen
dal in die Oos-Vrystaat probeer maak het, 
deur 'n wit boer geskiet nadat hy en twee 
makkers die onderwyser in die dorp voor 
talle ooggetuies aangerand het. Niemand is 
nog in hegtenis geneem nie. Die polisie se 
die saak is na die Prokureur-generaal ver
wys. Die polisie ondersoek ook inligting dat 
die mans glo betrokke sou gewees het by 
die afsny van die watertoevoer na Mautse, 

Minister Constand 
Hoe absurd dit dalk ook al met die eerste 
oogopslag klink, daar is 'n beweging in die 
militere om genl Constand Viljoen, leiervan die 
Afrikaner Volksfront, as hoof van die nu we 
weermag ofselfs minister van Verdedig ing in 
die Regering van Nasionale Eenheid voorte 
stel. 
Die idee is dat dit die grootste kompromis is wat 
aan die regses gebied kan word, en dat dit hul le 
dalk net kan oorreed om van geweld af te sien 
en 'n pakket te aanvaar om aan die verkiesing 
deelteneem. 
"Constand is miskien konserwatief, maar hy is 
'n professionele soldaat en 'n briljante 
generaal," se een militere bron aan V rye 
Weekblad . "Dalk koop die ANC die idee, en dan 
praat ons besigheid met die Volksfront. 'n Nu we 
weermag watdeur MK oorheers word en 
blankes kan teiken , is een van hul grootste 
bekommernisse." 
In 'n anderverband word drVan Zyl Slabber! in 
die jongste uitgawe van die ldasa-blad, 
Democracy in Action , aangehaal dat hy onlangs 
gese het: " lt might be possible to attempt to 
ensure stability by giving the cabinet portfolios 
of law and order, agriculture and the army to the 
right wing , while the ANC took responsibility for 
health, housing and education." 

Rosenda l se townshi p. 
Tussenin was daar nog die opblaas va n 'n 

kragpaa l naby Boksburg waa rin twee mense 
doocl en vyftien beseer is. 

Die polisie hou ook steeds 'n A WB
"generaa l", Japie Oelofse, en vie r van sy 
bekakiede makkers aa n in te rme va n ·n 
ondersoek na v rskeie kle in voorvalle van 
sabotasie. 

Is d it die begin van 'n burgeroorlog van 
lae intensireir? 

Dr Wim Booyse, politieke ko nsultant, se 
hy sa l dit nie 'n oorlog noem nie , eerder 'n 
geva l van sekere e lemenre war hulle e ie 
di ng doen. 

Hy skryf dit vera! aan die onsekerheid 
roe en dat mense nie weet in watte r rigting 
politieke gesprekke loop nie. 

"As daar enige patroon is, sa l dit die
selfde patroon van onsekerheid wees war 
na die ontbanning van die ANC en die 
vrylating van Nelson Mandela die kop uit
gesteek het. " 

Hy se daar is wel sekere beplande op
tredes soos die besetting van Fott Schanskop 
en d ie gewapencle beskerming van Radio 
Pretoria. Die ander geweldsvoorvalle skryf 
hy toe aan mense war eerder hul eie agenda 
volg as om deel van beplande optrecles te 
wees. 

In A C- en NP-kringe is daar nuwe 
komrner oor die hantering van die vlaag 
rasse-aanvalle deur die landdroshowe. Ver
a! die pas-afgelope saak teen die egpaar 
Finlay, wat 'n swartman do.odgeslaan het 
omdat hul hond met syne gepaar het en toe 
net 'n boete van R2 000 gekry het, het 
opspraak gewek omdat dit 'n sein aan 
rassiste stuur dat moord op swartmense nie 
'n ernstige m.isdaad is nie. 
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maar n1e ram 
Dit is redelik veilig om te aanvaar dat die Staatspresident van die Republiek van Suid
Afrika op 1 Mei 1994 se naam Nelson Rolihlahla Mandela gaan wees. Die Regering van 
Nasionale Eenheid wat na die verkiesing van 27 April tot stand gaan kom, gaan hoogs 
waarskynl ik deur die ANC gedomineer wees, en die ANC gaan waarskynlik ook die 
wenner in die meeste streke wees. Met net meer as drie maande oor voor die datum, 
ontstaan die vrae: Wat le voor vir 'n ANC-beheerde regering? Hoe gaan hulle die 
situasie hanteer? Wat is die kanse op stabiliteit? MAX DU PREEZ bekyk die vrae 

IN 'n baie deurmekaar land waarin byna 
ailes vloeibaar en onvoorspelbaar is, staan 
'n paar dinge tog vas: 
• Die drie mees basiese knelpunte wat 

Suid-Afrika se toekoms kan beduiwel, is 
armoede, werkloosheid en huisloosheid . 

• Die drie grootste vyande van stabiliteit 
wat hieruit vloei , is weghol-misdaad, 
weghol-geweld en weghol-radikalisme; 

• As Suid-Afrika se nuwe demokrasie nie 
onmiddellik hoop op 'n beter !ewe vir 
die miljoene armer townshipinwoners 
en plakkers bring nie, gaan die demokra
sie baie gou onder ernstige druk kom; 

• Ekonomi~se groei in 1994 en 1995 is 
absoluut essensieel; 

• Groter arbeidsvrede, minder wegbly-ak
sies en hoer produktiwiteit is daarom 
ewe belangrik; 

• Suid-Afrika het 'n buitengewoon hoe 
toleransie-drempel vir geweld, maar die 
land is tans gevaarlik naby aan die drem
pel ; 

• Sonder die cleelname van Inkatha, 
Bophuthatswana en die hoofstroom
regses aan die verkiesing (en hul aan
vaarcling van die uitslag) is die kanse op 
vrede en stabiliteit ontstellend klein; 

• Om hoegenaamd effektief re kan wees, 
sal die nuwe regering na maksimale 
legitimiteit vir hulself en hul gewapende 
magte moet streef; 

• Korrupsie , nepotisme en oneffektiwiteit 
sal ten alle koste uit die burokrasie 
geweer moet word; en 

• Daar sal 'n fyn balans gevind moet word 
russen herverdeling van hulpbronne, dus 
die belange van d ie werkers- en werk
lose klasse, en die meestal konflikterende 
belange van die wit rnidclelklas en die 
entrepreneu rs. 
Die mees positiewe punt van d ie oor

gang na 'n soort demokrasie in Suid-Afrika 

is ironies ook die potensieel mees gevaar
like. 

As clit nie vir die "sunset clauses" was nie, 
dus 'n geleidelike oorgang na meerder
heidsregering eercler as 'n regering deur die 
wenner van d ie verkiesing, was daar waar
skynlik vandag veel meer onstabiliteit en 
geweld , en was 'n verkiesing op 27 April 
miskien selfs glad n ie in die vooruitsig nie. 

As ons nie stabiliteit kry 
nie, sal dit moelik wees 
om legitimiteit te kry. As 

daar nie legitimiteit is nie, 
sal daar geen groei wees 

nie, en as daar nie groei is 
nie, kan daar geen 

herverdeling wees nie. 

-VanZyl Slabber!, politiekeontleder. 

Maar na 27 April gaan d ie nu we regering 
swaar dra aan die feit dat dit 'n koalisie van 
vyande is. As daar een cling is wat 'n nuwe 
regering sal moet doen, is dit om daadwerk
like, besliste stappe te neem en nie voor te 
kom as 'n vercleelde, verlamde regering van 
weifelaars nie. Gaan dit moondik wees met 
'n regering war bestaan uit die ANC, die NP, 
Inkatha en die regses' (Dis nou as hulle 
deelneem, natu urlik.) 

Vera! na 'n bittere verkiesingsveldtog en 
met die oog op die gereed maak vir die 
Groot Strycl van 1999, gaan daar dalk 'n 
tekort a an broederliefde in d ie kabinet wees. 

Heftig, bitter en vuil gaan die strycl wees . 
Nie net het ons te make met constituencies 
wat nie ju is die demokratiese proses ken 
nie, clis dat daar soveel op die spel is. Die 
27ste April is die dag clat die pratery oor is, 
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dan is dit net uithaal en wys. Na a! die jare 
van struggle is d it nou uiteindelik die ANC 
se kans om die mag te bekom. Dit beteken 
hulle sal meer oor hul linkerskouer as die 
regterskouer moet loer - P AC se kant toe; 
Cosatu en die Youth League se kant toe. 

En hoe meer d ie ANC oor d ie linkerskou
er loer, hoe meer moet die NP oor sy 
regterskouer loer. 

Meer positief gesien: hoe rustiger en 
vredevoller die aanloop tot die verkiesing 
en die verkiesing self is, hoe beter vir die 
eerste koalisieregering. 

Hoewel a! minder kenners deesdae se 
daar kan nie 'n verkiesing op 27 April wees 
nie omdat daar te veel geweld is, bly dit 
waar dat oormatige geweldpleging steeds 
'n ernstige gevaar vir die verkiesing kan 
inhou. 

Die Uitvoerende Oorgangsraad het in sy 
eerste twee weke van werk nou nie juis die 
land met positiewe aksie oorrompel en die 
verbeelding aangegryp nie. En die aange
kondigde Nasionale Vredesmag is 'n won
derlike idee wat 'n bietjie re laat kom en met 
te veel haas ingestel word. 

Maar a! kan die UOR nie veel aan die 
geweld doen nie, die verwagting gaan oor
weldigend wees dat die nuwe regering dit 
sal moet doen. Dit is net ondenkbaar dat die 
huid ige vlakke van konflik en anargie gaan 
voortgaan nadat Suid-Afrika 'n demokra
ties-verkose regering gekry het. 

Soos nou duidelik begin blyk uit die 
onthullinge oor die self-defence units aan 
die Oos-Rand, d ie gru-aard van die geweld 
uit die hoste lle en in Natal en die groot 
aandeel wat kriminaliteit in die geweld 
speel, gaan 'n vredesveldtog met mooi 
woorde en die dra van hempies met duiwe 
op eenvoudig nie genoeg wees nie . 

Daar sal kragdadig en hardhandig opge 
tree moet word - mense sal geskiet moe 



word en in die tronk gegooi moet word. Sal 
'n ANC-gedomineerde regering dit wil of 
kan doen? Ewe belangrik: sal hulle genoeg 
beheer oor die SA Polisie en die nuwe 
Weermag he om sterk te k::in optree? 

As KwaZulu nie deel van die proses gaan 
wees nie, kan die tuisland se magte, saam 
met die Inkatha-impi's wat nou opgelei 
word, vir 'n nagmerrie sorg. En clan is daar 
die regse fanatici ... 

DIE VREES OAT swart verwagtinge van die 
uwe Orde onrealisties hoog is en tot groat 

ontgogeling gaan lei, loop parano·ies diep in 
wit gemoedere. En nie hee ltemal sander 
rede nie. 

Hoewel Mandela die Jaaste paar maande 
telkens probeer het om die verwagtinge 'n 
effete demp, is dit nie wat op la er vlak in die 
ANC (en P AC) se stemwerwingsveldtogte 
gebeur nie. En hoe nader stemdag kom, hoe 
meer gaan selfs die mees verantwoordelike 
senior le iers van die ANC in die versoeking 
wees om beloftes te maak wat nie nagekom 
kan word nie. 

Die feite is skreiend: 
• Daar is nagenoeg drie miljoen Suid

Afrikaners wat volgens inte rnasionale 

'n Verbintenis tot vrede 
en stabiliteit is wanneer 

jy 'n beroep op jou 
volgelinge doen om hulle 

daarby neer te le - en 
dan 'n geloofwaardige 
veiligheidsmag het om 

dit af te dwing. 
-Steven Friedman, direkteurvan dieSentrumvir 

Beleidstudies. 

standaarde arm tot die vlak van ontbe
ring is; 

• Daar sal 400 000 nuwe werksgeleent
hede per jaar geskep moet word om 
skoolverlaters te akkomodeer en werk
ers in diens re neem wat die laaste tien 
jaar werkloos geword het; 

• Daar sal meer as 330 000 nu we huise elke 
jaar gebou moet word as die agterstand 
binne tien jaar uitgewis moet word. 

Dit beteken sosia le besteding op baie groat 
skaal. En dit terwyl die nuwe regering klaar 
met skuld van sowat R229,4 miljard gaan sit 

nadat die skuld van die tuislande geabsorb
eer en R6,9 miljard aan die staat se pensioen
fondse betaal is. Die skuld verteenwoordig 
amper 59 persent van die bruto nasionale 
produk. In Maart verlede jaar was die open
bare skuld maar R155 miljard. 

Die ou kapitalistiese resep van rykdom
skepping op die boonste vlak war dan afdrup 
na die laer vlakke, die "trickle-down" effek, 
gaan in die Suid-Afrika van die volgende 
paar jaar eenvoudig net nie werk nie, want 
meer as 'n derde van die bevolking is te 
behoeftig om deur 'n trickle-down bevoor
deel te kan word . 'n Meer basiese, vinding
Iyke resep sal gevind moet word, en daar is 
min kans dat die ANC/ PAC-ministers en die 
NP/ DP/ lnkatha-ministers in die nuwe 
regering hieroor gaan saamstem. 

Oor wat die mees wenslike uitslag van die 
verkiesing is, is daar twee skole van denke. 
Die een se hoe swakker die ANC vaar en hoe 
minder streke hy beheer, hoe sterker en 
meer divers is die opposisie om die ANC in 
room te hou. Die ander skool se 'n swak ANC 
wat nie meer a die helfte van die streke 
regeer nie, gaa n moeilik sy eie constituen
cies kan beheer, en gaan lei tot verlamde, 
besluitelose regering. 

Politieke en ekonorniese ontleders is 
meestal be'indruk met die kwaliteit van die 
ANC se top-leierskap soos dit nou daaruit 
sien en met die breinkrag en menslike po
tensiaal van die boonste deel van die ANC se 
lys kandidate vir die verkiesing. Die uit
gerekte onderhandelingsproses en die fyn 
diplomasie van ·die laaste maande het veel 
gedoen om die senior A C-mense te slyp en 
polities vaardig te maak. 

Maar die top vyftien ANC-leiers is nie al 
wat tel nie. Onder die tweede echelon, vera ] 
ook op streeksvlak, is daar 'n hele klomp 
wilde jakkalse wat graag na die galery speel 
of 'n e ie agenda het - soos Winnie Mandela, 
Peter Mokaba en Harry Gwala. 

En dan is daar natuurlik die probleem
constituencies wat sit en gram en wag dat die 
deal-makers op top-vlak net een voet ver
keerd sit - vera! Cosatu en die jeugliga. 

Maar baie - waarskynlik gevaarlik re veel 
- draai om die persoon van Nelson Mandela. 
Selfs vir sy opponente het hy 'n soort groter
as-lewensgrootte simbool van die nu we orde 
geword. Hy is terselfdertyd vir wit en bruin 
'n hoop dat swart meerderheidsregering in 
Suid-Afrika nie in 'n Afrika-(\agmerrie gaan 
ontaard nie, en vir swart 'n hoop dat demoki·a
sie ware bevrycling gaan bring. 

iemand durf soveel verwag van een 
mens nie - vera! nie een war al so oud is en 
so 'n groat deel van sy !ewe in afsondering 
gelewe het nie. 

Maar al slaag Mandela net vir die eerste 
paar maande om nie kleivoete te wys nie, sal 
die geskiedenis horn lank onthou. Want na 
die kritieke eerste m-aande is daar genoeg 
sterkmanne om by h'om oor te neem - soos 
Cyril Ramaphosa en Thabo Mbeki. 

13 JANUARIE 1994 VRYE WEEKBLAD 11 



agteorltknOop 
Die self-defence units (SDU's), wat die begin was van die 
lae-intensiteitsoorlog met die veiligheidsmagte, het 'n mon
ster geword wat die mense wat hulle oorspronklik verdedig 
en beskerm het, verteer. TSEPE MOTUMI, 'n voormalige lid 
van MK en navorser by die lnstituut vir Verdedigingsbeleid, 
gaan die geskiedenis na en soek antwoorde 

DIE SDU's is teen d ie e inde va n 1984 gestig 
in opdrag van die ANC toe die townships so 
te se heeltemal onregeerbaa r geword het. In 
daa rdie stadium het hulle ondergronds ge
werk . Hulle was deel va n die straatkomitees, 
en moes rekenskap gee aa n die ui tvoerende 
bestuur van die komirees. 

I-Julle hetdeeluitgemaak van war bekend 
gestaa n het as die "Orga ns of People 's 
Power'', oftewel OPP's. Die opdrag was om 
hul gebiede teen die veilighe idsmagte re 
beskerm. Dit is gedoen deur hindernisse op 
te rig, strate te patrolleer, en om slote te 
grawe om die beweging van voertui e va n 
die ve iligheidsmagte re veJtraag of selfs re 
verhoed . Hul wa pens het bestaan uit petrol
bonulle , skerpgemaakte stokke en yster
stawe - war ons vandag tradisionele wapens 
sou noem. 

Met verloop van tyd is 'n toenemende 
hoeveelheid Jede van die SDU's in die 
ondergrandste strukture van MK opgeneem. 
Pany het plaaslik opleiding ontvang en 
ander is na die buiteland gestuur vir oplei-
ding. · 

Tekens va n die graeiende sofistikasie in 
hul aanvalle regoor die Witwatersrand 

was sigbaar in die grater aantal aanvalle 
op polisiemanne en veiligheidsmagte op 
patra!Jie, sowel as aa nva lle op !mise van 

"vyande van die mense·', soos raadslede of 
mense war nie aa n stakings of ve rbruikers
boikotte wou deelneem nie. Die aa nva llers 
het bekencl gestaa n as die South African 
Suicide Squad , die SASS. In daa rd ie stadium 
het die gemeenskap nog geredelik hul 
steun aa n die SDU's gegee. 

TOE KOM DIE VEILIGHEIDSMAGTE met 
teenmaatreel · in die vorm va n die asionale 
Veiligheidsbestuurste lsels. Dit het voorsien
ing gemaa k vir strukture en sub-strukture 
wat reg tot op die plaaslike vlak deurge
werk het, die sogenaa mde Gesamentlike 
Monitering komitees . Die komitees het ver
skUiende komponente va n die veiligheids
magte ingesluit, oncler meer inligtingsin
sameling. Straatkomitees en ander gemeen
skapsorganisasies is ge"lnfiltreer en inligting 
is onmiddelli k hoer op ontleed en optrede 
het gevolg. 

Dit het die Staatsveiligheidsraad in staa t 
geste l om 'n redelike kennis op te bou van 
war op grandvlak aan die gang was. Daar is 
begin met die veldtogte wat bekend gestaan 
het as "winning tl1e healts and the minds of 
the people". Die strategle was ook om die 
griewe van die swan gemeenskap aan te 
spreek, soos om die veiligheidsmagte by 
projekte te betrek wat grater aanvaarbaar-
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heid in die gemeenskap sou bring. 
Soos wat hierdie veldtog ontwikkel het, 

het die SDU's se probleme toegeneem. Hul 
geledere is toenemend aangevul cleur jeug
diges war nie uit die gemeenskap gewerf is 
nie , maar wat die SDU's gesien het as 'n kans 
om mag en invloed uit te oefen: tsotsi's, 
oftewel skurke war in sommige geva lle lede 
va n jeugorganisasies was. Hulle het late r 
ook bekend gestaan as die "comtsotsis". 
Dissipline het verdwyn, sake i nie !anger 
deur die straatkomitees besleg nie, arbitre re 
wette en '" dissiplinere 111aatreels" is afge
dwing op mense, en selfs die sogenaa mde 
people 's coutt het onder hul mag begin 
kom. 

MET DIE OPHEFFING va n die verbod op 
d ie ANC en die beeindiging va n die gewa
pende stryd , was die dilemma vir die SDU's 
of hulle moet ontbind . Die kwessie is opge
los met die skie like toename in geweld aan 
die Witwatersrand - vera! die tre in-moorde . 

Dit het die SDU's nuwe impetus gegee. 
Hulle taa k was nou 0111 die gemeenskap 
teen die hoste lbewoners te beskerm, maa r 
ook teen die veilighe idsmagte en vera! die 
Afdeling Binnelandse Stabilite it. Die gevolg 
was dat die SDU's getallegewys geweldig 
toegeneem het. H ulle het onder die vleuel 
va n die AJ'\lC, en vera! MK war met ople iding 
begin het, gefunksioneer. In sekere gevalle 
het MK-soklate in hu l volle mi li te re hoeda
nigheid aan die SDU's deelgeneem. 

Die SDU's het merre rtyd vo iJe beheer 
verk1y in sekere gebiede. Die skakel met 
die politieke strukture het verdwyn, en 
hulle het 'n suiwer milite re karakter begin 
aa nneem. Gebiede het ontoeganklik ge
word vir enigeen van buite , behalwe as 
hu lle vo lle trou sweer. 

W AT HET AANLEIDING gegee tot d ie wed
ywering tussen die SOUs? Die hoofrede is 
die verlies aa n politieke beheer deur die 
ANC. Dit het gele i to t die misbruik va n 
gesag en die beslegting van persoonlike 
geskil le oor die loop va n 'n geweer. 

Oplossings is nie maklik nie. 'n Blo te 
aankond iging dat hulle ontbind , gaan nie 
die gewenste gevolg he nie . Hoe gaa n hulle 
geraak word cleur die oproep dat bevry
dingsmagte of nie-statute re magte na ver
samelingspunte moet gaan? Wat van die 
wapens in hulle besit en onder hul beheer? 

Die demobilisering van die SDU's moet 
onmiddellik begin . Moontlik deur eers die 
"vrat eiers" in die SDU's te verwyder. Die 
probleem is hoe 0111 hulle te identifiseer, en 
dit is die reuse taak waarvoor die ANC en 
MK nou te staan gekom het. 



'n Bietjie vrede 
gaan dalk 
neerdaal 
Met die pogings om die self -defence 
units aan die Oos-Rand te dissiplineer 
en die ontplooiing van die te stigte 
Nasionale Vredesmag in gewelddadige 
townships, lyk die kanse vir grater vrede 
in die Oos-Randse townships goed , 
berig MAX DU PREEZ 
DIT WAS een van die bes-bewaarde openbare geheime: dat 'n groot 
deel van die voortslepende anargie in ~athlehong en Tokoza spruit 
uit die skrikbewind wat gewese MK-lede en self-defence units 
(SDU's) voer. 

Die ANC het die week die eerste keer erken dat daar ernstige 
probleme met die SDU's aan die Oos-Rand is toe 'n bloedige oorlog 
tusseQ verskillende SDU's uitgebreek het. 

Die ANC het gereel dat 'n vredesooreenkoms tussen die SDU's 
onderteken word, maar bronne in d ie townships se hulle glo dit 

eenvoudig nie. Die ANC het nou op hoe vlak onderneem om tot die 
been van die saak te gaan en die afvallige MK-elemente te dissi
plineer. 

Plaaslike le ie rs van die ANC in die Oos-Rand kla al van verlede 
jaar af dat die SDU's 'n groot probleem geword het en vir baie van 
die bloedvergieting verantwoordelik was. Inkatha beskuldig die 
SDU's ook al maande lank. 

Die SDU's is nie formeel ANC-strukture nie, maar die meeste lede 
i ook A C-ondersteuners. Baie va n die SDU's is uitvloeisels van die 
straat- en areakom itees van die United Democratic Front in die 
1980's. In heelwat townships speel die SDU's egter 'n meer positiewe 
rol en word clit deur die gemeenskappe verwelkom. 

Aan die Oos-Rand het die ' DU's egter in gewelddadige bendes 
ontaa rd , vera! nadat gefrustreercle en werklose gewese MK-soldate 
hulle daarhy aange ·luit het. Township-inwoners en selfs vredes
monitors beweer dat huUe ook by roof en diefstal betrokke is, en clat 
hulle uitgebreide ··protection rackets '' het. 

DIE PRE TJIE HET nou na die oppervlak gehars met die bloed ige 
konflik tussen die SD 's van drie st:reke va n Kathlehong: Hadebe, 
Ncala en Mavimbela. Elkeen van die SD 's beheer sy streek met ·n 
ysterhand en laat nie maklik vreemdelinge toe nie. 

Die le ie r van die ca la-SD , "Commander Soja", is laasweek 
vermoor. Een weergawe is dat sy eie lede hom vermoor het in 'n 
magstryd. 'n ander dat hy deur die Mavimbela-SDU vermoor is. 

Kort daarna is die le ie r van die Mavimbela-SDU, "Commander 
Mbogani", ook vermoor nacl<!t 'n kangeroe-hofbevind het hy was 'n 
Inkatha-spioen en hom ter dood veroordeel het. Hy het glo gespog 
dat hy s6 dapper was dat hy in en uit die lnkatha-hostels kan beweeg, 
terwyl die meeste inwoners nie naby clie hostels wil kom nie . 

Minstens vyftien ander SDU-Iede van Kathlehong is ook in die 
eerste week van die jaa r in aanvalle en wraakaanvalle vermoor of 
genecklace. 

Die ANC-leier in die Mavimbela-seksie, Bonisile Zulu , is laasweek 
deur gewapende lede van die Hadebe-SDU gedwing om die A C
kantoor te sluit. Hy het daarna in 'n koerantonderhoud gese die 
geweld in Kathlehong is Ianka! nie meer tussen die ANC en lnkatha 
nie , maar tussen die versk illende SO 's. 

• 1 LID VA die ANC se PWV-bestuur, Obed Bopela , se 'n primere 
probleem is dat die SDU's deur mense va n buite ge'infiltreer is. Die 
name van die mense sal binnekort vrygestel word. Die ANC het 'n 
monitorkomitee aangestel om die gedrag van die SDU's te onder
soek, en die PAC en Azapo is genooi om 'n werkswinkel oor SDU's 
by te woon. Na ·n gesprek met die ational Civics Organisation is 
die Mavimbela-SDU voorlopig ontbind , hoewel die townsh ip-mense 
self glo nie dit is die e inde van die groep nie. 

Maar die A C se hulle is vasberade om die probleem nou vas te 
vat: "Dit is hoog tyd dat die DU's oopgegooi en verantwoordelik 
aan die gemeenskap gemaak word ," se Bopela. 

Die ander verwikkeling wat kan le i tot 'n aansienlike verbetering 
in die geweldtoestand waarin Suid-Afrika al sedert 1990 gedompel 
is, is die ontplooiing va n die Nasionale Vredesmag van 10 000 man 
wat deur die Uitvoerende -Oorgangsraad aangekondig is. Dit sa l 
bestaan uit die SA Weermag, MK en die weennagte van sewe 
tuislande. 

DIE YREDESMAG sa l die berugte Binnelandse Stabiliseringseenheid 
van die SAP in die moeilike townships vervang. 

J)it sal na verwagting egter geen verskil maak aan die bloedver
gieting in Natal nie, omdat die gewapende magte van KwaZulu nie 
daaraan wil deelneem nie en Inkatha die nuwe mag as 'n vyandige 
een sien. . 

Daar is ook ernstige twyfel oor die dissipline en gehalte van 
opleiding van die lede van die nuwe mag, wat reeds oor vyf weke 
met sy werk moet begin. 
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• 
Die Kaap Wl uithaal 
Die Kaap is nie meer net kultuur, wyn en vis op die kole nie. lets 

anders broei onder die oppervlak: 'n verkiesing wat kom, 'n 
toekoms wat lok. Het die kastige Kaapse liberalisme 'n geurtjie 
wat eerder na snoek as rose ruik, vra MARTIE MEIRING na 'n 

onlangse besoek 
'N VREEMDE ding gebeur met jou as jy deur 
die Hexrivierpas Kaap toe ry. ]y glip deur 'n 
grens van verleidelikheid. Agter jou 'n kru , 
barre, oorweldigende wydheid van vlakte 
en rante en voor jou die walsende prentjie 
van onbehoorlike mooiheid, Jiggroen win
gerde, spierwit gewels, berge blouer as 
enige ander plek ter wereld, skadu 's dieper 
as in die Alpe. So ewig, so oud, en nou ja , 
se dit maar hardop, so beskaafd. 

As jy van hierdie kontrei kom, soos ek, is 
die terugkeer gerusstellend, hier is immers 
bekende opvattinge, sagte veroordeling van 
ander opvattinge, en hoe Transvaals jy ook 
al geword het, jou mense vergewe jou. 

As jy nie 'n boorling is nie, is die binne
kom van die Boland soos 'n romanse - so 
vertel hulle my. 'n Soort lighoofdigheid kom 
met die blou berge, jy begin dink die Kaa pse 
Sedoos is nie so erg nie, die Kaapse humor 
is nog wat hy was en ja, wat, as jy dan die 
Nuwe Suid-Afrika m6et aandurf, kan daar 
beswaarlik 'n mooier, 'n vriendeliker en 
gelukkiger holte vir jou voet wees. Die 
eiendomsmense in die Kaap vryf hul hande, 
se vir jou huise is skaars, bietjie duurder as 
voorheen, maar nog nie so duur soos dit na 
27 April gaan word nie, wanneer die Kaap 
nou regtig tot sy reg gaan kom. 

Voor jy jou kan kry soek jy ook 'n 
grondjie, 'n moontlike huis, begin drome 
droom oor 'n klein besigheidjie wat jy hier 
wil begin. 

As dit tog net nie was vir 'n lastige soort 
waarheid wat horn al aan jou wil opdwing 
nie. 

Die Helderbergkom is skielik minder vol 
Port Jacksonbosse en voller van elke stuk
kie sinkplaat, plankie en ou lap denkbaar. 
So ver die oog wil, so ver strek die skuilings. 
Toegegee, die Kaap het nie sy skande agter 
die duine gaan wegst.eek nie. Sy 
plakkerkampe spoel vas teen die Setlaars
pad, teen die treinspoor en spring dan 
sommer oor fabriekswerwe. So "transpa
rent" het die Kaap geword dat selfs die 
Xhosas se eens geheime inisiasiesko!e onder 
die oorblywende Port Jacksonbosse gehou 
word, oop en bloot langs die grootpad van 

die lughawe na die stad. Witgepleisterde 
kaal jongmanne in komberse wandel soos 
spoke langs die pad en moet vir toeriste 
nogal 'n aardige gesig wees. 

En, soos versierings, hang die lang draad
heinings wat nog tussen pad en plakker wil 
staan , vol checkers- en pick 'n pay-sakke. 
The Fairest Cape Association reken hierdie 
is plein vullis , maar soos hulle ook erken, 
dis 'n onstuitbare deel van informele leef
wyse , en dan nog met die ewige ou wind ... 
well, what can you do? 

DIE KAAP HOU vol hy kan die Olimpiese 
Spele oor tien jaar huisves en aanbied, dit 
wil se, as die hele spul nie dan al onder 'n 
see van ou plastieksakke versuip het nie. 

Hierdie skouspel van mense-massas moet 
darem seker verreken word teen die Kaap 
se nuwe baadjie wat hy horn sedert die 
oopmaak van die Waterfront aangetrek het? 
Kan jy aan die een kant wyn, kultuur en 
plesier en see, sand en seile bemark en aan 
die ander kant die trootstelose gesig van 
daklose mense, verwaarloosde diere, kaal
bas-kinders, lendelam wasgoeddrade wat 
kilometers ver strek? 

Die Kaap kan. 
So se hulle. 
Wag maar tot na April dan sal jy sien hoe 

die Kaap gaan "boom"! Gcied en we!, die 
stad en sy infrastruktuur kan nie die Vlaktes 
se massa plakkers dra nie. Maar die stads
kom word toeris-georienteer en die geld
reuse , dis nou die ou menere soos Ou 
Mutual en Sanlam en hul vele nakomelinge, 
sal op die Vlakte, in Stellenbosch, die Paarl, 
tot in Tulbagh gevestig word in rustige, 
welvarende argitektuur en tuine. En, ie
wers, somehow, sal behuising vir almal 
kom. Wag maar tot die Kaap sy eie regering 
weer het, en sonder die inmenging van die 
Noorde sy ding kan doen! Hierdie op
beurende gees maak dat die politici groot 
drome droom. 

Die NP glo hy gaan die Kaap "vat" met 
die bruin stem. Die DP glo hy gaan die Kaap 
kaap - met die bruin stem. Die ANC glo vas 
hy gaan die Kaap vat - ja, natuurlik, met die 
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bruin stem. 
Ondanks die sowat twee miljoen Xhosas, 

ondanks die feit dat die P AC sterk kolle 
beheer, ondanks die feit dat die Boland 
deeglik bewus (selfs in groot mate onder
steunend) is van die KP- Volkstaatplakkate 
pryk lustig op baie dorpe - is dit vas in die 
Kaapse psige: die bruin stem wat die deur
slag gaan gee - wat die poorte vorentoe 
gaan oopmaak. 

En dis net hier waar die Kaapse skiso
frenie (sommige noem dit Cape liberalism, 
ander Kaapse verligtheid) begin toor met 
jou kop. 

Van daardie einste bruin stem word nou 
verwag om 'n ganse verlede te vergeet. En 
dis nie asof jy van nou-die-dag praat toe die 
kleurlinge ontkieser is nie, dis van veel 
vroeer toe 'n soort rnisplaaste paternalisme 
gesorg het dat bruin mense "volk" word, 
aan die een kant beskerm, en aan die ander 
kant, weggestoot. 

Hoe het ons Kapenaars ons tog nie 
getroos dat ons nie almal s6 was nie! 

Ons het mos die Gordons goed geken, 
vermoende, ryk, geleerde bruinmense. En 
ons was deeglik ontsteld toe iets soos die 
"group" skielik in hulle - en ons se lewens 
- kop uitsteek. Toe moes mense soos hulle, 
en baie ander ou gevestige bruin families in 
Bolandse dorpe, van hul huise wegtrek na 
sanderige vlaktes. 

TOE'T ONS GEHOOR van hoe mense som
mer so van verdriet of skok op die sypaadjie 
neergeslaan het, selfs dood is,' toe die lorries 
kom om hul goed te haal. Ons het nooit van 
selfmoord gehoor nie, maar dikwels van 
mense wat met of wit ofbruinmense getroud 
was, wat sommer die berge ingevlug het om 
daar soos swerwers te woon - ook maar 'n 
soort selfmoord. 

Ons was bitter gebelgd oor die misken
ning. Meeste wat ons kon doen, was om te 
gaan getuig in Buitekantstraat se registra
siekantoor dat so-en-so, 'n vermeende kleur
ling, eintlik deur jou geken was as 'n wit
mens, en daarom behoort so en so reg, dws 
"wit" verklaar te word. 

Die verskriklike vermetelheid en on
menswaardigheid van hierdie soort getuie
nis het my eers getref met Sarah Blake se 
storie toe sy haar "papiere" moes gaan kry 
en gehoor het daar's fout: sy is met 'n wit 
man getroud, en dis mos nou teen die wet. 
Sy sou moes wit word . Dit sou vyftig pond 
kos. Siek van skok het Sarah net daar in die 
kantoor gese: "God, moet ek vyftig pond 
betaal om WIT te word. Nee, siesa!" 

Dit was die soort liberale mense wat ons 
was - goedbedoelend maar vrek hulpeloos. 
Dan het ons Afrikaner-Bolanders nogal 
gereken ons is nie Cape Liberals nie, want 
dit was wat die Engelse was, en dan meestal 
ook lawaaierige predikante. Buitendien, "lib
eral" was so verdag, jy't eerder erken jy's 'n 
ate'is as 'n liberal - wat vir sommige maar 
ook eintlik dieselfde ding was. 

IN DIE VYFTIGERJARE het Piet Cillie, Die 
Burger se redakteur in sy gewilde rubriek 
Dawie, 'n verpletterende stryd teen sy sg 
"liberale vriende" gevoer. Soos useful idiots 
het hy hulle gestriem vir hul anti-NP-oortui
ginge en so suksesvol was Cillie se stryd 
teen die liberalisme (diegene wat lede of 
meelopers van Alan Paton se nie-rassistiese 

I I I 

Piet Cillie, oud

redakleurvan Die 

Burger. Opsytydas 

verlig gereken, maar as 

'n verbete stryderteen 

die liberalisme het hy 

geargumenteerdat 

kleurlinge 'n aparte 

nasieskap moet he. 

Vandagvegsypartyen 

mense virinklusiewe 

nasieskap. 

Distrik Ses, die klad op 

dienaamvan 

sogenaamde Kaapse 

verligtheid. (Fotodeur 

Cloete Breytenbach, 

ui!The Spirit of District 

Six, uitgegee deur 

Macdonald en Pumell, 

1970) 

Liberale Party was) dat 'n liberale etikecjou 
knus in die kommunistekooi gegooi het. 
!ewers in 'n mens se geheue knaag ook die 
aaklige herinnering aan die verguising van 
prof Bennie Keet, 'n Afrikaner, 'n Stellen
bosse teoloog, wat hardop, openlik en 
hartstogtelik teen die ontkiesering van die 
kleurlinge geveg het. 

Die Burger het prof Keet nooit gespaar 
nie . Die groot ironie was natuurlik dat Cillie 
self alte dikwels as liberaal bestempel is. In 
die sestigerjare het hy in Standpunte 'n soort 
mea culpa gepleeg deur 'n litanie van wit 
onreg teenoor kleurlinge uit te ryg- maar dit 
was om witrnense te striem omdat hulle net 
vir hul eie nasieskap gesorg het en niks 
gedoen het om die kleurlinge te help tot hul 
eie nasieskap nie. Dermate dat 'n eie univer
siteit vir kleurlinge sou help om hierdie 
trotse nasieskap te vestig! 

Hoewel Cillie en Verwoerd ongemaklike 
strydmaats was, het Cillie op skitterende 
wyse die NP-ideaal van aparte onafhank
likhede bevorder. Die Burger was baie 
hoog gereken, deels omdat ·'n briljante kri
tiese skrywer soos Schalk Pienaar alte dik
wels die gewete van beswaardes vertolk 
het. 

Die gewete van die beswaardes was 
egter nooit sterk genoeg om te keer dat 
Distrik Ses verskuif word nie, ook nie dat 'n 
driekamerparlement ingestel word nie. Dit, 
soos die ontkiesering van die kleurlinge, is 
selfs deur hervom1gesinde Afrikaners as 
vooruitgang gesien. 

Die beheptheid met die "kleurlingprob
leem" het aanvanklik 'n blindheid teenoor 
die "swart" teenwoordigheid veroorsaak. 
Nou, in ontstellende mate, openbaar die 
Kaap 'n sterk gevoel teen swartmense - en 
nie net teen die teenwoordigheid van die 
plakkers nie. Eers het Kapenaars veilig 
genoeg gevoel om die res van die land as 
kru rassiste te beskou. Die bordjies is ver
hang. ]y , Transvaler, skrik vir die maklike 
gebruik van die woord "kaffer". ]y skrik nog 
groter vir die openlike geloof dat die bruin
mense nie die swartmense vertrou nie, en 
daarom eerder NP, selfs DP sal stem, as 
AN C. 

Nou, met die terugkyk, verwonder jy jou 
dat ons so maklik gedink, geglo het, dat dit 
Stellenbosch was wat die glans van verligt
heid gelei het , terwyl dit tog maar eintlik 
Potchefstroom was wat deur sy Woord en 
Daad werklike verligtheid verkondig het. 
Dit was 'n Kaapse PW Botha wat sy rug op 
hervorming gekeer het terwyl 'n Trans
vaalse Pik Botha gese het sy !ewe draai nie 
om 'n apartheidshysbak nie. Deesdae is dit 
Die Burger wat behoudend is teenoor Beeld 
se progressiewe beleid. Die Roelf Meyers en 
Leon Wesselse is "Noorde"-manne terwyl 
die Kaap, ondanks 'n meer verligte Dawie 
de Villiers, tog maar gehaak is aan 'n ver
krampte Hernus Kriel. 

MENINGSOPNAMES WIL dat die NP nou 
voorloop - op die sogenaamde plattelandse 
bruin stem. In die plakkerkampe loop die 
ANC Ios voor sonder enige gevolge vir die 
NP. In die bruin geledere het tweespalt 
ontstaan tussen Allan Boesak en die Arbei
dersparty wat ANC wil stem - ou vetes 
tussen die destydse United Democratic Front 
en die Driekamerparlement se Arbeiders 
sweer nou uit. 

Teen hierdie agtergrond kan jy dit amper 
begin glo: die Weskaapse verkiesing gaan 
die interessantste streeksverkiesing in die 
land wees. 
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die pad na oedk per 
verse er1n 
Na die onlangse aankondiging dat korttermyn-

d • versekering op motors weer skerp gaan styg, 

l ". 

het LOUIS KIRSTEIN met belanghebbendes in die 
versekeringswereld gaan praat en gevind daar 

is maniere hoe premies verlaag kan word mits die 
versekeringswereld terugkeer aarde toe 

oedkoper versekering? Ge
bruik die poligraaf en 'n 
landwye swartlys of e isere
gister om d ie sneeubal van 
versekeringsbedrog en va ls 
eise te keer. 

Vir die eerste keer is daar 'n koor van 
stemme uit die versekeringswese en ander 
belanghebbendes wat se die versekerings
bediyf moet hul dinoso urus-beeld afskud 
sodat go dkoper premies beding kan word. 

'n Doelbewuste poging is nou nodig o m 
die eerlikes tegemoet te kom, word daa r 
gese. 

Die bestuurder van die verbruikersadvies
diens van die Verbruikersraad , At Meyer, se 
hy beywer horn reeds geruime tyd vir die 
poligraaf en 'n e iseregister vir d ie verseke
ringswese. As almal erken dat daar 'n toe
name van bed rogsake en gelaaide e ise in 
die versekeringsbedryf is, waarom doen 
hulle dan nie gesa mentlik iets daaraan nie? 

"Drastiese stappe is beslis nodig. Die 
poligraaf hoef nie vir e lkeen gebruik te 
word nie, maar die oneerlike e iser moet 
weet qaar is 'n manier hoe hy vasgevaE gaan 
word. Hierdeur sal die eerlike eiser gemoeds
rus kry dat die versekeringsmaatskappy sy 
belange op die hart dra," se Meyer. "Daar 
word nou reeds vir etlike maande gepraat, 
maar die meeste maatskappye is nie bereid 
om saam te werk nie. Ten koste van die 
verbruiker. Nou wil niemand se hoeveel 
miljoene rande se bedrog gepleeg word nie, 

want om d ie syfers bekend te maak , sal 
hulle maatskappy in 'n slegte lig ste l. Wat 
wel e rken word , is dat Pi et steel en Koos die 
verhoogde premie moet betaa l. " 

Net soos vir die swartlys is die maatskap
pye bang die gebruik va n die poligraaf lek 
uit en benadeel hulle beeld . 

"Die sneeuba leffek van versekeringsbe
drog kan nie gekeer word voor hulle nie 
a lmal stappe neem om die poligraaf en 
eiseregister ampte li k te gebruik nie." 

Uit die versekeringswereld erken He ne 
Otto va n Auto and General dat hull e al die 
poligraaf gebruik het, maa r dat hulle nie d ie 
gebruik daa rvan op 'n klient kan afdwing 
nie . "Die po ligraaf is nie ·n bewysstuk vir die 
hof nie. Omclat ons kontrak met die klient 
deur die reg gereel word en claar ook ·n 
beginsel va n goeie trou ingebou is, beteken 
dit dat ons die klient se bona fides aanvaar 
wa nneer hy by ons aa nsoek doen." 

Otto se deur die poligraaf as standaa rd
toerusting te gebruik, beteken clit dat hulle 
by voorbaat aan die klient se dat hy nie 
geglo word nie . Sy mening is dat eerlike 
kliente eerder na 'n maatskappy sal gaan 
waa r hulle nie die risiko van 'n poligraaf
toets hoef te loop nie. 

"Die ideaal vir enige versekeringsmaat
skappy is seker om die oneerlikes deur 
normale ondersoekwerk uit te vang eerder 
as deur die poligraaf. Maar as die gebruik 
van die poligraaf deur wetgewing vasgele 
word en al die maatskappye kan dit ge-
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bruik , is daa r beslis 'n toekoms vir die 
poligraaf,'' se Otto. 

In Suid-Afrika is mense nog onkundig 
oor die poligraa f en maatskappye is bang 
hull e is die enigste war die poligraaf ge
bruik. In Israel gaan die eiser nog voor hy 'n 
e is indien vir 'n poligraaftoets. Die neem hy 
sommer saam na die versekeringsmaatskap
py, se Ouo. 

''Ons is beslis ten gunste van d ie landwye 
e iseregister. Dit is al vyf jaar ge lede voorge
stel en ons het aangebied om die infrast ruk
tuur daar te ste l. Maar ons het Le cloen met 
'n baie konserwatiewe ver.sekeringsgcmeen
skap waarvan alma l ook nie goeie rekords 
hou nie. Ons is va ndag steeds bereid om die 
infra ·truktuur te skep en inligting uit te ruil, 
mits die ancler saamwerk en hu lle inligting 
aa n o ns beskikbaar stel," verbin I Otto sy 
maatskappy tot 'n manie r om goedkoper 
premies te bewerkstellig. 

'n Onafh anklike makelaa r, .Johan Henri
co, se by is ten gunste van die gebruik van 
die poligraaf en e iseregister mits dit met 
oms igtigheid benader word . 

Die siening word deur die besturende 
direkteur van Prestasi Makelaars, Arnold 
va n der Linde, bevestig. "Makelaars steun 
die konsep van die poligraaf en die e isere
gister vir die versekeringswese. Ons is ten 
gu nste va n enige metode wat nou gebruik 
kan word om die stygende prem.ies te keer 
en die miljoene rande se bedrog aan bande 
te le ." 



oeps 
daar lieg Iouis 

• wa e u roo1 
lyn jou skuld verklap 

iemand voel meer sen uweeagtig as die mer 'n skoon gewete nie, het ek gedink toe ek as 
proefkonyn my plek langs d ie po ligraaf va n Gys du Preez o p Midrand inneem. 

Om d ie vlinders mee r in fo rmasie re laa t vlieg, e rken hy dat hy ook maar 'n krieweling 
in sy maag voc l as hy aan d ie verkeerde kant va n d ie masj ien moet sit. 

"Die masjien kan jou ni e sko k nie, jy hoef nie jou kl ere uit te trek nie en ek gaan ook nie 
aan jou vat nie. " So ha lf agte rna se hy clat vera! die swa rtes ba ng is dat die masjien soos die 
berugte "veldtelefoon·· va n d ie po lisie skok. Die vroue is hang dat hy aa n hulle va t. 

Omdat hy gewoonlik sowa t 'n uur besig is en verske ie vraelyste het, gaan h y net 'n 
standaa rd demonstrasietoets o p my doen. Hy doen cl it me t almal war inkom. Dit is om te wys 
dat d ie masjien sy werk b n doen. 

Met die sit hy twce pypc oor my bo rskas en maag vas wat my asc:mha ling meet, twee 
elektrodes kom aa n my lin kerhancl, een vir die ringvinger en die ancle r aa n die wysvinger. 

Hy meet my bloedd ru k aa n my regte rarm. 
Hy wys 'n stel syfe rs aa n my. Ek moet een kies en wa nneer hy my late r vra of dit die regte 

nommer is. moet ek lieg. Makli k, reken ek toe ek nommer sewe kies. 
Toe hy sewe vra was ck reg en se nee. Hy vra agt en my asemhaling raak no m1aa l. "Was 

d it seweT bo ul hy my ui t. 
Toe hy die po ligraaf afs it , vra hy my om self na die pa pie r re kyk en vi r ho rn te se waa r 

ek gelieg het. 
Die penne war my asc mhaling, bloedd ru k en velspanning op die papie r moet neerpen, 

het byna oortyd gewerk hy die eerste Uegslag maa r beslis oortyd gewerk by my tweede 
liegslag. 

"Dit is ba ie no rmaa l," se Du Preez. "Jy clink clit is ve rby en slaak 'n sug va n verligting en 
dan pen ek jou weer was. Selfs a! kon jy jou asemhaling en bloecldruk reguleer, sou jou 
velspanning jou weggegee het," se hy en wys na die rooi lyn wat springbewegings uitgehaal 
het wat die goudkoers ·ou laa t skaam kry. 

"Elke mens wat ons toets moet voor die tycl 'n vrywaringsvorm voltoo i. Dit beskerm my 
want daar moet by teken dat hy nie afgedre ig of aangerand is om die toets re neem nie ." 

Toe ek opstaan, is ek b,l y e k is nie die verdagte nie. Du Preez se sy metode van vrae vra 
en dit weer deurgaan, is baie goed. 

"Wanneer die eerlike mens sien dat die toets we rk, is hy tevrede dat die masjien horn nie 
vals beskuldig nie. Die oneerlike mens gaan sit reeds na die demonstrasietoets met die were 
dat hy uitgevang gaan word. " 

"Ek glo dat die poligraaf beslis die taak van die versekeringsmaatskappye kan vergemaklik 
om die skuldiges op te spoor." 

Is die polfgraaf 
betroubaar? 
Kan die uitslag van die poligraaf (Grieks vir 
multi-skrywer) genoeg vertrou word om 
die skuldiges uit te wys as die howe dit nie 
as 'n bewysstuk wil aanvaar nie, is die eerste 
vraag wat voornemende kliente aan Gys du 
Preez van die Poligraafinstituut van Suid
Afrika vra . Met be rigte en gerugte dat die 
po lig raaf maklik om die bos ge le i kan word 
cleur bedrieers ve rstaan Du Preez die kom
mer van mense wat die eerste keer van die 
instiruut se dienste gebruik wil maak. 

"Die po ligraaf is oordie jare bewys dat hy 
tot 96 pe rent akkuraat is. Ons word ook baie 
goecl o pgele i en dit sal met moeite wees dat 
'n po ligrafis om die bos gele i kan word ," se 
hy . 

In 'n onlangse artikel in Beeld skryf 
Wilhe lm]ordaan dat vals alarms van 0 tot 75 
persent in alleclaagse siruasies en van 2 tot 
52 pe rsent in labo rato rium toestande kan 
voorko m. 

Hy se die sukses yfer van die po ligraaf 
wissel va n 71 tot 99 persent in alledaagse 
situasies en van 58 tot 92 persent in labo ra
to rium-situasies . 

Baie mense leer ook hoe om die po li
graa f te o ntduik. So byt sommiges op hul 
tong en sommiges neem selfs midcle ls wat 
hul emosiona lite it demp, se Jorclaan . 

Du Preez se die po ligraaf meet die mens 
se bloedclrukverancle ringe, ve lgele idings
reaks ies, asemhalingstempo en spierspan
ning. l-lie ruit kan 'n opgele icle poligrafis, 
war volge ns inte rnasio na le standaa rde 
o pgele i is, die ve rskille raaksien en ook 
uitwys wa nneer claa r 'n leuen vertel word . 

Du Preez ·e clit is we! moontlik om voor 
die tycl 'n midcle l te neem, maa r 'n po ligrafis 
a l li t dadelik opte l. "Die reaksie va n die 

mense is stadiger. AI is die mens se bloed
druk no rmaa l, verklap sommige clinge soos 
sy vel se spanning clat hy lieg. Daar word 
ook voor die tycl 'n proefl opie gecloen om 
vas te ste l hoe die mens se reaksies lyk 
wanneer hy lieg. Alles word daama in ag 
geneem en die uitslae word deur ander 
kenne rs ook nagegaan. " 

Du Preez se die poligraaf is vera! geskik 
wanneer claar baie verdagtes in 'n saak is. 
Hy beskou die poligraaf as 'n effektiewe 
wyse om koste, tyd en mannekrag te be
spaar. "Min Suid-Afrikaanse maatskappye 
het vroeer van die poligraaf gebruik ge
maak, maar met 'n styging in werknemer
bedrog, industriele spioenasie en verseke
ringsbedrog word die poligraaf al meer 
gebruik," se Du Preez. 
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BURUNDI se nuwe nagmerrie het op 21 
Oktober verlede jaar begin toe die nuut
verkose president, Melcbior Ndadaye, ver
moor en sy regering deur Tutsi-valskerm
u·oepe oorgeneem is. 

Volksmoord en anargie is eufimistiese 
woorde vir wat intussen in die arm, oorbe
volkte landjie gebeur het. 

Langs d ie paaie is rye bewapende kampe 
van soldate en burgerlikes; brandende 
dorpies verlig die nag; die stank van ont-

Die verkoolde lyke 

van'ngroep 

hoerskoolkinders in 

die Burundi-dorpie 

Kibamba. Hulle is 

blykbaar deur hul 

skoolhoof in die 

klaskamertoegesluit 

entoeverbrandas 

deelvandie 

waansinnige etniese 

konflik na die m cord 

op die land se eerste 

Hutu-staatshoof, 

MelchiorNdadaye. 

Die toto is geneem 

deurJOAN 

LEISHMAN, 'n 

Kanadese radio

joernalis wat in Suid

Afrika gebaseer is. 

Riviere verstop met lyke waarvan die 
hande vasgebind is, toegesluite 
klaskamers volgeprop met die verbrande 
liggame van skoolseuns, huise 
onheilspellend leeg gelaat... Burundi is 
weer aan die bloei, en dit gaan erger as 
ooit, berig JEFF SHARLET 

bindende lyke is nooit ver nie. moniteringslys geplaas weens verwagte 

J 

Die dodetal gaan na alle verwagting die 
van die slagting va n 1972 by verre oortref 
toe die weermag in minder as twee weke 
verwoesting gesaai het en 150 000 burger
likes dood en bykans 'n miljoen mense 
vlugtelinge gelaat is. 

grootskeepse hongersnood. l 
Soos gewoonlik gooi die Weste die ver

woesting in Burundi weer gerieflik oor die 
boeg van 'n "stamoorlog". 

Daar word nou gepraat van 'n "tweede 
staatsgreep" om die wankelrige regering te 
verplaas - 'iets wat die weermag heftig 
ontken. Die VN het Burundi op 'n krisis-

Maar in Burundi vertel die mense 'n meer 
ingewikkelde verhaal. "Die situasie hier is 
nie 'n Wilde Weste-film nie," se ]ean-Marie 
Ngendahayo, 'n woordvoerder van die 
regering. "Jy het nie cowboys aan die een 
kant en Indiane aan die ander nie. Die 
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probleem hier is nie moreel van aard nie , maar polities. " 
Na meer as twee maande van moord en doodslag ontken 

niemand 111eer dat die konflik verval het tot geweld tussen 
faksies van die twee grootste stamme, die Hutu's en die Tutsi's 
nie. 

Ndadaye was die land se eerste president van die Hutu-sta111 
(wat 85 persent van Burundi se 5,9 111iljoen inwoners uit111aa k) 
en die enigste de111okraties ve rkose le ier. 

Die Tutsi's - 14 persent van die bevolking - het Burundi 
regeer sedert die land in 1962 sy onafh anklikbe id van Belgie 
gekry het. 

Ndadaye se Frodebu-regering bestaan op top-leie rsvlak uit 
bykans ewe veel Hutu 's en Tutsi's, net soos die vorige 
heersende party wat Ndadaye in die verkiesing inJunie verlede 
jaar verslaan het. 

Maar die weer111ag het 111eer bedre ig gevoel deur Ndadaye 
as enige van die etniese groepe . Die weer111ag bestaan uit 111eer 
as 90 persent Tutsi's, 111aa r 111eer dis 111aar die puntjie van d ie 
ysberg. Meer betekenisvol is die feit dat die weermag se 111ag 
aansienlik verminder het na 'n burgerlike kongres in 1988 die 
plek ingenee111 het van die 111ilitere ko111itee as Burundi se 
we tgewende Liggaa111 . 

MAAR DIE VERANDERING ten spyt, kon die weer111ag steeds 
die land in sy ekono111iese wurggreep hou, want na elke 
111ilitere o ptrede teen burgerlikes sede rt die bloedbad in 1972, 
het senio r o ffisiere d ie gra nd onteien wat on bewoon deur 
vlugte linge agte rgelaa t is. 

Boo nop het lede van die 111ilitere kliek wa t vir jare lank 
verste rk is deur Franse en Belgiese bystand , steeds invloedryke 
posisies beklee in die 111eeste staatsbestuurde bedrywe. Die 
hie rargie is bedre ig deur Ndadaye se planne 0111 ewe veel 
o ffisie re uit die Hutu en die Tutsi te werf en ekono111iese 
aanstellings op 111eriete te doen . 

Maa r wat hulle hare dalk selfs 111eer laat rys het, was 
Ndadaye se ad111inistrasie (die eerste volko 111e burgerlike 
regering sede rt onafhanklikhe idwording) se voorne 111e om 
vlugtelinge so spoedig moontlik na hul voormalige grond te 
repatrieer. S6 'n skuif sou die weermag se he le magsbasis laa t 
verkrummel. 

Die oorspronklike opsto kers van die konflik, die weermag, 
staan nou ironies genoeg gereed 0111 tot die redding te kom -
'n stap war waarne111ers van menseregte ver111oed dalk van d ie 
begin af dee l van die plan was sodat internasionale veroorde
ling en langte r111yn ekonomiese sanksies vrygespring sal word . 

Met die sluipmoord in Oktober ve rlede jaar - na wat gelyk 
het soos twee dae van vooraf beplande slagting - het weer-
111agleiers die troepe na hul basisse teruggeroep met met 
woorde van berou en be loftes dat die junior o ffi siere ( wat hulle 
beweer het verantwoordelik was), gestraf sou word. Late r sou 
ondersoekbeamptes van Africa Watch die beweerde sonde
bokke in aanhouding aantre f, opgetof in splinternuwe sweet
pakke en goue Rolex-horlosies . 

Soos die geweld voortwoed, lyk 111ilite re ingryping om wet 
en orde te berstel al meer waarskynlik, so ook internasionale 
goedkeuring van s6 'n paging 0111 'n "sta111oorlog" te beeindig. 

Met die dat die konflik in Burundi voorgestel is as 'n Wilde 
Weste-tipe scenario, is die genuanseerde sosiale konflik geredu
seer tot 'n i.rrasionele (en by implikasie onoplosbare) etniese 
stryd. 

Maar, soos met Bosnie en Herzegovina en ander oorloe wat 
as blote etniese konflik beskryf word, is dit ook 'n berekende 
stryd vir mag en grand, met alle kante toenemend gewillig om, 
soos 'n Burundiese slagspreuk van wee1wraak dit stel, te "slaan 
op die vlak van die ore". - © The Nation 

Vlugtelingeen nogmaals vlugtelinge. Ledevan die Tutsi-stam het in Bangaen sentraai

Burundi, waardietoto geneem is, gaan skuiling soek teen die wraak van die Hutu. (Foto: AP) 

Burundi-dossier 
Daar is 5,9 miljoen mense in Burundi , 45,1 persentvan hulle onder 14 jaaroud. 

Net 8 persent is verstedelik. Die bevolking van Burundi , een van die digs

bevolkte en armste lande in Afrika, is verdeel tussen die Hutu (85 persent), Tutsi 

(14 persent), en Twa of pigmees (1 persent) . Frans en Rundi is die amptelike 

tale, en 62 persent is Rooms Katolieke, die res volgtradisionele Afrika-gelowe. 

Die hoofstad is Bujumbura. Die grootste uitvoerproduk is koffie. Daar is sow at 

21 OOOvoertuie, een radio per 45 mense, een telefoon per 155 mense, en een 

dokter per 188 365 men se. 

Die lewensverwagting by geboorte is 50 vir mans en 54 virvroue, en 114 babas 

uit elke duisend wat lewendig gebore word, sterf. Net 40 persent is geletterd. 

Die pigmees of Twa was die oorspronklike inwoners, gevolg deur die Hutus, 'n 

Bantoe-groep. Die Tutsi of Watusi , beroemd omdat hulle baie lang mense is, het 

die Hutu in die sestiende eeu onderwerp. Burundi is in 1899 deur Duitsland 

gekoloniseer, en die Beige het in 1916 oorgeneem wat dit sa am met Rwanda 

regeerhet. 

Burundi het in 1962 onafhanklik geword, maar net tien jaar later het 'n Hutu

rebellie minstens 150 000 Hutu en 10 000 Tutsi se lewens gekos. Meer as 

1 00 000 Hutu het na Tanzanie en Za"ire gevlug. 

Op 1 Junie verlede jaar het 'n bankier, Melchior Ndadaye, verras deur president 

Paul Buyoya in die presidentsverkiesing te verslaan. Ndadaye is 'n lid van die 

Hutu-groep. Tydens die verkiesingsveldtog het duisende Tutsi betoog teen die 

etniese aard van die verkiesing. 

Op 21 Oktober het sow at 'n honderd valskermtroepe van 'n Tutsi-kommando, 

ondersteun deurpantsermotors, vir pres Ndadaye in die militere barakke 

aangehou voordat hulle horn tereggestel het. Die weermag het die aanstelling 

van 'n raad van "openbare redding" aangekondig onderdie leierskap van 'n Hutu, 

Francois Ngeze. 
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Die dramaturg Wole Soyinka voer 'n vurige 
veldtog teen diktatorskap in Nigerie 

DIE sk1ywer Wole Soyinka rraal met d ie 
hartstog en oortuiging \'an 'n politikus wat 
vir 'n saa k veg, maar hy is natuurlik lx:tcr 
bekend as die igeriese dramaturg wat die 
1986 Nobelprys l'ir leuerku nde gewcn het -
die eerste Afrikaan wat daarmce vcrecr is . 

Soyinka vers innehecld die orkomcndc 
Afrika. Hy is ·n li d vnn d ie Yoruha-swm. 
maar hy rig homscll' aan 'n univcr:-,clc gc
hoor. Sy kragtigc \ 'Oorspr:lak vir politiekc 
\'fyheid het daanoe gclci dat die ' igcrieSL' 
regering hom in die laat sestigcrjare twc<: 
jaar lank opgesluir het - 'n CIYaring \Yal hy 
in die politieke-litcrere dagboek '/Z?e illc111 
Died besk1yf. 

Soyinka se wrede tronkerva ring het hom 
nie afgeskrik va n die politi<:k nic. To<: hy 
onlangs terugkeer van ·n polirieke rcis in die 
buiteland, het d ie igeriese owerheid hom 
weer aangehou. Soyinka het et like weke 
lank in Washington en Europa as kamp
vegtcr vir demokrasie in Nigerie opgetree. 

Hy het in Washington 'n spesifieke velcl
tog gevoer dat internasionale druk toegcpas 
word op N igerie se militere junta - toe nog 
gelei deur genl Jbrahim Babangida. 

igerie het op 12 Junie verlede jaar 'n 
presidensiele verkiesing gehou wat ba ie 
mense gehoo p het 'n baken sou wees vir die 
demokrasie in Afrika. Pleks daarvan het 
Babangida die temming ongeldig verkl aar 
en y eie tussentydse raad geskep voordat 
hy op 26 Augusrus "uitgetr e" het. Die ware 

aard van die marionct-regering het laal 
\ 'erl<:de jaar uitgekom toe die militere \Yeer 
di<: bewind oorgeneem het. 

"NIGERIERS is aan die neus gelei deu r 
lbhangida. wat miljoene Nigeriese naira 
[die Nig<:ri<::-.e geldeenheid] bestee het aan 
di<: sogenaamdc ·fahelagtige oorgang-na
demokrasie program'." :-.c Soyinka. "l\1aar 
dis nou duidelik die en igste cloel ,·an die 
progam \\'as om hom en sy rra\\'anlc aan 
he\\'ind le hou ... 

i\loshood Ahiola. die l\'igeriese sakeman 
\\'at in di<: tor-niet-\'erklaa rcle verk ies ing lot 
presidem ,·erkies is , het ook die ver
\\'ikkelinge sedenclien ,·eroordeel. Soos 
Soy in ka, het hy d ie laasre rye! druk op anclcr 
regerings pro beer pia as om Nigerie le chving 
om die uitslag van die ,·erkiesing re aanvaa r. 

War wil Soyinka he moet d ie werelcl 
doen' "Ek glo Nigerie moer onderwerp 
word aan sanksies, emba rgo's. afsondering 
en kwarantyn soos 'n onwettige regering 
verdien,'' het hy aan amptenare van die 
Amerikaanse depanement van buitelandse 
sake gese. "Ons w il nie enige spesiale 
verskonings he omdat Nigerie kwansuis 'n 
Afrika-staat met spesiale ·Afrika-probleme' 
is war dit verhi.nder om ·n demokrasie te 
wees nie. Daardie soort denke moer vir 
goed gestaak word. Die mense het gestem. 
Een kandidaat het gewen." 

In teenstelling met sommige ander in-
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tellektuele in Afrika, glo Soyinka cl is heelte
mal van pas vir die VSA om ·n inset te !ewer 
in die huishoudelike sake van sy land. "Ek 
vra nie die VSA alleen om te help nie," se hy. 
"Ek vra ·n imernasionale beweging. " 

Soyinka verski l va n daarclie Afrika-leiers 
w:.I l g lo dar inlernasionale optrede in Afrika 
'n vorm va n neo-kolonialismc is. "Die 
regering va n Nigeri e het imernasionale 
monitors genooi om by die.Junie-verkiesing 
teenwoorcl ig te wees. Dit sou hlom skyn
heilig wces vir Nigerie om nou om te swaai 
en le se dis hul huishoudt: like sak<: en cl it het 
niks met die intern a:-, ionale gemecnskap tc 
docn nie. Dis nie meer moomlik o m re praat 
va n die losgesnyde bestaan van cnige nas ic 
nie, nog minder va n e~.::n in die Derde 
Were ld. " 

0 DANKS al sy pnlitickc hartstog en gees
drif se Soyinka hy het gccn ambisie om 

igcrie se a ·la,· Havc:l (d ie Tsjeggiese 
skrywcr wa l staatshoof gcworcl het) te wees 
nic. "Ek hcsko u myse lf nic as 'n politikus 
nie. " se hy. "l\laa r ek mcen we l c.lat ek n~1n 
die kanr va n die demokrasie, ge lykheid en 
maatskapl ike rcgv<:rcligheid moet wees. " 

m die waarheid te se, Soyinka het ten 
spyre va n sy bclangstel ling in die poliliek 
ni<: eens gcstem in die Jun ie-l'erkiesing nie. 

"Ek het nie gemeen dit is ,·olkome 
demokra ti cs nie .·· s0 hy. "Ek \\'as gckant 
teen die onhuigsam<: ,,telsel ,,·aa rin albei 
partyc d<:u r die regering geskep is <:n ma
nil'este gckry h<:t \\'at \'ir hullc geskryr i:-.. 
l\ laar ek stem met d ie doeleindc saam: om 
ontslae le raak va n die militerc rcgering. " 

Ondanks die mag van die nic-verkose 
regime, ,·ind Soyinka saadjies van hoop in 
die polirieke proses. Die stem-parrone van 
die Junie-verkiesing dui daarop dat ige
ri ers hul erniese en godsd iensrige versk ille 
oorkom her. En dit verp letter die ko nven
sionele op, ·auing dat enige poging om 
demokrasie in Arrika te skep deur stam

helange verydcl sa l word . 
Hoewc l hy homself nic vir enige party 

verkiesbaa r wil stel nie, weier Soyinka o m 
srilgemaak te word. "Ek moet vu rig vasstaan 
by my geloof in die reg van die mense om 
bulsel fre regeer; hul reg 0 111 te kies," se hy. 

"Ek meen militere dcspote soos die is 
maar dieselfde a die koloniale de pote. 
Daar is geen verski l in die mag van tirannie 
nie, of dit nou van buite op mense afge
dwing word of van bin ne."-© ln11Jese Time' 



IIVeelcblad 

Die nuustydskrif wat niks wegsteek nie 

Die tyd vir ideologiee en -ismes is verby. Dis nou tyd vir koelkoppe, goeie balans, 
redelikheid en 'n tikkie sinisme. 

Vrye Weekblad, met ander woorde. 

En om seker te maak jy m is nooit 'n uitgawe nie en om 
te verhoed dat jy lang draaie moet ry om jou nuustydskrif 
te koop, raai ons jou aan om in te teken. 

As jy vir 'n jaar lank op V rye Weekblad inteken teen die 
reeds verminderde bed rag van R1 00, ontvang jy 'n 
gratis eksemplaar van Dave Grusin se splinternuwe CD 
HOMAGE TO DUKE. Die GRP-platemaatskappy gee 
HOMAGE TO DUKE uit en RPM is die verspreider. 
In die winkels kos die CD ongeveer R90. 

Saam met die CD kry jy 'n boekie met die Duke se geskiedenis- 'n huldeblykaan Edward 
Kennedy Ellington, een van die bekendste en grootste musikantevan dietwintigste eeu. 

HOMAGE TO DUKE vertolk die genialiteit van 'n jazzmusikant wat nie net gewilde liedjies geskryf het nie, maar ook 'n pianis, 'n dansorkesleier en 

komponis van instrumentele- en orkeswerke was. Dit hetalles in die jare twintig begin en hetslegs geeindig metsy dood in 1974. 

Grusin se instrumentele hantering van Ellington se musiek is totaal anders as anderopnames. Hy het opsetlik die konvensionele big band-benadering tot 

Ellington se musiek vermy en die instrumentasie van een snit na 'n ander aangepas. Om die musiekdaardie kenmerkende Ellington-klank te gee, het 

Grusin trompetspelerCiark Terry, watin dievyftigerjaredie middelpuntvan die Ellington-klank was. aangestel om saam met hom op die projek te werk. 

lntekenare kry Vrye Weekblad v66r die 
naweek in hul posbusse, of, in die geval 
van Groter Johannesburg of Pretoria, by 
hul voordeure afgelewer. BTW en aflewe
ringskoste is by die R1 00 ingesluit. Jy kan 
ook vir ses maande inteken teen R60, 
maar dan kry jy nie Grusin se CD nie. 

* Die spesiale aanbod geld net vir 'n beperkte tyd en net die eerste 25 intekenare 

kry elk 'n gratiseksemplaarvan HOMAGE TO DUKE- stuurdus dadelikdievorm 

aan VWB-intekenare, Posbus 177, Newtown 2113. Jy kan pertjek, posorderof 
kredietkaart betaal. 

r---------------, 
Ja, ek wil graag op V rye Weekbladinskryf en 

HOMAGE TO DUKE he. 

Naam: ..... ......... .... ...................................... ....................... ... .. , .... . 

Ad res en poskode: ........... .. ........... ...... ................. ...................... . 

Telefoonnommer: ............... ...... ........................... ................. ... .. . 

Kredietkaartnr: ...... ... ............................ .................... ................. . 

Vervaldatum: Maand .... .. ............... .. .......... .. .. . Jaar .. .. ............ . 

Handtekening: ................................................................. ..... .... . 

L---------------~ 
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Q) 
• 

Jan Viljoen: "Ek is bly ek werk nie meer ondergrond nie" 

Saamdrom voor die skag. Sak. Tonnels. Rots. Stof. 
Sweet. Warm. Lang ure. Sweet. Weer opkom. Uitkom. 
Start. Huis toe. More weer dieselfde 

Myners, noem mense hulle. Soms half neerbuigend. Maar dis die 
mense wat teen groot risiko ons minerale uit die aarde se maag 

gaan haal wat ons land ryk gemaak het. ESMA 
ANDERSON en fotograaf SALLY SHORKEND het 
op 'n paar myndorpies gaan kuier om te sien hoe 
die myners tred hou met die toenemende 

ondergrondse gevaar en die komende Nuwe Suid-Afrika 

22 V R Y E W E E K B L A D 1 3 J A N U A R I E 1 9 9 4 

N die ·goeie ou dae' na die goudstormloop was dinge anders. 
1yner~ was nog weliswaar gouddelwers en Johannesburg 'n 

sinkdorpie waar die delwers hu lle k leims kom afsteek het. 
D ie delwers was manne met o .. waa rin hoop en drome van 

tykdom onmiskenbaar geblink het. 
Maar die !ewe op d ie goudvelde het gou verander. Deels 

oor waar die goud Iuer by ons diep, diep onder d ie aarde le 

en die bedryf baie arbeiclsintensief maak. 
Teen die draai van die eeu was die delwers se lot reeds bepaa l: 

hulle ,·veet u ander rykdom bring. 
Die re i geskiedenis: apartheid, werkre ervering, d ie aanvank

like dopstelsel, pasweue, d ie arm b lanke vraagstuk , tuislande, 
trekarbeid, Fanaka lo (daa i bastertaal waarin net bevele uitgedeel 
kan word), die omstaan en groei van een van d ie grootste en 
b langrikste vakbonde - die National Union of M inew o rkers - wat 

sou help om die laaste spykcrs in apanheid :-.e kis te o.laan. en 

naruurlik, die hostelle ... 
nherroeplik deel van on~ geskicdcni~. 1·an \l·ie en \Y~Il hicrdie 

land is. 

KYKJY V Al'\IDAG uit oor die goudvelde is daar m in van die I lol'vcld 

se sk onheid oor. Die gouddor~ wa!-. vem·oestend. Die cens 
vreedsame heuwels en vlakte~ is uitgehol en omgekecr- binncgoed 
uitgegooi en omgedop in siekgeel hope. Die Wit,vatersrand uitge

hol , roegebou en ewig wriemelend met bedl)'Yigheid. 
Yerder uir na die We rand: \X'estonaria , GlenharYie, F clwille, 

Wes- n Oos-D riefonrein en natuurlik Carletonville, raak die myn
dorpie meer uitgesprei, meer slaperig en die mynskagte al meer 

oorheer end. 
Self snags k an jy d ie myn alomteenwoordigheid in d ie dorp ies 
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Blackie (Theo Swart) 

nie ontsnap nie. As die nag se sluiers die 
aa rde in 'n vreedsame donkerte omvou, 
toring die helder verligte mynskagte onheil
spellend bo die slapende dorpies se flikke
rende liggies uit soos 'n vuuttoring - die 
enigste herkenbare struktuur teen die donker 
landskap. Onder die oppervlak hou die 
gegrawe na goud nooit op nie. God slaap 
nie. Die myn ook nie. 

Heelwat van die myndorpies het bykans 
net 'n kafee, algemene handelaar, poskan
toor, skool en apteek. Die myn is en bly die 
mipdelpuntvliedende krag waar rondom 
alles wentel. 

Maar daar is altyd 'n plaaslike watergat. 
Keel-natmaak-plek. Sorges-ve rdrink-plek. 

a werk delwe die manne na die goue troos 
in die whiskey of bierglas, of die swangoud 
van brandy & Coke. 

Ek was bang Mandela vat 
my geld, my pensioen. 

Dis maar wat ek gelees het in Huisgenoot 
En al is die g las vol, is daar 'n Jeeftyd se 

leegheid in hul oe. Dis die eindelose roe
tine, se hulle: Saamdrom voor die skag. Sak. 
Tonnels. Rots . Stof. Sweet. Warm. Lang ure. 
Sweet. Weer opkom. Uitkom. Stort. Huis 
toe. More weer dieselfde. Dag na dag. 
Week na week. Jaar na jaar. Ondergrond 
soos 'n bleddie rot, se een myner. Dis wat 
jou uiteindelik onderkry. Die roetine. Vir 
wat? 

"Ons is almal gatvol van ondergrond 

werk," se Blackie, war nou-net afgetree het. 
Hy verkies sy bynaam bo sy regte naam, 
Theo Swart. "Ek het een aand gesak, my sak 
gepak, opgegaan en gese dit was my laaste 
skof. Net so. 

"My pa het sy !ewe lank gedwelf. Diamante 
en so aan. Maar dis nie dieselfde ding nie." 
En dan se Blackie 'n ding war die meeste 
myners op een of ander stadium se: "Ek sal 
my kinders nie naby 'n myn bring nie. Daar 
is baie ander beter werke vir hulle." 
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'a daai klipQe val, is 
almal in dieselfde bootjie' 
"MYNDORPE is nou maar een maal anders 
as ander dorpe. Hi er kom jy nie van die rnyn 
af weg nie. Dis 'n wereld op sy e ie. Airnal 
werk o p die rnyn. AJmal praat oor die rnyn. 
Dis baie boring," se Robbie Geyer, 'n myn
werker van Oos-Driefontein buite Carleton
ville. 

"Die mense op ander dorpe is inte res
sante r. Hier's niks spice nie, man. " Dis clie 
dat die manne maar die spice in die onder
kant van 'n glas soek, re ken Robbie. Di mos 
een-liter-brandy, twee-liter-Coke, drie-liter 
Ford-were id. 

Sy vrou , Hetta , deel sy sentirnente oor 'n 
myndo rp en sy mense. "Jong, van die rnense 
hier orn o ns is rubbish. Hie r's ook niks vir 
die kincle rs om re cloen nie. 'n Mens moet 
jou vriende hie r rnaar versigtig kie ." 

Maar hoekorn het Robbie juis op die rnyn 
kom werk? "Ek het werk gesoek. Eer in 
fabrieke, rnaar clan 's daar werk en clan weer 
nie. Toe kom e k maar myn toe. My pa het 
ook op die myn gewerk. Hy het vir my en 
my broer gese ons moenie myn toe nie. Ek 
se dit vir my kinders ook. Een aap in die 
familie is genoeg. Hulle moet dokters word 
of gholf speel ," spot hy. 

DIE MYN BETAAL egter goed. En vir w it 
ongeskoolde arbe iders was dit jare lank een 
van hul beste opsies, met genoeg geleent
heid om ekstra geld te verdien deur oonyd 
te werk. "Ek is eintlik happy hier. let my 
huis is baie duur- R15 per maand en gratis 
water en ligte," skeJts Robbie. 

Vir ]an Viljoen , 'n vakleerling elektrisien 
war sy e ie huis besit, is d ie byvoorclele en 
selfs salaris nie watwonders nie. Na 'n 
motorfietsongeluk kan hy nie meer onder
gronds werk nie en verloor dus die onder
grondse toelae. "Mense in die privaat prak
tyk kry deesdae meer as ons, vera! die war 
bo-gronds werk. Maar ek werk eerder op 
die surface, clan weet jy jy's veilig. " 

Maar Sa rei Louwies- 'n eenydse mynkap
tein war vir agtien jaar op die myn gewerk 
en genoeg geld gespaar het om die hotel op 
Fochville, die Flamingo te koop - se dat 
myners goed betaal word, ly geen twyfe l 
nie. En hoe 'n beter werker jy is en hoe beter 

Paul Ncwane: "Jy moetwerk soos 'n slaafom te lee! soos 'n koning." 

jy presteer, hoe beter word jy vergoed. 
'']y moet werk soos 'n slaaf om te leef soos 

'n koning," se Paul cwane, nou vir vyf jaar 
lank 'n raxibestuurder tussen Wes-Driefon
tei n myn en Ca rletonville. 

"Ek het een en twintig jaar lank soos 'n 
slaaf onder in daai myn gewerk . Met my 
spaa rgeld kon ek darem die taxi koop. " 

En leef hy nou soos 'n koning? Nee, se 
Ncwane. "Die raxibedryf vloei soos die wa
ter en die reen - soms is d it goed en soms 
nie. " 

SELFS OUDAT HY nie meer 'n myner is 
nie, se Louwies, raak hy kwaad vir mense 
war hulle neuse optrek vir myners. "Mense 
war op myners neerkyk het 'n probleem," se 
Louwies. "As jy as mens 'n werk het, is dit 
immers 'n werk. Daar is hoeveel mense war 
nie werk kan kry nie, of re sleg is om re werk. 

"Hulle besef nie war 'n myner se werk 
eintlik is nie. ] y weet, die myn het van die 
hoogs gekwalifiseerde mense war daarwerk. 
Maar of hy nou 'n ingenieur of 'n arbeider is, 
hy bly 'n myner. 

"Ek vra altyd : Hoe kan ek vandag oordeel 
!at ek 'n beter persoon is as jy? Die myn leer 

jou baie vi nnig clat almal maar gelyk is. As 
claai klippc va l, is almal in clieselfcle bootjie. " 

Tollie ienaber se as 'n passer en clraaier 
wat mas jie ne rie en pompe ondergrond 
onclerho u, is hy nie 'n myner in die streng 
sin va n die woord nie. "Ons spot altyd met 
die myners: 'julle kyk net rond waar die 
wiele clraai vir werk, te rwyl ons ora l kan 
werk'." 

Ja , se die ander ambagsmanne. As jy 'n 
·rrade ' het en jou dae op die myn in die 

uwe Suid-Afrika getel is , kan jy darem 
iewers anclers gaan werk. 

DIE NUWE SUID-AFR1KA is op almal se 
lippe. Die wit mynwerkers, war jare lank 
voordeel getrek het uit werkreservering en 
bevoorregting, besef dat dinge nou gaan 
verander. Maar daar word ook baie spoke 
opgejaag. 

Blackie (Theo Swan), se buiten die feit 
dat hy moeg was vir die myn, het hy vroeg 
afgetree weens politieke redes. "Ek was 
bang Mandela vat my geld, my pensioen. 
Dis maar wat ek gelees het in Huisgenoot. " 

Blackie wil nie wag dat dit gebeur nie. 
Hy gaan eerder in Parys bly waar dit stiller 
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Jy kry 'n din 
. so os 'n om I) on de 

en daar's ook 'n ding 
so os 'n do m Boer. 
Hy weet die swartman 
beareig sy job en hy is bang 
is en die uwe Suid-Afrika horn dalk nie so 
vinnig sa l inhaal nie. 

Die veranderinge krap aa n 'n man , e 
Nienaber. "Dir pia ons almal dat die swartes 
in die changerooms inbeweeg. Dis baie erg 
vir vera! die ouer man ." 

di kla 
an 

Wat gaan hulle daaromtrent doen? Nie 
veel nie , se Nienaber. Hulle moet dit maar 
aanvaar. Hulle kan nie die myn Ios nie. Dis 
hul Jewensbrood. 

Dirk Kapp, 'n myner by Kloofmyn, deel 
nie die wit parano·ia nie. "Die veld word nou 

el m 

Sa rei Louwies

van mynkaptein tot 

die Flamingo in 

Fochville 

gelyk gemaak en jy moet weet: jy moet jou 
kant bring of jy's uit. Jy k1y 'n cling soos 'n 
dom blonde en daar's ook 'n cling soos 'n 
dom Boer. Hy weet die swart man bedreig 
sy job en hy is bang. In die verlede is die sleg 
wit myners deur die wet beskerm. Hy sal 
nou sy sok.kies moet optrek, of hy gaan sy 
werk verloor. " 

Maar Louis Peens, 'n skag-elektrisien, se 
dit gaan nie altyd oor meriete nie . "Ons het 
jare gewerk om te kom waar ons is, nou vat 
hulle mense by jou verby vir bevordering. 
Hulle het nie die regte kwalifikasies nie, 
maar hulle is die regte kleur. As hulle die 
beste ou kies en hy is swan, is dit fine. Maar 
dit moet die beste man vir die job wees." 

Ncwane se egter baie van die verande
ringe is steeds kosmeties van aard. "Onder
grond, vir die arbeider, het dinge nie veel 
verander nie. Daar is nog steeds ras isme, a! 
is cl it minder openlik. Die omstandighede in 
die hostelle is darem nou baie beter. Vroeer 
jare was daar 25 tot 40 mans in 'n kamer. 
Nou is dit darem agt tor veerrien op die 
meeste," se Ncwane. 

Kapp se hy ver taan nie hoe die myners 
war verandering teenstaan , met hul gewetens 
kan saamleef nie. "Jy weet, ons Boere is 'n 
ander nasie. Ek verstaa n cl it nie. Se nou maar 
Jesus kom vandag bier op Glenharvie aan 
en wil vi r ons preek en ons stap almal kerk 
toe. Gaan daai Boere nou voor die deur 
staan en se jy mag inkom en jy nie omdat jou 
kleur nie reg is nie en clan omdraai en vir 
Jesus se: 'Sorry, Here, maar moet maar vir 
daai mense onder die boom hier buite gaan 
preek''" 

t 
GEV AAR is net so deel van 'n ondergrondse mynwerker se I ewe soos 
eet en slaap. 'n Mynwerker wat vir twintig jaar lank ondergronds 
werk, het 'n kans van een uit dertig om te sterf weens 'n werkonge
Juk. 
Van die skagtoring en skag af, straal die gevaar sa am met die tonnels 
kilometers ver en kilometers diep uit. Tonnels wat .die aarde uithol 
om by die dalende en stygende goudrif uit te kom. 

Die grootste gevaar ondergronds is ro tsbarstings en rotsstortings -
wat gebeur wanneer rots onder druk letterlik uitskiet weens 
seismiese aktiwiteite. 'n Mens kan dit mini-aardbewings noem wat 
veroorsaak of vererger word deur die grootskaal e verwydering van 
ondergrondse rots. 

En was dit nie vir die uithollery nie, was die myn nie 'n gevaarlike 
plek nie -was daar nie skuddings en soms sinkgate op die oppervlak 
nie. 
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En hoe dieper, hoe gevaarliker, want die aantal rotsbarstings neem 
eweredig toe met die toename in diepte. 
Omtrent 10 persent van alle ondergrondse mynwerkers werk op 
dieptes van tussen 3 000 en 3 500 meter. Werk 'n myner vir twintig 
jaar lank op die diepte, is sy kanse een uit elf om in 'n werksongeluk 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

te sterf, drie keer hoer as die 
normal e. 
Hulle se net voor die rots bars, 
hoor jy 'n klapgeluid, soos sko
te wat afgaan. Dis die waarsku
wingsteken, maar dit gee jou 
gewoonlik net genoeg kans om 
bang te word en nie om spore re 
maak nie ... 

Die LOT HET Sarel Louwies 
amper denien jaar gelede ge
tref. "Die ergste is daai eerste 
paar sekondes vandat die rots 
val totdat jy voel dat jy nog leef." 
Louwies was vir drie ure onder 
die rots vasgekeer en moes nege 
maande in die hospitaal deur
bring met 'n vergruisde enkel 
en inwendige bloeding. "Jy Jeer 
om meer versigtig te wees na so 
'n ongeluk, en meer oplettend." 
Die ervaring ten spyt, sluit Lou
wies horn 'n paar jaar later aan 
by die Proto-span wat onder
grondse vure beveg en van die RobbieGeyer:"Eenaapindiefamilieisgenoeg." 
gevaarlikste werk op die myn 
doen . Dit was goeie ondervind
ing en het boonop baie goed 
betaa l, se hy. En dis hoe dit op die myn werk - hoe gevaarl iker jou 
werk, hoe beter word jy betaal. 

Maar Dirk Kapp, wat laat verlede jaar vir ses dae in die Kloofmyn 
buite Westonaria ondergronds vasgekeer was toe die skag tot niet 
gegaan het, se hy k.Jy nou nog 'n hol gevoel op die maag as hy 
ondergronds gaan. "jy skrik groot. ]y was am per weg, maar nou 's jy 
darem terug." 
Sy vrou Anne se sy skrik deesdae elke keer as daar 'n skL1dding is. 
"Dit was 'n baie moeilike tyd en ek is dankbaar Dirk het nie seergek.Jy 
nie. Ses dae is darem baie lank." 
Dirk se hulle het self nooit paniekerig geraak nie, al was die skok 
baie groot. "]y weet mos hulle sal jou nie netdaar laat doodgaan nie. " 
Maar ses dae na hulle uiteindelik kon uitkom, moes hy weer sak. 
"Ek werk nou alweer in die diepste plek ondergrond, wat kan ek 
doen? Die eerste paar keer was he I. Dit is nou makliker, maar daar 
is heeltyd 'n klein mannetjie hier binne my wat se haai , wees 
versigtig. Die hitte vang my nou ook baie meer as tevore en ek sukkel 
om lank op dieselfde plek te bly." 

ROBBIE GEYER se hy het amper gedink hy is besonder gelukkig. 
Twintig jaar op die myn sonder 'n ongeluk. Voor dit was die ergste 
wat met my gebeur het dat 'n stuk rots skielik val nes jy verby is. "Ag, 
en later skrik jy nie eindik meer nie. Dit is maar deel van die werk. 
Dis maar soos wat jy baie ongelukke op die pad sien en nie na die 
tyd jou kar loop verkoop nie. " 
Maar toe tref clit hom. H y was besig om p lofstof te stel waar die tonne] 
verder ingeskiet word toe hy op fyn stof gly en sy been breek. Vir 
een of ander rede wil dit net nie genees nie. Dit is nou al nege 
maande. Hy moes ook onlangs 'n spieroorplanting van die een been 
na die ander kry. 
Sy jong vrou Hetta is verlig dat hy nie weer hierna sal sak nie. " 'n 
Mens skrik groot as hy die dag nie huis toe kom nie. Ek gun dit regtig 
nie vir ander nie. " 
Robbie beweeg meestal sit-sit deur die huis, hoewel sy bene nou 
amper sterk genoeg is om krukke te kan gebruik. En so sien jy hom 
ook baie in sy geliefde tuin. Sit-sit van bedding tot bedding. 
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Breyten Breytenbach se skilderye word sedert 1964 oral oor Europa uitgestal 
- om die waarheid te se, hy is plek-plek meer bekend as skilder. Maar nooit 
het hy sy werk in die land van sy geboorte kom wys nie. 'n Uitstalling van sy 

werk "Painting the Eye", is nou vir die eerste keer in Suid-Afrika te sien 
by die Metropolitan Lewens-galery van die SA Kunsvereniging in 
Kaapstad. INA VAN DER LINDE het op die openingsaand (29 
Desember) bietjie rondgevra en afgeluister oor wat mense oor sy 
skilderwerk te se het 

Die illustrasies kom uit: "Breyten Breytenbach, Painting The Eye" deurDavid Philip Uitgewers, Kaapstad (1993) 
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Painting The eye 

Rodger Smart van Kaapstad, 
'n afgetrede wiskundige: 
Ek sien hom nie as 'n groot skilder nie. Hy het sekere 
inreressante idees. Daar is rwee moontlikhede: 6f hy het dit vir 
die pret geteken en dit aan die kritici oorgelaat om te se watter 
diepsinnige karakter hy is, of watter diep betekenis daarin gelees 
moet word, terwyl hy terugsit en in sy mou lag; 6f hy bedoel om 
sekere diepsinnige konsepte oor te dra by wyse van sekere 
simbole, maar dan is dit nie baie ver igtig geteken nie. Maar dis 
pret en d i anders. Ek wil nie een in my huis hang nie, vera! nie 
teen daardie prys nie, mind you. 

Nigel Bell, 'n sakeman van Durban: 
Dis geesrig, vreemd, selfs grillerig. Dit laat 'n mens clink. Maar dis 
nie my soort skilde1y nie. Ek wil dir nie koop of in my huis hang 
nie. 

Derrek Serra van Kaapstad: 
Ek k--yk hierna vanuir die oogpunr van 'n forograaf. Dir maak 'n 
kragrige indruk. My vriendin bier se y hou niks daarvan nie. y 
se hy kan nie teken nie en hierdie i nie kuns nie. Ek verstaan 
dat dit vir sommige mense onroegankl ik is. Mens moet hard werk 
om in die gemoed van die skilder in te klim. Ek het Breyten 
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Breytenbach bestudeer en sien hierdie as 'n natuurlike progressie 
van skrywer na skilder. Ek sou graag sy werk wou koop, maar 
daar's net een - van R3 000 - wat ek sal kan bekostig. 

'n Transvaalse besoeker wat, na hy klaar 
kommentaar gelewer het, besluit het sy naam 
moet liefs nie gebruik word nie: 
So hier en daar is iets wat lekker kleur het en by 'n mens se 
gordyne of bankoonreksel kan pas. Maar dis meestal 'n klomp 
pretensieuse stront - soos baie van sy jongste sk1yfwerk, ten 
spyte van sy formidabele talent om woorde op papier te sit. As sy 
naam nie Breyten Breytenbach was nie, sou 'n derderangse 
galery in Yeoville nie eens twee keer na sy skilderye gekyk het 
nie. Die man begin my nou verveel - en sy getroue groupies nog 
meer. 

Annari van der Merwe, 
'n uitgewer van Kaapstad: 
Daar's 'n groot verband tussen sy poesie en sy skilderye. Dis 
tegelykertyd bekend en onbekend - dit ontstel en dit amuseer. 
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lvan Horn, beligtingsingenieur van 
Kaapstad: 
Dis baie interessant en selfs opwindend. Hy maak 
sekere politieke standpunte en ek bewonder sy 
moed en dit waarvoor hy staan. Dis surrealisties en 
nie maklik om te verstaan nie. Ek sal nie een koop 
nie. Dit laat 'n mens nadink, maar ek wil nie e lke 
dag daarna kyk nie. Dis goed om nou-en-dan oor 
ernstige sake na te dink, maar ek wil darem 
tussendeur gelukkig ook wees. Ek sal dit 
heeltemal te neerclrukkend vind om elke dag 
daarmee saam te leef. 

Gerhard Marais, 'n sosioloog van 
Durban. 
My gunsteling is die Moonlight Arab. Dis heelte
mal anders as a! sy ander skilderye. Maar ek kan 
dit nie bekostig nie - dis R15 000. Ek vind sy werk 
nie toegangklik nie. Dis soos sy poesie. Mens 
moet saam lees en kyk. 

Mark Jannecke van Kaapstad - 'n 
skrywer en musikus: 
Ek hou baie hiervan. Sy skilderwerk verpersoonlik 
sy sk1yfwerk. Dit maak eenvoudige stellinge. Ek 
hou van sy subtiele kleurgebruik. Dis aards, nie 
neon-agtig nie. Dit is gewortel in Afrika. 

Marius-van der Merwe van Hotazel: 
Kyk, ek's mal oor sy werk. Ek het 'n groat 
tekening gekoop. Dit sal die enigste Breyten op 
Hotazel wees. Ek is baie trots daarop. Ek clink 
selfs my AWB-vriende sal daarvan hou. 

lnsig van 'n man wat naamloos wil 
bly: 
Bier's een groat skildery van 'n ou wat wydsbeen 
staan met sy goeters wat deeglik wys; ek sou dit 

vir 'n politikus wou gee net om te wys dat 'n ou maar 'n bietjie 
"balls" kan he. 

Potloodtekening in tronk 



boeke 
... en as ek terugkom dan vra Yolande vir my waar was ek gewees, dan 
se ek dis Mandela wat my laat kom het Kaap toe. Hy wil met my praat 
oor die witmense wat nie mooi wil saamwerk nie. Ja, maar wat het met 
jou hand gebeur? Hoekom stink jy so na vuur? Ja, maar ons het maar 
braaivleis gehou. Jy weet mos nou hoe is die swartmense: hulle kan nie 

ordentlik vleis braai nie, en die vuur en die wind by Clifton. En drank 
geword, en oor 'n rots geval en my hand oopgesny. En sy kak my uit van 

'n kant af dat ek nou hierdie nag hierso by een of ander ryk miljoener in 
Clifton wat nou vir ou Nelson Mandela onderdak gegee het, staan en 

vuur maak het en amper die see ingedonder het ... 

terug na die paradys (?) 
Breyten Breytenbach se nuutste boek, Return to Paradise, het pas by David Philip 
Uitgewers verskyn. Dis die laaste deel van 'n trilogie ('n triptiek, soos hy dit noem) 

wat begin het by Seisoen in die Paradys, (1976) en gevolg is deur The true 
confessions of an Albino Terrorist (1984). AMPlE COETZEE van die Departement 

Afrikaans aan die Universiteit van Wes-Kaapland het met hom oor die boek gesels 

Wat maak die boeke 'n triptiek? 
Aldrie boeke is min of meer gesentreer 
random 'n spesifieke verblyf in die land, 'n 
fisieke aanwesighe icl oor 'n tyd. Dis was 
letterli k 'n loop op clieselfcle spore. Tot 'n 
mate clieselfde mense ook. Ongelukkig het 
baie van daardie materiaal toe weggeval. 
Die oorspronklike soos ek ho rn geskryf 
gehacl het, was oor die 600 getikte velle. So 
daar moes in elk geval baie weg - dit was 
onhanteerbaa r dik. 

Jy het in Engels geskryf? 
Nee. Ek het begin skryf in Afrikaans. Alles 
wat ek in die land self geskryf het, al die 

gecligte wat cleel claarvan sou wees, en die 
drome, is a lies in Afrikaans. Die aantekenin
ge is almal in Afrikaans; maar toe kom ek 
halfpad agter dit gaan my moers baie tycl 
kos; want ek moet in e lk geval weer clan 
daarna oorskiyf en vertaal in Engels. Dis 
maar nou ongelu kkig so, jy weet, ek het 
beloftes gehad ... ek het toe op claarclie 
stadium nie enige voorskot gehad nie, en ek 
het beloftes gemaak teenoor die uitgewers. 
Die Hollandse uitgewers, huUe en die En
gelse. Ek sal 'n boek skryf. Ek gaan weer 
probeer om my agterstallige skulde te ver
effen. So ek het geweet ek moes iets produ
seer; en as ek dit in Afrikaans eers gedoen 

het ... 
Daar is strukturele oorgange wat clit 

binne Afrika plaas. Jy beskryf 'n stuk wat 
bie r gebeur, clan gaan jy binne Afrika. En 
clan verwysings wat dit heeltemal bin ne die 
were Id plaas. Dit was ook doelbewus ne? Ek 
clink clis een van die eerste romans- of een 
van die eerste boeke - in die land wat ons 
wil probeer plaas binne Afrika. Ek sou 
gehad het dit moes meer so wees soos die 
destydse Seisoen in die Paradys was: 'n 
boek is 'n cling wat jy begin skryf op 'n 
sekere dag en clan maak jy horn klaa r op 'n 
seke re dag. En wat in daardie boek tussen 
daardie twee covers ingaan , is wat die boek 
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boeke 
is- o f dit nou gedigte is en of dit nou rympies 
is en of dit nou cssayisties i en of d it nou 
romantics karakter het, dit maak nie saak 
nie. Maar ek kon nie genoeg daarvan inkry 
nie, want die uitgewers verpe dit. Dit drui · 
hecltcmal in teen wat hulle sien as normale, 
logiese, gesonde be marking politiek ... Die 
nuwe cnsuur kom nie oor wat hy se, die 
idees nie, die nuwe sen-
suur is die procluk war 
jy moet !ewer, wat be
markbaar moer wees, 
~ at moer in pas bin ne 'n 
sckere prys. 

Ek onthou jy het gese 
dat jy baie poesie 
moes uithaal - en ook 
politiek wat jy moes 
uithaal. 
Prcsics. Maar nou die 
antler ding, die ding wat 
jy genoem het. Dit was 
vir my baie belangrik 
om dit in Afrika-kon
teks re plaas. Dis hoe
kom ek dit noem 'Afri
ka-j ernaal'. Daar moes 
eintlik nog meer Afrika 
... baic va n die materiaa l 
was ongelukkig te veel. 
Dis ook weer clecl van 
die cling. Dis ook nog 'n 
snaaksc move: die 
buitewcreld wil nie - jy 
weer, moet ons nou nie 
kom deurmekaar maak 
met Suid-Afrika en Afri 
ka nie. Ons weet mos 
nou wm Suicl-Afrika is. 
Praat met ons oor Suid
Afrika , praar met ons 
oor apartheid ... Daar 
was baic meer Afrika
materiaal in war hulle 
net eenvouclig ... maar 
in elk geval. Die Afrika
konteks is baie belang
rik. Dis ook hoekom 
daarclie he le Dakar-ding 
vir my taamlik semraal 
in die hock is. 

Die Dakar-besoek, en dan ook natuurlik 
die voordeel wat jy het, is dat jy 
inderdaad gedurig in Afrika rondreis, 
waarskynlik baie meer as enige Suid
Afrikaner. In elk geval in clie tyd toe die 
boek geskryf is. Ek dink dis 'n 
ongelooflike wins. 
Ja, jy weet 'n interessante cl ing her gel ur 
met die skryf van d ie boek. Dis interessanr 
hoe mens se onderbewuste vi r jou 'n cling 
laar do n as jy nou daardie besluit geneem 

het. ]y weet mos as jy nou weet jy moet die 
volgende oggend vroeg opstaan en jy het 
nie 'n wekker nic. Jn elk geval: ek clink ek 
her hiernatoe gekom clestyds met die idee 
(om 'n boek tc skryl) en ek het al die ander 
Afrika-reise in my gehad, en die verwysings 
en die stories: en ck gaan prob er om sin re 
maak - en die manier waarop dit vir my sin 

Autoportraitmasque 

kan maak, is om cl it in 'n hoekvorm te cloen. 
En cl it is am per asof op daardie stadium my 
onderbewu re vir my se: dan voer ek jou 
elke dag 'n stukkie. En ek her elke godde
like oggend wakker geworcl met 'n helder 
duidelike droom war ek in Afrikaans 
neergeskryf het. Die oorspronklike weer
gawe begin lke hoofsruk met 'n droom, en 
dit einclig ook partykeer daarmee. Maar 
elke dag, elke dag, cl is amper asof dit ... en 
dikwels i dit clrome war teruggegryp her, 
na jy weer, na die gevangenissiruasie, of war 
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ookal, ek het nie probeer om clit re sien as, 
se nou maar, rcikens of tekens war ek moet 
onrleecl of interpreteer nie, clit gaan nie vir 
my daarom nie, dit gaan om beelde, as 
beeldmateriaal. Maar clir is natuurlik inder
daacl dan s dat war 'n men in die dag clan 
verder bclcef, word gekleur dcur daardie, 
mens kan amp r se claardie s on van 'n 

inkoherent , stuk beeld
materiaal wat jou gegec 
word, waarmee jy wakker 
word. En ek het hull<:: 
neergeskryf- ek het hulle 
nog almal, en ck gaan 
hulle nog cendag miskien 
gebruik, net as sodanig ... 

Jy gebruik werklike 
mense, sowel as 
fiktiewe karakters in 
jou boek. Wil jy iets 
daaroor se? 
Ek weet nic hoc om dit te 
formuleer nie, maar dis 
tog \'ir my iets war vir my 
langsamcrhand \'an be
lang ~\'Ortl: die 1 eram
woordelikheid war 'n 
mens het teenoor wat jy 
doen, om die veranl
woordelikheid te aanvaar 
vir die storie wat jy ge
maak het, vir die karak
ter wat jy geskep het. jy 
1veet daarclie clialektiek -
om dit so Le stel - wat 
ontstaan !-.Odra jy iers 
gesk1yf het, dan is dit iets 
wat best:1an aanneem 
buite jou, en jy het 'n 
vera nt woortlel i k he icl 
teenoor daardie ... Ek 
praat nou Yan die fik 
tiewe men~e . Wel in elk 
geval, sodra jy, soos ou 
joris Jvens (Nederlanclse 
filmmaker) gese het, so
dra jy iemand gefilm het 
as hy oor die srraat loop, 
clan kan hy nooit weer 
oor die straat loop asof jy 
hom nie gefilm het nie. 

Met anck:r woorde, socl ra jy oor iemand 
gesk1yf het, al is clit ook 'n werklike figuur, 
dan word dit ook 'n fiktiewe figuur. laar 
goed, daardie verantwoordelikheid war jy 
dan het. Dir is ongelukkig van die goecl war 
weggeval her uir die boek. want dit is net 
bietjie onverteerbaar, clink ek, mense kon 
nie lekker mooi daardie kloutjie by die oor 
kry nie. Ek praat nou van die uitgewer, die 
redakteur. Oat ek byvoorbeelcl se nou maar 
daarclie ou man war ek in die oorspronklike 
werk gesir het, ou Mr Exile. Op die ou end 



onthul hy homself, haal hy sy ma ker af a 
Mr Exile. Op 'n plek is hy Elixe, dan i hy 
Ixele, en clan i hy so en so, en Mr X, en clan 
teen die einde .. . daar i nog elemente van 
hom ( in die boek), daar is nog tondes- om 
dit maar so te noem - waar hy aanwe ig is, 
soos die ou w at die voels se vlerke afpluk 
hier by die taalmonument. D an, ongelukkig 
hy het te sterk geword. 
Dit sou 'n ander boek 
gewees het eimlik .. . en 
toe het hulle my gaan se 
ek moet hom wcgvat. 
Maa r ek w il nou juis 'n 
essay skryf o r hoe 'n 
mens nou .. . oor hoe 'n 
karakter vcrdwyn het uit 
'n boek . Maa r in elk 
geva l, in die laaste tOneel 
in die bock. Ons het nou 
besluit on~ gaa n Lerug 
oorsee. Hy het nou die 
hele ent gekom, en hy 
het nou g se: maar wat 
nou van my7 Wat gaan jy 
omtrenl my doen' .Jy w il 
nou teruggaa n, jy \.Yeet 
mos ek kan nie terug
gaa n nie, ek w il n ie 
teruggaa n nie, ek kan 
nie teruggaa n nie, en jy 
kan my nie so Ios nie. H y 
w il hicr bl y, hy het tot 
die eindc va n sy loel
treffendheid gekom. En 
clan - cl it was nou die slo t 
- clan is ons klaar in Jo
hannesburg en clan bel 
hy my en clan laat hy my 
afvlieg Kaap toe en hy's 
hierso in Simonstad. Hy 
het vir hom vlerke ge
maak van al daardie voel
vere wal hy in die p las
tieksak gehad het. En 
clan wil hy, clan se hy vir 
my: jy moet mos nou 'n 
p lan maak , jy kan nie vir 
my hier Ios nie, clis jou 
ve ra ntwoo rcle l i kh e id 
teenoor my: jy moet nou 
van my ontslae raak bier-
so. En clan moet ek hom help om selfmoord 
te pleeg. En clan hang hy homsclf op in die 
boom, en hy maa k hom vas aan die tou en 
ek moet op die tak spring en die tak breek 
cla t hy kan va l , clat hy homself nou kan 
dooclwurg. Dan moet ek hom begrawe en 
vat ek hom eers hierso claar agter teen 
Rooiheuwel op , claar agter Simonsracl , en ek 
probeer hom uitbrand. Maar dis nie maklik 
om 'n mens uit te brand nie, ek teek am per 
die hele bleddie berg aan die brand. Ek 
moet eers die vuur doodmaak en so aan, en 

dit wil hal f dag w ord - n dan 't ek nou 'n 
half-verbrande lyk in die motorkar en clan 
bring ek hom af Muizenberg toe .. . gaan 
hom maar nou in die sand begraw e claar. 
Die ou w il nie gaan le nie, hy word nou a! 
sty f ook , ek het moeite om hom in die kar 
in Le kry. Maar dis toe nou in die kar, en die 
kar stink en cl is ... God ... en my hand 

Seeing head I 

secrg maak in die proses, en clan vat ek 
hom af Muizenberg roe, en nou IY ons maar 
so, en clan wy ek hom die Kaap en venel 
hom hoe die Kaap lyk .. . 

... maar hy's mos nou dood? 

.. . ja, maar clit maak nie saak nie, man. Man 
kan mos nou nie ... God .. . het jy al met 'n 
clooie mens in d ie kar ge1y? ]y praat en vertel 
... en clan probeer ek hom begrawe, maar 
nou kry ek bom nie heeltemal begrawe nie, 
so clat net sy kop uitsteek bier by die sand, 

boeke 
en sit en kyk hy maar na die see w at inkom. 
En clan 'n paar dae later a ons op die 
lughaw e it op pad uit, clan is daar 'n 
koerantberig oor hierdie lyk wat hulle op 
die trand gekry het naby trand fonrein, 
maar dit is maar seker maar nou net weer 
die ANC en die anders wat mekaar o opfok . 
H y's half genecklacc en so aan en al war 

hulle gekry het, is net 'n paa r 
rooi skoene ... dis al war 
oorgebly het. In elk geval, 
so die Mnr. X word in d ie 
sa nd begraw e hierso by 
Muizenberg, en clan vlicg ek 
terug, en a ek terugkom 
clan vra Yolancle vir my waar 
was ek gewees, clan s• ek 
dis Mandela wat my laat kom 
het Kaa p toe. H y w ilmet my 
praa t oor d ie witmensc war 
nie mooi w il saamwerk nie. 
Ja, maar war het met jou 
hand gebeur7 H oekom stink 
jy so na vuur7 j a, maar ons 
het maar braa ivleis gehou. 

.Jy weet mos nou hoc is die 
swa nmense: hulle kan nie 
orclent lik vleis braa i nil:. en 
die vu ur en die w ind by 
Clifton. En dronk geword , 
en oor 'n rots geva l ·n my 
h:md oopgesny. En sy ka k 
my uir van 'n kant af dat ek 
nou hiercl ie nag hierso hy 
e n o f ancler ryk miljocner 
in lifron <.\'at nou vir ou 
Nelson Iandcla onderda k 
gegee het, staan en vuur 
maa k het en amper d ie see 
ingedonder het. Maa r onge
lukkig is dit nou d ie gocd 
w:Jt uil d ie hoek verdwyn 
het ... maar ek gaan hom 
nou terughring, want ek \\·il 
nou 'n essay oor horn skryf. 
Dis daardie idee van d ie vcr
antwoorcle likheid wat 'n 
mens het? \Xfa t maak jy met 
die mense war jy ge~kep 

het' .. . Ek cl ink nie cl it is maar 
net ·n manier van \Yegkom 
van jou normale kategorie 

van cl it is w aar en cl it is onwaar nie. Ek clink 

mens moet probeer om nuwe grense te 

verken binne daarcl ie verskuiwende veld 

van w ar is w aar en w ar is onwaar. Die 

manier waarop jy si en, is die manier waarop 

jy jouself kan vervorm a 't ware, en clan 

binne clit alles kom claar ... 'n soort dialek

tiek tussen die karakters en die persoon war 

veronclerstel is om die karakters re gemaak 

het; en clan noodsaaklik ook 'n verant

woorclelikheid, 'n sin, 'n etiek. 
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boeke 
die begeerte na liefde 
Karolina Ferreiradeurlettie Viljoen. Human & 

Rousseau, R54,99. 

GERRITOUVIER 

Karolina Ferreira - plaas die ongewone 
naam 'n mens nie al op jou hoede nie? - is 
'n enigmatiese boek: nie so raaiselagtig soos 
Belemmering, waa r e lke poging to t 
betekenisgewing belerruner en gefrustreer 
word nie, maar 'n ro man wat by die leser bly 
spook, en die kritikus tart met d ie vraag: in 
hoe verre behoort ek hie r te dui en te 
interpreteer? 

Dit sou seke rl ik moontlik wees om, vera! 
met behulp van]ung of 'n woordeboek van 
sin1bole as sleute l vir die luies, iets soos 'n 
groeiproses of 'n sluitende interpretasie hi er 
te vind. Dit, moet ek se, skyn my nie die 
bedoeling te wees nie. Karolina Ferreira is 
'n boek van sirkelbewegings en ruimtes wat 
hulle geheime nooit heeltemal prysgee nie, 
van karakters wat in en uit d ie gesigsveld 
beweeg, melanko lie en verlangens en gru
welike drome. 

Binne hierdie opset is daar wel 'n paa r 
vashouplekke. Die plot is die van Karolina 
Ferre ira , deskundige in motte, wat in die 
uitgestrekheid van die platteland navorsing 
gaan doen oor 'n seldsame spesie. Sy bring 
'n paa r maande deur in d ie dorp met die 
ironiese naam Voorspoed, waar sy op Sate r
dagaande al hoe uitbundiger en sensuele r 
dans met die "Kolyn-kerel" (baard , stewige 
kuite, sportskoene opgeryg to t aan die 
enkels) . 

Wat Karolina soek, is d ie een of ander 
uitkoms uit 'n dilemma en 'n traumatiese 
verlede wat deur d ie hele boek ongedefini
eerd bly, maar te ma ke het met die vermoe 
tot en die begeerte na liefd e. Die gereelde 
dans- hoe genotlik is hierdie tone le nie! - en 
meer in die besonder die tango is die 
aktiwiteit wat haar tydelik vervoer na 'n 
ander were! d . Dit verhoed haar egter nie om 
die ma ns in die snoekerkamer goed deur te 
kyk nie . Met een van hulle, die gloeiende 
een wat haar hele liggaam laat brand , knoop 
sy 'n langdurige verbintenis aan. 

'n Redelik eenvoudige struktuur - maar 
Lettie Viljoen se boek word gekenmerk 
deur 'n merkwaardige intensiteit van tekst
uur. Wat op die oog af, en vera! in verge
lyking met haar ander werk, na 'n entertain-

ment lyk, is in werklikheid 'n gekwelde 
boek, gepak met tergende besonderhede. 

Ruimtelik is daar 'n duidelike organisasie 
merkbaar. Teenoor die daaglikse uitstap
pies in die oop veld, begelei deur die wyse 
en heldersiende gids Willie , staan die plek 
wat slegs oenskynlik verademing bied : die 
do rpshotel plus kroeg. Byna in die trant van 
Leroux - en helaas ook met die ne iging tcit 
blote opsomming wat Leroux se werk soms 
ontsier - maak Viljoen van hie rdie ruimte 'n 
kookpot van die onbewuste. 

'n Voorbeeld: "Die weder
sydse inwerking bere ik nie 
dieselfde intensite it as oor die 
naweek nie. Die troebe l, 
onderwaterse sedimente word 
nie opgeroer nie. Die geleent
heid vir die uitrafeling van 
psiges is nie so gunstig nie. 
Wat onder die oppervlak skuil , 
sa l vanaand nie na bowe ba rs 
nie." (64) Dit behoott bepaa ld 
nie to t Viljoen se beste prosa 
nie . Suggestie ontbreek, en so 
ook veelseggende besonder
hede. 

Gelukkig is sulke passasies 
nie kenmerkend van die hele boek nie, 
inteendeel: 'n mens word te lkens getref 
deur Viljoen se vermoe om detail brand
skerp te registreer, om 'n soort meerwaarde 
aa n die sintuiglike te gee. Hiervan sou 'n 
mens as voorbeelde kan noem die aan
wesigheid van insekte, d ie oorweldigende 
hitte van 'n droe somer, die noukeurigheid 
waarmee vertel word van geneesmiddels. 

As die kroeg en snoekerkamer di e p lek 
is waar die moorddadig depressiewe mans 
saamdrom, dan is die oop veld die ruimte 
van d ie kle in besonderheid en die plek 
waar middele tot genesing gevind kan word. 
Hierdie perspektief word ondersteun deur 
die oordadige muurpanele in die hote l, 
waar die tafe rele van veldslae teen die 
grootsheid van 'n natuurlike omgewing tot 
onbenulligheid verskrompel. 

Met die histo riese agte rgrond, en die feit 
dat die berg Majuba in die nabye omgewing 
is, ontstaan 'n ironiese en satiriese blik op 
die ondergrondse magstryd in die dorp. Dit 
is 'n wereld van nimmereindigende intrige 
en skielike uitbarstings van geweld. Saam 
met haar bondgenoot Willie word Karolina, 
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wat ten slotte na Voorspoed gekom het om 
die oorlewing va n die mot te bestu~eer, 'n 
besko uer van hierdie magstryd . 

Want Karolina is 'n vrou tussen manne. 
Die ander vroue in die boek bly figurante, 
maa r keer op keer tref 'n mens 'n skerp 
ontluisterende blik aan op die absurditeit en 
geilheid van die kroegga ngers met hulle 
"poes-piel-praatj ies, droogtepraatjies, kak
praatjies" (67). Wat presies aan die gang is 
tussen die magistraat en Kielieman (penis 

bul tend agte r terylene) 
aan die een kant en die 
township-bewone rs e n 
o ndergrawende toneel
geselskap aan die ander, 
bly in die boek raaisel
agtig. 

Die rede hiervoor is 
dat terwyl Karolina as d ie 
begeerlike vrou figureer, 
haar belewenisse en haar 
perspekti ef de urgaa ns 
opgerig word a alterna
tief vir d ie oppervlakkige 
magsintriges tussen die 
mans in die dorp. Die 
mans met wie sy wel 'n 

noue verbintenis aa nknoop, is Willie , draer 
van die wysheid va n die veld; Pol, reeds 
getransformeer tot waterdier te r w ille van 
oorlewing; en]ess, d ie gloeiende, brandende 
minnaa r wat as Boeddhis daagliks saamleef 
met die dood en leer om die drang tot besit 
af te le. 

Hierdie alliansies is net so veelseggend 
as die eerste en laaste blik op die twee 
minnaars in die begraafplaas en die doods
droom va n die bruid. Seksuele begeerte en 
die dood is in hierdie boek intens met 
mekaar verstrengel. In die geval van die 
mans word d it selfvernietiging; in die geval 
van Karolina is daar sprake van oorlewing. 

Deur die somber gekwelde psige van 
Voorspoed re is Karolina dus, op die rug van 
haar eie tier. Haar grootste bondgenoot is 
die skilderes Adelia, die rondreisende wat 
glo aan die oppervlak en - simbolies? - die 
reen bring . Adelia flits deur hierdie boek 
soos 'n glansende komeet, en bevestig 'n 
waarheid onderliggend aan die hele verte l
ling: dat daar in hierdie lanskap wel die een 
of ander vorm van psigologiese bevryding 
gevind kan word. 
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Bloomsbury Guide to Erotic Literature ender redaksie 

vanJane Mills 

Bloomsbury: R125. 

DEUR MAR ITA VAN DERVYVER 

Effens onwillig het ek hierdie lywige en 
lyflike boek oopgeslaan. Amper400 bladsye, 
in groter-as-die-gewone fom1aat , vol be
skrywings van wriemelende lywe. Nie dat 
ek iets teen dik boeke of wrielemde lywe 
het nie, maar die afgelope jaar of drie het ek 
begin voel soos die boere wat maar altyd 
oor die weer kla; eers is dit te droog en dan 
is dit te nat. 

Dis seker onvermydelik 
in 'n land waa r erotiek so 
lank agter hoe walle van sen
s uur e n skuldgevoe le ns 
opgeda m is, dat daar ietwat 
va n 'n vloed sa l wees as die 
sluise eers oopgetrek word. 
Sodat selfs aanhangers van 
erotiese skryfkuns deesdae 
sukkel om kop bo water te 
hou. AI sparte lend word jy 
ingesuig deur draaikolke va n 
akademiese argumente oor 
die verskil tussen erotiek en 
pornografie, plesier en per
versie, sensasie en subversie. 

Wat ek dus verwag het, 
was ne t nog ' n b unde l 
waarvan sommige de le vir 
sommige lesers prikke lend 
en d ieselfde dele vir ander 
.lesers pet-vers sou wees. Dis 
die storie van erotiek, nie 
waar nie? Soos OH Lawrence, 
wat g lo hee lwat va n die 
ondetwerp geweet het, dit 
gestel het: "What is pornog

raphy to one rnan is the laughter of genuis 
to another" (bl.1 2). 

WAT EK GEKRY HET, DANKSY Venus en 
Eros en 'n paar ander gode, het my stoutste 
verwagtinge oortref. Dis waarlik 'n gids die, 
soos die naam belowe, deur die doolhof van 
die e rotiese lenerkunde. Die redakteu r be
skty f self haar opdrag as "a la rmingly large: 
a chronologica l ordering of e rotic lite rature 
from Plato to Nato by writers female and 
male, gay and stra ight, throughout the world" 
(bl.11 ). Wat sy met so 'n skrikwekkende 
opdrag vermag het, verdien applo us. Die· 
uittreksels wissel van d ie bekende en voor
spelbare soos Chaucer en De Sade en Ana'is 
Nin tot die verrassing va n 'n anonieme 
Sumeriese gedig war tussen 4000 en 2000 
v.C. gesktyf is en die tegnologiese byder
wetsheid van Nicholson Baker se Vox, skaars 
'n jaar gelede gepubliseer, wat telefoonseks 
as onderwerp aandurf. 

DIE BUNDEL BEWYS, indien enig iemand 
nog twyfel, dat taa l va n die begin af intiem 
vetweef was met erotiese begeerte. "The 
word they had spoken/Was the word of 
desire" lui die eerste reels van die uittreksel 
uit bogenoemde Sumeriese gedig (bl.30). 
"Socrates calls Eros a Sophist, but Sappho 
calls him a 'weaver of fictions"', het die 
Griekse Max.imus reeds in die eerste eeu 
geskryf (bl.3), terwyl Alan Rodway amper 
twee duisend jaar later dieselfde boodskap 
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in ander woorde oordra: "Among the dark 
gods of the psyche Eros is a power so 
commanding that few novels could be clas
sified a w holly unerotic. " (bl.4). 

VlR MY WAS DlE aa ngenaamste van heel
war verrass ings in hie rdie bundel die ver
ske idenheid van vrouestemme war hulle eie 
e rotiese erva rings deur die eeue besktyf 
het. Vera! die ryk tradisie van vroulike 
e rotiek uit die Ooste het my vermetele 
Westerse voete onder my uitgeslaan - van 
die Chinese Pan Chieh-Yu se weemoedige 
gedig uit die eerste eeu vC en haar landge
noot Chao Luan-Luan se liriese ode aan 'n 
paar borste nege eeue late r, to t die Japanese 
court isane lady Nijo se o utobiogrtafiese 
verhaal uit die veertiende eeu. 

War die Weste betref: as daar lesers is wat 
nou nog glo dat Erica jong die eerste vrou 
was wat op papie r met haar e ie klitoris kon 
speel, wil ek graag vetwys na die Wal lieser 
Gwerful Mechain wat omstreeks 1480 'n 
heerlike speelse gedig geskryf het met die 
titel The Female Genitals (bl 114) . Oaarin 
betig sy "every foolish drunken poet" wat 
alewig vroue se hare en oe en hande besing, 
"leaving the middle w ithout praise/ and the 
place where children are conceived." "Let 
songs to the quim circulate," ve rsoek sy dan , 
en stel sommer self die voorbeeld met 'n 
lo fli ed war triomfante lik e indig: "a girl 's 
thick grove circle of precious greeting/ 
lovely bush , God Save It. " Sela. 

DIE BUNDEL HET uite raa rd ook die ge
breke van enige g ids, waat-van o ppervlak
kigheid altyd die ooglopende een is. Som
mige va n die uittreksels is so ko tt - en 
onopwindend - dat jy voel Mills ko n hulle 
uitgelaa t het. Maa r "opwindend" is 'n gevaar
like woord om te gebruik wanneer jy ero
tiek resenseer. Tog, as jy reguit se watter 
dele jou opwen, verklap jy meer oor jou e ie 
seksuele behoeftes as wat jy wil. Daarom is 
dit vir die meeste besprekers makliker om 
hulle voorkeure weg re steek en hulle 
afkeure sterk uit te spreek. Boonop het dit 
mode geword, in hierdie era van politiese 
korrektheid , om sekere soone erotiek af
stootlik te vind. Pornografies. Siesa . 

Voordat ek ook in hierdie slagyster trap, 
moet ek nuskien maar met een van Mills se 
gevolgtrekkings afsluit (bl.285): "Feminist 
and politically correct theories notwithstand
ing, a wide belief prevails that the only 
difference between pornography and erot
ica is mat the latter is what the rich can afford 
and the former what everyone else buys." 
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JM COETZEE, South Africa and the Politics 

of Writing, deur David Attwell. 

David Philip, R39,95. 

DeurHANS PIENAAR 

Daar is 'n soon epiese suyd in Suid-Afri
kaanse literere kringe aan die gang: Wic is 
die b langrik te, J 1 Coctzee of Nadine 

Gordimer7 

Hulle is natuurlik die punte van die 
ysberge, want dit draai om rwee vcel wyer 
argumenre, ten gunste van die politicke 
tabo (al staa n Llosa, Have!, Rushdie, Grass 
en Marquez knied iep in die moderne poli
tiek) en ten gunste van die gehaltc taboc (al 
tel bogenoemde onder die top tien van 

moderne skrywers). 
David Attwell se uitstekende inleiding 

tot Coetzee se werk verskaf heelwar ammu
nisie vir albei argumente. Vir diegene war 
hom prys as 'n "universele'' skrywer, om die 
vulgere term te gebruik, sal dit 'n ligte kok 
wees om te ontdek hoe elkeen van sy werke 
voortvloei uit nie net bree politieke kwes
sies nie, maar d ie k liphardes van die dag. 

Sy eersteling, "Dusklands", h rlei Attwell 

rot Coerzee e belewing van die Amerika
ners se bombardering van Kambodja en 
Viemam, en in Suid-Afrika. die ras-supre
matistiese geskrifte van die tyd. In ander 
wcrke is konneksies minder direk, maar 
hulle is oonuigend daar. van die rorale 
aanslag-kultuur ("Waiting for the Barbari
ans'') rot die UDF ( ''Age of Iron"). 

Maar daar is o k 'n deurlopende waar
dering vir Coctzce se mcesterskap, en sy 
prcokkupasie mer op die oog af litererc 
kwessics - op die oog af, want Coetzee se 
projek gaan juis om 'n "politieke'' plasing 
van die taaldilemmas wat oopgevlek is deur 
die post-srrukturalisme, eksistensia lisme. en 

psigo-analise. 
Coerzee is uniek as 'n akademies-ge

gronde skrywer. waarskynlik die eeu se 
suksesvolste vergesralter van su lke kwessies, 
in eenvoudige, helderc verha le en allego
riee. Noem net twee name. " ·lichael K." en 
·'Waiting for the Barbarians" en jy open 'n 
vista tot kardinale strydperke van ons tyd. 

Maar clit strek verder, soos blyk uit die 
vrugte van sy ander groot preokkupasies: 
die status van geskiedskrywing. en die 
rransendentale subjek binne 'n post-struk

turalistiese konteks. 

DlE POST-STHUKTURALTSME het van sy 
subversiewe wonels bewceg na kanoniscr
ing, vera! dcur die Amerikaners, en die 
" labirinth of textuality'' soos Edward Said dit 
noem. Coerzee bring dir weer af, of op, 
aarde toe. Soos Said, wys hy hoe lekste, en 
die geskiedenis~e wat hulle skep. alryd decl 
is van 'n groter, genadelose magstryd- teen 
die Zeppelin-sindroom in van baie van ons 
onverankerde akadcmici. 

So wie gaan wen7 

Albei , natuurlik. En aanvu llend tot me
kaar. 'n Andcr, minder suksesvolle pre
okkupasie van Coetzee is die Ander, die 
koloniale subjck wat lot stomheid geslaan 
word deur Wesrerse oorheersing. Attwell 
loop nougeset op die spoor van Coetzee e 
ambivalente worsteling om te demonstreer 
hoe ons nooit die Ancler kan ken nie, maar 
om ook hierdie Ander nie net 'n funksie van 
Coetzee selfs e kryfwerk te maak nie. 

Dit slaag nie heeltemal nie, want die 
Ander is eenvoud ig nje stom nie (inderdaad 
net in die post-strukruralistiese barok van 
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•·roe"). Daar i nie plek om my argument 
verder tc ontwikkel nie, maar feil bly staan 
die A 1C heslaan allanger as die SAP, en die 
eerslc koeranre in uid-Afrika \ as wit en 
swan. Om die Ander 'n stem tc gee, is so 
eenvoudig as om met 'n bandopnemer na 

di • naastc township re gaan. 
Gordimer het natuurlik Ianka! klaar ge

worstel hiermee, met vce l konstruktiewer 
rcsulrate, in werke wat ons nou al we •r die 
toets van die ryd gaan deurstaan: ".July's 
People", "The Conservationist" , "The Dis

creet Charm of the Bourgeoisie" 

MEER LITERER MOET EK my eie ongemak 
hcly met Coetzee se amper masochisliese 
drang lOt logiese konsckwenthcid , asof hy 
van sy tekste groot black hole. wil maak 
waarin alle surplus betekenis opgcslurp 
word. Dis 'n miskenning van die irrasional

iteit van raal en skrif, van die bchocftc aan 
'n " lafll<trtige" konrrak tussen leser en skry
wer: dat die skl)"ver bel owe om nie so goed 
tc skryf as war hy kan nie ler wille van 

belangriker winste vir albei. 
Die ironie is dar hierclie oorafgerondheid 

sy werk kommersialiseer: Oit word Exclu
sive Books-verbruiksartikels lussen ander 
skrywers wat amper net so goed soos hy 
skryf, hondcrde van hulle. cor is dit ecrdcr 
deel van ·n groter kontemporere intellek
tuele krisis: die rota le ooraanl od van boeke?) 

A an die ander kanr- soos ons die een-en

twinrigsre eeu invaar, is claar 'n spook war 
begin opsteek in alle uirho ke van die 
wer Id: die stom, ondeurdringbare, brein
passiewe derdewereldse personasie war die 
grootste deel van die aarde se ewig verclub
bclende bevolking gaan uirmaak. 

In die Michael K-agtige uid-Afrika van 
vandag kty jy hulle reeds in Coelzee se 
romans: die pampoenplanter Michael K. 
self, die verminkte nulskrywer Friday in 
"Foe" , die vergane stanune in Waiting for 
the Barbarians, mal Magda van die Karoo. 

Waar kom hulle vandaan? Waar gaan 
hulle been? Waarom kan ons hulle nie 

verstaan, voorspel, help nie? Die sentrale 
vrae in Coetzee se werk gaan ook die 
eminale vrae van die volgende eeu wees, 

die eeu van alomteenwoordige Empire, van 

C N en die Wereldbank. 



meer as net nog 
'n digbundel 
Rasuurdeur Pi row Bekker 

Tafelberg 

Deur FANIE OLIVIER 

1 N die drie bundels sed en sy debuut met Die klip si11g in 1965 het 
Pirow Bekker amper ongemerk ·n deeglike kleim afgesteek in die 

Afrikaanse pocsie. 

' an o nt:-.taan en vergaan. 

Bcdeesdc woordspding. dieontyking 
van idiomatie~c taalwendings en die 
stel selma tige vcrkenning van temas, 
dikweb met ongcmerkte maatskaplike 
kommentaar. i:-. kenmerke ,·an sy ge
digte. Daannec ~a am ·n konscrwatit:\\ e 
\ 'ersstruktuur. waarhinne die ,·akman
skap van Bekker duidelik word. 

AI di(• dinge blyk weer uit sy jongste 
en lywige hundel, Nasllllr, waarin 'n 
groot aanta l verse wcrk met die son en 
sy krag. Die duhbelslagrigheid ,·an die 
son se werking (onmisbaar vir lewc en 
bron ,·an afrakclingl kry in die bundL'i 
neerslag in rallc verwanre reenstellings 

Dir is teen hierdie agtergrond dat die titd ook gelees moet "ord: 
'n uitgekrapte of afgcskaafde plek op ·n perkamenr of manuskrip. 
Soms is dit ·n leLLerlikc ,-e l " ·at rer sprake i~: kankers deur die -.on 

veroorsaak het die versspre-

boeke 
koninkryk 
van die die e 
An African Experience: Fotos deurGerald Hinde, teks deur Will iam Taylor 

Southern Books. R125 

Deur TIENIE DU PLESSIS 

Die ervarings wat ·n toeris in Afrika kan opdoen. kan natuurlik 

nog w issellend van aard wccs. 1n hierd ie boek word d ie 

romanticse onbeskaamd in groot formaar afgebeeld. Die natuur 

:-.peel die hoofrol , grotendccls in die vorm van die "groot vyf'. 

Gera ld Hinde is bekend as die fotograaf van daardie 

uitstekende boek Leop(lrd. en William Taylor is ·n skrywer met 'n 

I\1Sc (Dierkunde) onder sy belt en drie jaar as hoof-veldwagtcr by 

die l\!ala .\-!ala-naruurreservaat op sy C\ '. Hierdie gedugte outeurs

ko mhinasie het ren volle gehruik gemaak van die vrye toega ng 

tot :"-!ala l\ 1ala war oor 'n tydperk van ·owat drie maande aan 

hulle gebied is. 
By 1\lala l\ 1ala is dit moontlik o m in ·n oop l and Rover so na 

aan 'n leeu te kom da t jy die muggies wat d ie dier se linker

ooghal inkruip. kan bestudeer. Dit verkla:u die ongeloolli kc 

naby-skore wat Gerald Hinde in die hoek publisccr. Wi lliam 

Taylor het op sy beurt gepoog om die amper onvennydclike 

"doom-&-gloom" van die hedendaagse bewaaringstoneel te 

omskcp in 'n idealistiese visie van "Afrika - die koningryk van die 

t liere ... 

kers c.lan ook '· 1n die gesig ge
va t'' ; Leipo lclt se 1:3oggom en 
Vocrtsck her! eel' wecr as mcla
nomc en karsinoom 1 (Terloops: 
vir diegcne wat leef \'ir die 
interteks. is daar ·n hele hoc! 

bygerocp uit die Afrik::ianse 

poesic rak . l 

verse verniet 
1n hierdie o psig is die boek 

'n reuse sukscs en sa l sekerlik 

cleur tientalle Amerikaanse 

toeriste wat Ma la Ma la bcsoek 

het. huisroe gcneem word . 

Daa r kos 'n eenvoutlige Ma la 

,'vlala T-hempie RlO'i , du~ b ·n 

boekaandenking van jou rwce

daagse ··African Experience" 

teen Rl25 eint lik 'n win. kopie. 

Die boek sa l ook die pyne van 

daardie andcr ervaring -

getting-mugged-in-downtown

j ohannesburg - effe verlig. 

Op ·n andcr ' lak dui die titel 
o p die gemis aan ·n ruistc : 

daarom die terughunkering na 
die (uitgekrapte) iclilliese jeug
besraan o p Doornhoek , die 
ve rkn eutering oor klein 
alledaagse vreugdes en die 
uitsien na ·n uiteindelike rus in 

"1--lui. se gedagte''. 
Die historiese verkenning 

trek egter ook anderkant die 
persoonlike. Die stoet van beel
de ·wat in die lee by 'n mens 
verbygaan, bevestig die ruim 
wereld wat Pirow Bekker op 'n 

knap ~·vyse betrek en bytrek o m 
Rasuur meer as net nog 'n I un-

del te maak. 

Gratrs poesre? Klink vergesog. maar drt rs dre belerd van dre 

Barefoot Press . En hulle 1S n1e kwatsw1nk n1e. sed1e u1tgewers. 

hul bele1d rs grat1s poes1e vir almal- soos d1e verspamflette wat 

rntekenaars op h1erd1e u1tgawe van VWB ontvang. 

Poesre 1s n1e n elit1St1ese belangstelling n1e. drt behoort deur 

almal gen1et te kan word. Deur d1e gee van grat1s poes1e word n 

groter leserskap ontw1kket v1r een van dre lewend1gste 

kunsvorme. Barefoot Press het gev1nd dat men se wat nog noo1t 

poesre gelees het n1e. we I dre pamflette hou want hulle IS kort. 

lcr:sbaar en stel gevest1gde d1gters voor a an nu we lesers 

Ore verspamflette rs van goe1e paprer en elk bevat vyf tot se we 

ger\rcJte asook n toto van cJre drgter en kort b1ograf1ese not as 

Hrr::rcJre pC!mflette word deur boekwlllkels versprer. ook deur 

sutJskr1prsie a an Slug Ne\"JS. en deur geselekteerde publrkasres 

Drgtprs w<lt so gepublrser;r word. rs Lronel Abrahams Gus 

Ferqus0n Roy BlrJPlentl>al Alastarr Dredge en Chart Durancl 

<,c·c·srtrd ·m rJre pu!Jirksasres loop hoog r::n dre urtge·:;ers ontv<1ng 

unk twcJraes- verc\ere rnlrqtrr1~1 vr-rskvn op cJre pamflette 

En no u 'n woordj ic v ir die 

plaaslike toeris: 95 persent van 

ons gewone Suici-Afrikaners sal 

nooir die spaargeld bymekaar 

kan kry om 'n slag by Mala 

Mala re gaan uitnt nie. Koop 

dus die boek - dit is die naaste 

wat jy ooit aa n die "African 

Experience" van die eko-t eris 

gaan kom. 
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Die verskyning van Stone Free, die musiekhuldeblyk 

aan rockle ende Jimi Hendrix 
·s da sy invloed 

na 4 Jaar n1e kwyn n1e, 
skryf CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN 

HY is al 'n voodoo Paganini genoem: Jimi 
Hendrix, die mees invloeclryke kitaarspeler 
in populere musiek. Hendrix het kbnke uit 
'n kitaar gewurg war niemand gedink het 
moontlik was nie. 

Vandag, 24 jaar na sy doocl, is sy spel 
omhul met 'n enigma. Ons weet steeds nie 
hoe hy sekere klanke uit claai Fender Stra
toca ter va n hom gekiy het nie. En , soos met 
die ancler twee groot ikone van die tycl -
Janis joplin en jim Morrison - wat Le vroeg 
ge terf het, kan ons slegs bespiegel oor hoe 
ver Hendrix nog die grense van populere 
musiek sou verskuif het. 

HendrLx het die psigedeliese laat-sesti
ger verpersoonJik: y flambojante klere, 
Bob Dylan-haarstyl en wilde verhoogop
trede het gehore eers tom geslaan en toe 
aan 't gil gehad. Nog nooit is so iets gesien 
nie. 

Sy begin was nederig, maar sy opgang 
meteories. Hendrix was 'n obskure sou l
kitaar p ler wat, reisend deur Amerika , 
agtergroncl-kitaar gespeel het vir kunste
naars soo Little Richard en die Isley Broth
ers. Hy het die tyd beskryf as "bad pay, lousy 
living and getting burned. " (Later sou hy 
ook opmerk dat die soul-musikante nie juis 
sy gebruik van kitaar-feedback waardeer 
het nie.) 

DIE GROOT K.EERP NT OP die pad na 
nerens het gekom toe Chas Chandler (eer
tyclse basspeler van die Animals) hom een 
aand gesien speel het. Chandler het 'n oor 
gehad vir iets revolusioner. Hy het geweet 
Britse gehore dors na iets nuuts, iets buitenge
woon. En Hendrix was dit. 

Hordes jong Britse kitaarspelers was gretig 
om die - in daardie radium - onbekende 
grense van blues-rock te ondersoek. 'n 
Vriend van hom, die bluesspeler Michael 
Bloornfield, vertel: "Ek kan Curtis Mayfield, 
Wes Montgomery, Albert King, BB King en 
Muddy Waters in sy spel hoor. Sy musiek is 
diep gewortel in pre-blues, die oudste mu
siekvorms." Hendrix self het verklaar sy 

in vloecle strek van BB King tot Muddy 
Waters en Bach tot Ecldie Cochran. "Maar ek 
het nie enigiemancl probeer na -aap nie. My 
eie cling is in my kop. Ek hoor geluide en as 
ek dit nie byeenbring nie , sa l niemancl 
ander nie." 

Die soulkonserte van sy vryskutdae het 
l-lenclrix die kans gebied om y repertoire 
van soul-funk-ritmes aan ienlik uit te brei. 
Die kombinasie van sy invloecle het hy in 'n 
eklektiese mengelmoes byeengebring. et 
voor die uitreiking van die Electric Lady
/and-LP het Hendrix gese: "Ons musiek
style is heelremal gemeng. Die beste manier 
om die goed wat ons cloen , te aa nvaar, i om 
e lke liecljie te vat vir wat cl it aan jou b[ecl, in 
plaas daarvan om clit in een groot cling re 
pro beer druk. " 

HENDRIX SE VERHOOGOPTREDES was 
fenomenaal. Hy het truuks by onbekende 
African-American musikante opgetel en los
gelaat op niksvermoedende gehore. Hy het 
sy kitaar agter sy kop gespeel, tussen sy 

bene, met sy tancle - en clit clan, as jy 
gelukkig was, as 'n grand finale aa n die 
brand gesteek. y verhoogoptrede was by 
tye gewelddadig, skokkencl . Die Londense 
gehore is gehipnotiseer. 

Maar dit was sy eksperimentering met 
die elektriese kitaar war mense steeds boei. 
Kritici skryf sy status as kitaarmaestro roe 
aan sy begrip vir die kitaar as e lektronie e 
in trument. Hy het ontdek as jy 'n kitaar oor
amplifi eer (over-amplify), w r 1 die klank 
soos die van 'n blaasinstrument of 'n mens
like stem. Feedback het 'n musiekvorm 
geword , sy enkele tratocaster wa ·n orkes 
in sy hande. 

Sy biograaf Davicl Henderson voer aan sy 
twee jaar as va lskermspringer in d ie Anleri
kaan e weermag verklaar sy eksperimente
ring. Daar het hy die ge luicl van 'n vliegtuig 
en suisende lug om hom gehoor - 'n 
o nbeskryfbare geluicl , "the sound of the 
heavens, the sound of beyond" . En ells wat 
hy wou vasva ng. 

In 'n onderhoud het hy vertel: "'As jy op 
die rugkant van die Stratocaster kyk, sa l jy 
'n klein plaatj ie sien war jy kan afl1aal. As jy 
die sna re claar tik, maak dit hie rclie snaakse 
kle in geluidjies." Hierdie klein detail gee 
mens 'n idee van hoe Henclrix maniere 
gesoek het om sy kitaar - en die klank van 
mu iek - verder te neem as wat dit ooit was. 
Die kitaar war Buddy Holly bekend gemaak 
het, hoef nooit weer clieselfde te klink nie. 

a hul aa nkoms in Lonclen het Hendrix 
Noel Redding as bassp le r en M itch Mitchell 
as tromspeler gewerf en sy groep The jimi 
Hendrix Experience gestig. Hendrix het 
getwyfel oor sy vokale vermoens. Late r het 
hy gese: "Ek probeer die hele aand lank om 
'n mooi noot te tref, maar di moeilik. Ek's 
meer van 'n entertainer en 'n performer as 'n 
sanger." Bob Dylan, nog 'n gunsteling van 
Hendrix, het bewys dat, indien jy 'n duide
like persoonlike identiteit het saam met die 
vaardigheid om te kommunikeer, jy 'n goeie 
stem nie werklik nodig het i nie. 

Sy eer te treffer in 1967 was "Hey joe", 'n 
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ou bluesnommer. "Purple Haze" - met I-lendrix se be ken de "'scuse me 
while I kiss the sky"-reel - het gevolg; die eerste album, Are You 
Experienced bereik die no mmer drie-posisie. Kort daama word die 
album Axis: Bold as Love uitgereik. 

SY VERSKYNING BY die Monterey-popfees van 1967 was die groot 
oomblik van d ie jaar. I-ly en j oplin was die nuwelinge daar en moes 
met kunsrenaars soos Otis Redding, Grateful Dead en The Who 
wedywer. Maar Hendrix - soos Joplin - he t die gehoor oorrompel met 
'n asembenemende vertoning. 

In 1968 verskyn die dubbelplaat Electric Lady /and. Op 'n Ameri
kaanse toer saam met die Monke~s - van alle groepe! - beskuldig 
roeskouers I-lendrix va n "indecent stage behaviour''. Die insident is d ie 
begin van die e inde vir The Jimi Hendrix Experience. Persoonlike- en 
besigheidsprobleme, asook clwelmverwante moeilikhe icl verhaas die 
einde. Maar Henclrix het in e lk geval musikaal e rnstig ingeperk begin 
voel. 

Net na Woodstock stig hy - sommiges se onder clruk van Swan 
Bewussynsgroepe in A.merika - Band of Gypsys met Billy Cox op bas 
en Buddy Miles op tromme. Hulle re ik een plaat saam uit. In die tyd 
verlaat Chandler horn en Mike )effe1y neem oor as besruurcler. 

Die druk op Hendrix neem toe: gelde like probleme dwing hom om 
te toer. I-ly raak gefrustreercl omdat sy bestuur en aanhangers van hom 
verwag om clieselfde ou li edjies op die verhoog uit te pomp. Sy 
houd ing jeens verhoogoptredes verander- sy gewone truuks het hom 
begin verveel: "Mense verwag dit van my," het hy destyds gese. 
"Daarom doen ek dit nie meer nie. Ek speel net musiek... Sy 
kenmerkende flambojante drag staa n hom ook nie meer aan nie. ''As 
ek Ius gevoel het om op te tof, sou ek. Ek clink nie dis meer nodig om 
dit te doen ;1oudar ander kunstenaars dit cloen nie." 

Ontevredenheid met Band of Gypsys se musiek noop hom om die 
Madison Square Garden-verhoog - voor 19 000 toeskouers - in die 
middel van 'n konsert te verlaa t. Sy laaste groat optrede vincl plaas by 
die Isle of Wight-fees. 

Drie jaar van uitmergelende toerskedules asook drank - en dwe lm
misbruik begin sy to! eis . Op 19 Septembe r 1970 sterf Hendrix na hy 
'n oordosis slaa ppille gedrink het en in sy opgooisel verstik het. 

HendrL'< was in die middel va n die kreatiewe ontploffing van die 
laa t sestigers. Hy wou mitiese landskappe skep met sy komposisies -
by het geglo jy kan jou eie mitologie skep en kommunikeer deur jo u 
musiek. Hy het oorgeloop met idees: "Een liedjie wa t ek gesk1yf het 
se naa m is 'Eyes and Imaginat ion','' het by in 'n onderhoucl ven el. ·'Dis 
omtrent 14 minute lank. Elke twee sinne vertel 'n heeltemal ander 
sto rie. Dit begin met 'n baba wat huil - 'n pasgebore baba . Dan boor 
jy hie rdie koee ls in die agtergrond. Dis niks ancle rs as ve rbeelding nie." 
Ko1t voor sy dood het hy 'n idee gehad va n 'n "Hanclel-Bach-Mucldy 
Waters-flamenco-thing that would play arranged music". 

Hy was anti-establishment, anti-mate ria li ·me, anti-oorlog- en pro
ekologie: "Harmonie tussen die mens en die aarde is noodsaaklik. 
Deur afval in die see te gooi en deur lugbesoedeling, ma rs ons die 
aa rcle op ." Sy interpretasie va n "The Star Spangled Banner" by 
Woodstock het Amerikaners geruk en laat cl ink: clit was pynlik, rou , 
suiwer. 

Met sy eksperimentering het Hendrix die moontlikhede van blues 
en rock gewys. Hy het die grense tussen jazz, blues, rock en soul 
uitgewis en die verskillende strome musiek as 'n nuwe geheel 
byeengebring. Hy het die Fender Stratocaster-kitaar op so 'n unieke 
wyse aangewend , sulke vreemde klanke daaruit gepers dat selfs die 
vervaardigers uit die veld geslaa n was. 

Die eis vir kommersialireit het nie Hendrix se geesdrif gedemp nie : 
sy musiek was ha1tstogtelik, ru , ondem1ynend, eerlik. Vir 'n skrale vier 
jaar het hy aktief y musikale ontdekkings met mense gedeel. En 
steeds gryp hy mense aan. 

* Stone Free, met ondermeer Eric Clapton, Buddy Guy, Body Count en Spin Doctors, 

is nou in die winkels te kry. 

40 VRYE WEEKBLAD 13 JANUARIE 1994 



Verskuilde boodskappe van prates 
Henning Viljoen kyk na klassieke musiek 
SHOSTAKOVICH SIMFONIEE NO 1-15. Londonse 

Filharmoniese Orkes; Concertgebouw Orkes met 

Bernard Haitink ( dirigent). 

DECCAOVATION425063/074(11 COs) 

Dimitri Shostakovich is ·n haie enigmariese 
komponis oor \\·ie se wcrk claar haie teen
snyclige menings hestaan of cl it in cliens va n 
die ··sowjet-realisme·· staan en of dit eercler 
as skrynende ironic ge"interpreteer moet 
word. Sy sim.foniec is ·n dokumcnt va n die 
hero'iese oorlewing van die incli,·idu binne 

die bepcrkings van die Sowjet-regime met 
verskui lde boodskappc van protcs ingebecl 
in dubbelsinnige emo.sionalitcit. 

Oor die opnames van , hostakovich se 
werke bestaan daar clan ook die beskouing 
dat dil net werk li k Russiese dirigcme soos 
Yevgeny Mravinsky, Gennadi Hozhdestven
sky, Kiril l Kondrashin, Mariss Jansons en 
M.stislav Rosrropovich is \\':Jt die \\·are 
Russiesc gees en emosionele diepte uit sy 
werke kan haa l. Westerse dirigente soos 
O rmandy, Previn en Berglund se regniese 
jinessevan die verto lkings en die klankkwa
liteit van die opnamcs is welis\vaar heter as 
d ie ,·an hul Rus.siese kollegas. maar hulle 
mis volgens ba ie rescnsente die onderlig
gende ironie - vera! in simfon iec soos d ie 
tweede, derde en sewende war soms as 
mjndere \\'erke afgemaak \\·ord. 

Bernard Haitink se vertolkings v~m Shos
takov ich se vyftien simfoniee is cgter ·n 
uitsondering. Dis nie net die cerste voUe
dige siklus deur 'n Westerse dirigent en 
orkeste nie, maar dit het ook seden die 
eerste opname van die siklus (S imfon ie No 
2) in 1977 tot en met d ie laastes in 1986 
(S imfo nie Nos 13, 14 & 15) baie positiewe 
krit iek onrlok. Simfon iee Nos 1, 2, 3. 8, 9. 13, 
14 & 15 word deur Penguin Gu ide a die 
eerste keuse aangedui en d ie opname van 
No 15 word met d ie ui tsonderlike roset
teken bekroon. 

In 1981 her Haitink die Gramophone
toekenning verower vir sy opname van die 
Vyfcle Sim.forue saam met die Concenge
bouw o rkes. Haitink se vertolkings word 
nie net gekenmerk aan uitmunrende teg
ruese afronding rue , maar vera! ook aan 'n 
onderbeklemton.ing van die maniese hoe
spanillngsh.i sterie van sommige simfoniee 
waardeur die inherente struktuur en klank-

skoonheid van die werke baie sterker na 

vore kom. 
Noudat hiercl ie pragopnames op OECCA 

se mid-p1yseriker herviygestel is en meeste 
COs meer as sewentig minute se musiek 
hevat, m et bonusse soos die Ses Cecligtevan 
Marina Tsveraeva op. 143 en die siklus van 
j oodse Volkspoesie op. 79. is die siklus beslis 
die geld werd om in re bele. 

Oaar het so pas op die uiters goeclkoop 
Naxos-etikct nog 'n vo lled ige Shostako
vich-s.ik lus verskyn met Ladislav Slovak as 
d irigent saam 1ner die Radio Simfonie-orkes 
van Bratislava. Hoewel ek die opnames nog 
nie gehoor her nie. bly d ie Ha itink -siklus 
formiclahele mecledinging wat nie maklik 
oonref sa l kan word nie. 

LADYMACBETHOFMTSENSK(Shostakovich) 

M aria Ewing (Katerina), Aage Haugland (Boris) , 

Sergei Larin (Sergei) , Philip Langridge (Zinovi) met 

Myung-Whun Chung (dirigent) en die Kooren Orkes 

van De L'Opera Bastille. 

DG437511-2. 

Na die suksesvolle prumere in 1935 van 
Lady Machetb of Mtsensk District, verskyn 
daa r 'n vernietigende kr.it.iek op die opera in 
Pravda waarin die werk as ongeskik vir 
openbare ui tvoering afgemaak word en die 
musiek as 'n srroom van dissonante geraas, 
gekners en 'n geskreeu geripeerword. Shos
rakovich word as 'n "vyand van die volk" 
verklaar en word vervreemd van sy mede-

ko llegas tordar hy am per probeer selfmoord 

p leeg. 
Vandag word d ie opera as een van die 

groot werke van die twintigste eeu beskou 
met verlede jaar nie minder nie :.IS vier nu we 
produksies van die opera in Berlyn. Frank
flllt, London en Brussels. 

Myung-Whun Chung se nu we opname is 
d ie eersre meer Westers-georienteerde op
name van die opera met Maria Ewing as 
Katcrina en dit kom te staan teen die veel 
geroemde opname van Rostropovich (EM! 
COS 7 49955-2) met sy vrou Galina Vish
nevskaya as Kateri na (laasgenoemde rwee 
was albe.i vriende van die komponis) . Soos 
met die simfoniee gaan dit hier ook om 'n 
keuse tussen die o ngebre.idelde Russiese 
passie war die Rosrropovich-opname ken
merk reenoor die meer getemperde harts
tag en die klem op k lankskoonheid van die 
Chung-opname. As 'n opera war by die 
veno lk ing van d ie belangrike litelro l sraan 
o f va l, verkies ek Ewing se goed-gefokusde 
stem en liries-genuanseerde benader.ing b6 
Vishnevskaya se meer dramatiese verrolk
ing wat ongelukkig deur haar ongekonrro
leerde stemprojeksie bederf word . Aage 
Haugland be!nclruk as d ie sadist iese skoon
vader Boris en Sergei Larin !ewer 'n ba.ie 
oortuigende verto lking as die arbeider-min
naar Sergei. 

K.lankregnies is die Chung-opname een 
van DG se nuwe puik 4D opnames waar 
daar baie meer diepte in die digitate klank 
verkry word. 

1 3 J AN U A RI E 1 9 9 4 V RYE WEEK B LAD 41 

I 

I 



film 

e, 
de 

Deur Christi van der Westhuizen 

Martin Scorsese se jongste film, The Age of Innocence, 
ondersoek die Victoriaanse era in Amerika 
MACHOISME en die uitwerking daarvan op 
mans is 'n geliefkoosde ondeiWerp van 
Martin Scorsese. En in sy beste films - Taxi 
Driver, Raging Bull en GoodFellas - onder
soek hy dit in verskillende manlikgedomi
neerde "sfere". 

Om die rede is Scorsese se keuse van 
Pulitzerptys-wenner Edith Wharton se The 
Age of Innocence buitengewoon. Dit vertel 
die verhaal van die New Yorkse hoe klas in 
die 1870's. Hoewel 'n oseaan hulle van 
Brittanje skei, het hulle die Victoriaanse 
norm van dubbele standaarde ywerig aange
hang. 

Dit was 'n meerdeiWaarclige, elitistiese 
klas: stinkend ryk en oordadig - tog uiters 
gesteld op etiket. Die handhawing van die 
sosiale orde en die korrekte voorkoms was 
van uiterse belang. Wharton beskryf clit as 
'"n wereld waar die regte cling nooit gese, 
gedoen of eens geclink is nie". (Die opgang 
en val van die dramaturg Oscar Wilcle vertel 
die verhaa l van die skynheilige Victoriane.) 

IN SCORSESE-FILMS sluimer geweld nie. 
Dis grafies, skokkend, direk. En sy manlike 
hoofkarakters is manies, selfvernietigend. 

Raging Bull, sy hoog-aangeprese 1980-
film, draai om die aggressiewe, dronk-ge
donderde bokser Jake La Motta ('n uit
stekende Robert De Niro). La Motta se pad 
van aftakeling bly nie in die kryt nie. Hy 
hanteer sy familie soos sy boksteenstanders. 

Taxi Driver kyk na hedendaagse krank
sinnigheid, met die noodwendige uitstul
ping in geweld. GoodFellas skop jou tussen 
die oe - sy Mafiosi is geesdriftig wreedaardig 
en macho in die ekstreem. 

Wat hom van Age of Innocence aange
trek het, verduidelik Scorsese, is die uni
versele tema: verlore liefde. "Ek wou ook 

1
: sien of ek 'n film kon maak waarin die 

emosies en komrnunikasie in so 'n mate 

onderdruk is dat mense een cling se en iets 
anders bedoel, of selfs nik~ daarmee bedoel 
nie." 

'n Vriend van hom, Jay Cocks, het hom 
in die vroee jare tagtig aan Wharton se 1920-
boek bekend gestel. Scorsese se belangstel
ling in sosiale rituele en hierargiee het hom 
die filmiese moontlikhede Jaat sien. Saam 
het hulle die draaiboek geskryf en teen 
1989 was dit afgehandel. 

AGE OF INNOCENCE handel oor Newland 
Archer (Da niel Day-Lewis), verloof a an May 
Welland (Winona Rycler), maar verlief op 
Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). Archer is 
'n vooraanstaande figuur, 'n gekultiveerde 
man war selfs meer boheemse smake duld. 
Sy beplande troue met Welland is strategies 
- clit bring twee groot New Yorkse families 
byeen. Welland is die volmaakte vrou , 'n 

Martin Scorsese 
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goed geoliede pop wat grootgemaak is om 
'n aanwins vir enige welaf man te wees . Eie 
denke het sy nie. 

Olenska is 'n "gevalle vrou" wat wenk
broue Jaat Jig. Sy het haar Europese man 
verlaat en teruggekeer na die New Yorkse 
hoe !ewe. Gerugte van ontrouheid aan haar 
man maak haar sosiaal onaanvaarbaa r. 

Archer besef eers hoe vasgevang hy in 
die gemeenskap is wanneer hy dit konfron
teer. Sy liefde is ongewens - daar is geen 
ruimte vir so 'n onvanpaste emosie nie. 
Olenska is terdee bewus van die sanksie. Sy 
verkies om die stywe lip-spel te speel. 

Vir Archer simboliseer Olenska die nuwe, 
vry orde. Sy is aanvanklik onbewus van hul 
streng normes. Haar spontanieteit en eerlik
heid bekoor hom. Maar hy is 'n mens wat 
nog nooit instinktief gereageer het nie. Day
Lewis kommunikeer sy karakter se twee-



Daniel Day-Lewis en Michelle Pfeiffer in The Age of Innocence 

stryd subtiel: onder die gemanierde fasade 
is sy pyn en onthursing leesbaar. GewGond 
aan uitdrukkinglose gesigre en gedempre 
sremme war eufemismes kwytraak, verkies 
hy eindelik die veiligheid van konvensie. 

Die opwinding in die oortreding van 
reels was die groot dryfveer vir die "goeie" 
kerels in GoodFellas. Maar rerwyl hulle die 
samelewing se wette omvergooi, moes hulle 
buig voor 'n nu we srel wette gedikteer deur 
die Mafia-tribe. Die oomblik toe die Ray 
Liotta-karakter in GoodFellas nie meer sa am-

gespeel het nie, was daar 'n koeel met sy 
naam op. 

IN AGE OF INNOCENCE het jy weer te doen 
met 'n tribe en hul vasgestelde rituele en 
regulasies. Hulle straf oortreders sonder 
bloed, maar is net so koelbloedig. Die 
matriarg, mevrou Mingott - wat herinner 
aan 'n oorgewig koningin Victoria - verper
soonlik alles waarvoor die era staan. Min
gott (gespeel deur Miriam Margolyes) ver
skuil haar outoritere puritanisme onder 'n 

film 

joviale gemoedelikheid. 
Die Victoriane het geglo dat alles min

stens op die oppervlak onder b~heer moet 
wees . Dit was 'n tyd van bedekte enkels en 
halse; aristokrasie war die "art of doing 
nothing" verfyn het; drawing rooms, sigare 
en onderdanige vroue. 

Scorsese vaar met oorgawe in die weel
derige oorvloed van die New Yorkse hoe 
kringe in. Sy kamera volg Archer se koel oe 
- dit ralm wellusrig op 1yke muurbehangsels 
en blommerangskikkings in oorvol kamers. 

Onthale in die era was 'n soort rirueel 
waanydens families met overdaad gespog 
het. Maa ltye is noukeurig beplan; die be
diening daarvan is gechoreografeer. Scar
sese wys die presies afgemete dineetafels 
van bo af. Opgetofde aristokrate knibbel 
fyntjies aan dertiengang-maaltye van skaap, 
bees en vark deurdrenk met 1yk souse. 

Die seksuele onderdrukking van die era 
word in een emosiebelaaide toneel vas
gevang. Scorsese weer die verbode laat die 
begeerte opvlam - die verbreking van reels 
is 'n opwindende uirdaging. Waar niksver
moedende mense sadisties bygedam word 
in GoodFellas, g1yp Archer Olenska se be
handskoende hand en soen haar ontblote 
pols. Dis so na as war hulle aan mekaar kan 
kom. 

WELLAND BEVRAAGTEKEN NIE die ge
meenskap war haar gemaak het nie. Sy clink 
ook nie aan Olenska as 'n moonrlike 
bedreiging nie. Sy glo haar stywe gemeen
skappie sal horn in room hou. 

By 'n laaste ere vir Olenska span die trop 
aristokrate saam. Geweld kom nie hier in 
die vorm van koeelsarsies en spuitende 
bloed nie. Beleefde glimlagte verbloem 
skaars die ysigheid. Archer staar verwerp
ing in die gesig. Maar onaangenaamheid 
word teen elke prys vem1y en hulle besluit 
eerder om die steen des aanstoots te ver
wyder: Olenska word teruggestuur na Eu
ropa. 

Archer het hul fyn sosiale orde bedreig -
en dir word nie geduld nie . Eenvormigheid 
in lewensuitkyk en gedrag onderhou en 
verseker die voonbesraan van die tribe . 
Scorsese illustreer dit treffend met 'n skoot 
oor 'n see van bruin bolkeile: mans op 'n 
sypaadjie war almal in dieselfde rigting 
beweeg. Onder elke hoed is 'n individu, 
maar op 'n afstand is hulle een organisme. 

Langs die ontasbare geweld in Age of 
Innocence is GoodFellas se gewelddadige 
orgies banaal. In Age of Innocence sien ons 
'n gesofistikeerde toepassing van die oer
oue, onbesproke eis vir konformireit - dit 
war samelewings aan die gang hou. 
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filmresensies 
Deur Christi van der Westhuizen 

Moederlike instinkte versus 
sielkundige insigte 

House of Cards 

MICHAEL LES AC e regie-debuut, Houseoj 
Cards, skop belowend af. Ongelukkig word 
ditgepootjie dcur 'n onsamehangende d raai
boek: Na haar argeoloog-pa se nood lottige 
ongeluk onttrek die sesjarige ally haar 
skielik van die wereld. Haar gedrag dui op 
outismc en 'n skoolsielkuncl ige gryp in. Ma 
is nie b6ndruk n ie - sy ken haar dogter, 
okay, en geen sielkundige gaan haar venel 
wat die regte cling is vir haar eie kind nie. 

House of Cards hanteer dus die kwessie 
van moederlike "wysheid" versus die '·d ie
pere'' insig van sielkundiges. Die film kies 
aanvank l ik nic kant nie, maar die uitkoms 
spreek hoekdele. 

Outisme as su lks word oppe1 lakkig 
gehanteer - moontlik omdat die draaiboek
skrywer '(Lessac) nic kan beslu it of die kind 
daaraan ly of nie. Die mito logiese verwy
sings- oenskyn lik ingevoeg om die leemtes 
in die draaiboek te verbloem - is vaag en 
oorbodig. Met 'n paar vlietende, verwarren
de slononele (iets oor drome wat telepaties 
versend word) maak die fil m korte metre 

LtNOSAY SMITHERS· FCB 8298/ E 

van die hele onaangenaam heid en almal 
gaan eet ontbyt - 'n hoogs onhevredigende 
einde. Maar in Ho ll ywood word alles mos 
een-twee-drie afgehandel. 

Kathleen Turner - in haar eerste "crn
stige" rol in 'n lang tyd - i~ dil: '·besorgde·· 
moeder. Die karakter oortu ig nie: haar 
moederlike instink va t eers v lam die oom
blik toe sy ingelig word da t haar dogter 
reeds 'n aanta l clae nie mcer praat nie. 
Turner is lomp in die ro l: sy lyk ongema k lik , 
so asof sy nie mooi weet wa t om met haar 
karakter tc doen nie. Tommy Lee .)ones se 
sielkundige is 'n aansienlik ronder karakter 
as Turner se mamma-met-'n-m issie. Jlope
lik sa l mens die clroe .)ones in grater rolle 
begin sien. Asha Menina h6nclruk as d ie 
"outisriese'' kind. 

--~--- - ~:: 
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Tommylee 
Jones en Asha 

Meninain 

House of Cards 

Familiewaardes en 
bestoppelbaarde vroue 

Mrs Doubtfire 

Scdert 19H2 se Toolsieis manlike •·rransves
ticte'' in films skaars. Maar verlcde jaar het 
o ns 'n ge leidclike comeback gcsien: Jus/ 
Like A \'(lomrm se hoofkarakter was ·n ·· regre·· 

transvestiet. Later vanjaar sal on:> Da,·id 
ronenberg se uitstekende i\1 Bu/leJp)' te 

sicn kry, maar tot tycl en wyl is claar Mrs 
Douhljlre om ons te venn~wk. 

lngewikkcld is die verhaa l nic: Mirancla 
het haa r man , Daniel, uitgeskop. Hy is baie 
licf vir sy kinder. en wi l hulle daagliks sien. 
lly kan nic en maak clus ·n plan . Mevrou 
Doubtfire - ofte wcl 'n stewig opgestopte 



Robin \XIilliam · - maak haar buiging. 

Soos Tootsiespreek MrsDoubtfire(gereg
i eer deur Chris Columbus) nooit die im
plikasie van transvestisme aan nie. Dir is 
slegs 'n komie. e meganisme vir 'n karaktcr 
om 'n sekere doelwit Le bereik. 

Mrs Doubtfire bekl mtoon die belang
rikheid van die kerngesin as eenhe id. Met 
die vcrskil dat man en vrou geskci is. Maar 

paps laat hom nie afsit nie, en die perfekt<.: 
I Iollywood-einde voltooi die res. 

BehaJ\\·e vir die klein prekie oor familie
waardcs, is Mrs Doubtfire plek-plck snaaks: 
\XIilliams is - soos gewoonlik - hcerlik lag
wekkcnd. Sally Field (Miranda) sukkel duidc
lik om stewige rolle te kry - en in Mrs 
Duuhijlre mcrk mens haar skaars op. 

Slette en maagde 

Lovers 

Ob:-.cssic, wilde scks en Victoria Abril b die 
sousige rrckpleisters Yan Lol'ers. Ahril is 
onlangs as die pruillip-sekspm in 'Ji"e me up1 

Tie me c/Oil'll! gesien. laar moenie ·n Alm6-
dovar- film \'e1wag nic: n:gisscur Vicentc 
Aranda kyk na die mcer troeheil' sy van die 
lc\\'e. 

Ui/'ers, gegroncl op ·n ware , ·crhaal. han
dcl oor rwcc jong verli cfcles in die 'iO's in 
Spanje. Dis 'n tyd toe jy jou geld in die sweet 
\ 'an jou aanskyn verdien het ; ·n tyd waarin 
go<.bdiens en tradisie iets heteken het. N{t S} 

Victoria Abril en Jorge Sanz in Lovers 

diensplig moet l'aco ()orgc Sanzl ecrs 'n 
ordcmlikc wcrk \'ind \ 'OOr hy en Trini 
( Maribel Verclu J kan huis opsit. lly gaan tu is 
hy ·n losieshuis waar hy Luisa (Abril). die 
aallln:klike. kriminele eicnaar. ontmoer. 
Paco. gewoond aan kuisL' meisies, word 
summer noeg-\ rocg deur Luisa vcrlei. Lu
isa lx:\\'aarheid sy wild:-.tc drome en sy 
bel::tngstelling in Trini kwyn. 

Die verhaal is al menig male vcncl: ·n 
man vcrskeur tusscn t\\ 'ec vrouc, die ar
getipicse slet en maagd. Trini glo in haar 
vrou likc plig. haar rol as \'ersorgcr, tuis
tcskcppcr, mocdcr - en a:-. sy dit nie kan 
\ 'ervul nie, het sy gccn docl nie. Die oom
blik toe :-.y \Ycl poog om die rol van die sler 
aan re durf, verloor Paco hclang:-.telling in 

- : ;;:-
-~· 

h:tar. Want 'n vrou is of ·n slet of 'n maagd: 
Paco glo ook Trini het geen doel buite haar 
vasgestcldc rol nic. Die uitcindelikc Lema 
, ·an Lo/'ers is hoe hose Houe goeie mans -
en manelaar-maagdc - kan \ 'Crnietig. (So, 
pasop!J 

Aranda vang die tyd goed , ·as: die ~ck
suele taboc·s, die p::nriargalc , ·erkrampt
heid, die hcperkinge \Yat mcnse in die 
hcclompige vyftigs op hulself gcstel het. 
llocwel nadcrhancl cllensoorromantics. sorg 
goeic spcl < Abril \\ys sy is meer as 'n 
pruillip-~ckspot: h:wr karaktcr, hoewel ysig 
en manipulerend, wys oomblikke van on
' crwagte weerloosheid) en cem·oudige dog 
sprekende komposi~ies \'ir ·n ontstellcnde 
film. 

_.o;· ... 

DRAADLOOS 

r a d i o sonder g r e n s e 

AfAIUAifS 

~} 
~ 
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Pryslied op die 
ouderdom 
DEUR HENRYNOL TE 

Daar is net een raad ( dalk "raat"?) as die aanslae 
van die middeljare in sy volle ouderdom op 'n asvaal 
dag so op jou gemoed kom le: maak 'n bottel van 
jou beste oop. En ledig hom tot die laaste droesem. 

Een van jou beste sal uiteraard 'n bottel wees 
wat reeds 'n jaar of wat in 'n duister hoek gerus het. 
Ouderdom vir die ouderdom troos. Bring die grasie 
van die jare dan nie diepte en volheid nie? 

Nie as 'n mens van vandag se wynmakers wil 
glo nie. Dis deesdae moes mode hier om die ou 
goedjies "jonk drinkbaar" te maak. So asof 'n mens 
die ou bloedjies kort na geboorte nek-om moet 
draai. Ek is jammer, ek is maar een van daai 
mense: rooiwyn moet 'n paar jaar le voor ek hom wil 
drink. Dis nou maar hoe dit is en basta. 

Ek gee nie 'n moer om vir die jongste 
wynmodegier nie. Ek pak my bottels weg en as die 
nuwe yuppie-wynmakers wie se wyne nou glo reeds 
so "sag op die tong is" met die tyd dalk in afgeleefde 

wesentjies verander, sal ek deeglik van my laat hoorl Daar is 'n paar 
wie se name 'n mens kan noem, maarordentlikheidshalwe Ios ons 
ditmaar. 

ledergeval , dit was nou die dag een van daardie dae van 
middeljarige grysheid. Maartoe gebeurtwee dinge: Tracy bring 'n 
paarouerige Zonnebloem-proewyne hi er a an en Oktober se Wine 
(die Britse tydskrif, nie die nuwe plaaslike maer niggie nie) met die 
wenners van hulle jaarlikse groat proe be land op my tafel. 

Die prestige-tydskrif is groat plesier. Daar is ender meer 'n lys 
van die were Id se 1 00 beste wyne so os deur dertig internasionale 
beoordelaars oor 'n aantal oesjare gekies. (Ja, on se John Platter en 
Michael Fridjohn was daar.) Daarnaas is 'n gids oor die toestand van 
die verskillende oesjare. 

Vir troos teen die jare, soek ek toe my oesjaar om le sien hoe die 
wyne van 1949 vaar. En boeta, was dit interessant om te lees wat 
die kenners van ons vier-en-veertigers dink! 

St Emilion is een van my gunsteling Franse valleiwyne. (En ek 
het 'n oulike storietjie oorou wyne en ou tannies vandaar.) Wat ek 
natuurlik nie kan bekostig nie, is wyne van die toplandgoed Chateau 
Cheval Blanc (mooi naam, ne) , maardie 1949-wyn is volgens die 
beoordelaars nie net "ready, but no hurry to drink up" nie, maar kry 
10 uit 10 punte. 'n Enkelbottel is verlede jaarteen 190 pond verkoop. 

Buurplaas Chateau Ausone kry 8, maar moetglo gou gedrink 
word. Ander groat nommers uit Bordeaux van 1949 vaar so: Chateau 
Lafite Rothchild- 9 uit 10, moenie gou drink nie, 160 pond; Chateau 
Latour- 8, meerdrinkbaar, 220 pond; Chateau Margeaux- 9, hou 
nog, 166 pond; Chateau Mouton Rothchild -10, hou nog, 166 pond; 
en Chateau Petrus- dieselfde. 

Dus: glad nie sleg vir hul jare nie! En ek beur myself sander meer 
op met nog 'n glasie Zonnebloem Pinotage van 1983. Tien jaar het 
hierdie fleurigewyn verryptotdruifgoud. Heerlik met sy pi not noir
afkoms uit Boergondie duidelik proebaar. 

Die bottel is een van and er ouer Zonnebloem-wyn wat 
Stellenbosch-Boerewynmakery elke jaar hierdie tyd uit hul kelders 
vrystel sod at ons oor die krismis plesier kan he. Klein hoeveelhede 
word aan uitgesoekte handelaars en restaurante voorsien . Teen heel 
billike pryse . En as dit uitverkoop is, is dit neusie verby. Gewoonlik 
kom die wyne na nog 'n paar jaar eers op die Nederburg-veiling te 
voorskyn. 

Vanjaarisdaarondermeerdie bekroonde Zonnebloem Shiraz 
van 1984: dubbelgoud en vanjaar in Londen wenner as beste Suid
Afrikaanse rooiwyn. 
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Poorboy's is 
vrek arm 
Poorboy's Family Diner 

Northcliff,JHB 

Tei:0117826356 

DEUR ELIZE VILJOEN 

H or mens van 'n goedkoop restaurant met 
lekker kos, is ons almal altyd bereid om dit 'n 
kans te gee. Miskien nie as jy ongetroud en 'n 
groot sa laris het nie, m aar die res van ons met 
kinders en baie skuld is 'n sitting duck vir sul
ke ou p lekkies. 

Op aandrang van my kind besluit ons toe 
om Poorboy's in NoJthcliff re besoek . 

Stap jy in , word mens begroet deur cute 
kelners met oorfone op hulle koppe (vir 
vinnige diens) en 'n pragtige, vro like interieur. 
Dis uitstekencl gedoen met groot lappoppc en 
mu u rsk ilclerye. 

Die wyn lys is klein en nie vir die fynproewer nie, maar lekker 
goedkoop. Sevenwacht Blanc de Blanc is Rl3,25, Graca is IU 2,25, 
Zonnebloem Pinotage is R22,95. Vir die kinclers is claa r 'n spesialc 
aanbod. ]y koop ·n koddrankbckeJtj ie vir Rl 2,00 en tot jou kind die 
dag 12 jaar oud word. kan hy homse lf help by die koe ldranktoonbank 
- gratis. 

Die spyskaaJt is indrukwekkend en op die oog af s6 goedkoop clit 
slaan jou a em weg. ·n Hoenderlewervoorgereg is maar net R4,95. 
slakke is R6,95. O ns het die voorgeregte oorgeslaan en gekonsentreer 
op die hoofgeregte. My kind het 'n Tom Sawyers grofgemaalde 100% 
suiwer biefburg "r van 250g vir R8,25 besrel. Die 125g ene is R5 ,7'.i. 

\Vat jy besrel is war jy kry - nic sous nie. Tamatiesous is Rl ,75 
ekstra, so-ook my man se ta rtaresous saa m met sy vis en skyfics 
"English Style" (R l 3,25). Asyn is 75c ekstra. Snaaks, mens kry die sour 
vernier! 

Myne was een van die "Speciality Meals": Lamskeen - "a peasant 
Greek dish" vir Rl6,95. Dis 'n groot stuk vleis bedien bo-op 'n biens 
donker bisto-agtige sous. Rys is H3,50 ekstra, so ook a:J rtappcl, 
spinasie, p:1mpoen, ens. Wat jy ookal ekstra w il he. Op die ou einde 
glad nie so goedkoop as war di t lyk nie. Is dir die boere, of wie is 
alweer bes ig om re verneuk? 

D ie hoofgeregte was haie gewoon, maar smaaklik genoeg. By die 
nageregre gekom en cen van die onsmaakliksre insidente in ons 
restaurant-lewe. Ons is oor die algemeen maklike mense maar roe die 
Mud Pie - "an old fa -hioned Mississippi mud pie chocolate recipe" 
(R3,95) voor my wederhelf land, was dit net re erg. Jn plaas van 'n 
1y k, dik en lekker Amerikaanse poed ing, kry hy 'n brosbeskui tjie met 
'n blob sjokolademousse bo-op en 'n yslike ring soet geklopte room 
met "hundreds-and-thousands" bo-oor gestrooi. Ons roep roe die 
kelner en verduidelik dat ons mislei was. 

Die ongeskikte optrede van die kelner en bestuurder het ons 
sromgeslaan. H ierdie mense moet darem nie clink Su id-Afrikaners is 
niks gewoond nie - en war het geword van outydse goeie maniere? 
Die poeding was sel fs op die rekening en het oneindige verleentheid 
veroorsaak. Aggenee, hierclie mense kan maar vergeet om ons weer re 
sien. Ons soek almal restaurante wat redelik geprys is, maar swak 
diens is uit. Volgende keer sal ons maar weer na die Spur of \Vimpy 
toe gaan. Daar probeer hulle jou nie kul met kamtige Jae pryse en 
swak diens nie. Die hele peta ltje was baie onsmaaklik en R66.90 plus 
'n 10 persent fooitjie, sonder om verskoning te vra vir hulle optrede is 
gans te duur. Eet maar liewer by die huis! 



deur ttie pikeur 
Van groente koop b Lara 
tot 'n slagvrou op ittedrift 
DAAR was een voorbe houcl in d ie sak-en-pak na die Klein Karoo: 
word dit clan nie vreeslik warm nie, en war op aarcle gaan jy eet? het 
mense gevra. Daa r is mos niks in die winkels nie. 

Die warm Karoo, laat Mies Pikeur sommer nou vertel, is grootliks 
'n mite. Nou, na meer as twee maa ncle op Montagu, kan ons fin aal 
die ou gelofie goodbye toewens: clis glad nie so warm nie, vera! as 
jy nie in supermarktoue moet staan en claai horrible plastieksakke 
by die dosyn in jou kattebak moet laai nie. 

] y koop soos 'n beskaafcle mens jou groente by die liewe Lara en 
Anton se groentewinke l. Anton ry e lke Dinsclag en Donclerclag om 
miclclernag met 'n vrag plaaslike groenre na die groenremark in 
Kaapstacl , laa i weer claar op war nie hie r gekoop kan word nie, en 
twee maal per week kry jy teen die lafste lae pryse tamaties, 
komkommers, zucchini, bossies uie, appels en perskes va n bier 
rand, asook sprietuie , sampioene, blaars laai en spanspek uit die 
Kaap . 

En jy cloen inkopies soos cl it betaam: met mancljie, g'n plastiek nie. 
]y weet Lara se groente is vars. En clis darem so 'n p lesie r om by 

die kle in winkeltjie self jou suurlemoene en pruime uit te soek te1wyl 
Lara e lke item afweeg en die p1ys op die optelmasj ien byte!. In die 
stad was dit e rg genoeg om yskasgroente en -vrugte se ouderclom 
re skat (how old is this bloody butter lettuce? En by die huis is hy 
reeds pap), sander die aggro van trollies en suur checkout girls. 

Die groentewinkel is oak die plek om va rs plaaseiers te koop vir 
perfect poached eggs of claarclie wonderlike gereg uit ons k inclerjare, 
kerrie-eie rs. 

Wikkel clan vercler die straa t af na die slagter. V rind Norma n kuier 
hi er uit die base stacl]ohannesburg, soek rus vir sy sie l voor hy vercle r 
gaan geld maak. Hy ontwikkel 'n teorie wat hot bespreking uitlok: 
die beste slagters is vroue. Ons het sy teorie oncler in die va lle i by 
Wittedrift, neffensaan Plettenbergbaa i, gaan toets: 'n piepkle in 
slaghuisie, silwerskoon, met die heerlike vars geur va n goeie vle is 
en speserye. 'n Regte ou sifcleur. Hier preside drie vroue wat die 
beste tjops en wa rs in jare voorberei. 

Terug op Montagu gaan se ek weer dag vir die gawe mevrou by 
die slaghuis in Baclstraat. Sy cater vir 'n ander soort klant - daar is 
sopbene, polonie en baie speksnitte - maar alles is net ewe keurig 
verpak, en boeta, kan sy vir jou sakvol lamsnek en -kneukels vir 'n 
breclie uitsoek en opsny. Sy weet presies as jy vertel jou familie kom 
kuier, jy benoclig egte Karoo-lam vir jou bredie ... vir so 'n slagte r 
verduiclelik jy nie twee keer nie, en net om klem te le op die inverse 
chauvinism, seg ek weer 'n vrou maak 'n beter slagter. 

'n Groat plesier op die platteland is dorpskafees. Leer jou 

kafeebaas ken, en hy bring skatte na vore. In een klein kafeetjie hier 
op die clo rp hou die e ie naa r gereeld die beste tamaties aan. Blink en 
kna lrooi le hulle in hul kassies gepak tussen die Blitz. Sonclagkoe
rante, sonbrille en repe droplekkers. Hemel weet hoekom hy su lke 
mooi tamaties aanhou, ek is re bang om te vra- netnou styg die prys. 

Terug by die buis met jou stawel groente en slaghuisvleis pak jy 
sorgvuldig uit en beslui t clan war gaa n yskas toe en wat kan o p die 
spensrak staan. Wa nt sien , dit is warm, nie belwarm, vergaanwarm. 
moorclwarm soos die baai Karoo nie. maar goecl word tag gouer pap 
bier. Die voordeel is dis droog, baie droog, muf is a distant mem01y. 

Uie is heerlik sappig hier en ons maak graag uietert en slaai vir 
middagete. Salig, o sa lig, mense gaan huis toe vir middagete. die 
winkels en poskantoor en banke maak toe. Ek se mos dis 'n 
beskaafde plek. 

UIETERT 
Maak 'n vinnige kors vir jou te rt: Meng 1,5 koppies meel met 'n 
cl riekwan koppie harcle batter en 'n knippie sour. (Aikona , marge
rine gaan nie werk nie, koop clan liewer jou deeg.) Frummel die 
batter in die meel en voeg clan bietj ies-biet jies 'n lepel of twee 
yskoue water by tot jy 'n I ol deeg kan maak. Hanteer liggies enrol 
uit. Voer 'n miclclelslag te rtpan hiermee uit. 

Skil en sny 6 groat uie in fyn skyfies. Verhit 3 lepels batter in 'n 
pot, gooi uie by en smoor saggies tot net-net bru in . Meng ro ml 
room met 3 eiers en geur met sout , peper en heelwat gerasperde 
neutmuskaat. 

Giet die uie in die tertkors, en gooi die eierroom bo-oor sodat diL 
die tertbord amper volmaak. Bak in 'n baie warm oond- 200 grade 
- vir 45 minute of so tot mooi bru in bo-op en die kors bras is langs 
die randjie. 

'n Groot wig uietert, 'n paar groen blare met o lie en suurlemoen, 
en 'n glas yskoue witwyn - clis nou sa lig op die platteland. 

VAKANSIE-AKKOMODASIE 
BESOEKGRIEKELAND: IN DIE HART VAN ATHENE, SYNTAGMA PLEIN, 

HOTEL"L YCABETTUS"VALAURITOU 6, ATHENS. 

TEL: {09301) 363351417 FAX: (09301) 3633518 

Bellevue-kommune het 'n opening vir 'n enkelouer. 
Kontak Paul, Liz of Zollie by 

(011) 4873128 
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Goeiemo re, GMSA, dankie vir die wakkerword! 
\X! at op aarde het die wonderwcrk teweeggehring dat Goeiemore 

Su id-Afrika, d ie volk se wekrocp tor die dag. self u it sy d icpe 
sluimc ring ontwaak het om er hij le kom1 Wat ookal, dankic tog vir 
die ontwaking. 

1et jammer GMSA cl ink sy huppel moct met popspeel gepaard 
gaan . 

Klipoog. wa t swaar w akker wo rd, w il sommer net we ·r ogies 
toemaak as mej Chante lu1ar deunljie begin sing. Licwe kind , mooi 
oak , maar dodelik op ·n program war cintl ik vir grootmense hedoel 
is. Sel f's die strokiesprente d ra meer gewig as die fyne k leine mej 
Chante Hinds. Teen heavyweights soos Eon de Vos, selfs die 
clawercncl pompoeusc David Hall-G reen en d ie flinke pro. Dorianne 
Berry, klink dit al vir Klipoog o f die Afrikaanse hel fte va n TV I cl in k 
ons Afrikaners w il ons oggendmed isyne met stroop inkry. 

Die o nhehbelike uitspraak van .. ck .. wat as "ak'' oorkom laat jou 
clink da t die goed tweetalige Chame liefs maa r in Engcls en liefs op 
'n ander, ligter program haar cl ing moet loop doen. 

Want dit ly geen twyfel clar Gil/SA nou suhstan.s ie k1y nie- dat d it 
selfs nooclsaak like oggend l yk tyd word . en daarom nie h inderlike 
onvo lwassenheid moet du ld nie. 

Met d ie instel l ing van gereelclt:: inhelprogramme en daa rby oak 
die flinker in ~ l ee p va n nuuswaardige inseue, kry GI\ISA die etas 
waarna hy eintli k seker altyd gcsot:k het en ewig mi:-.gekyk het. AI 
wat gevra is. is 'n goe ie nuusredakteur. 'n ninke programhestuurder 
en gcnoeg chutzpah om ingeligte, hes ige en belangrike mcnse om 
middernag te hel en vr:1 - nee, te heveel. om sesuu r op st<.:: l te wees 
om sy/ haar standpunte tc ko m stcl , o f. .. 

G'M SA het daa rcl ie cleurbraa k gemaak en so het ons met d it: nu11'e 
jaa r sommer met ons graa nvlokkies al hyvoorbeeld ·n deksels 
interessante, insiggewende program gehacl oar die kwessic van 
skoolverlaters en hul pogings 0 111 werk te k ry. ·o het nuttigc wenke. 
sommer reguit raad ook, dat werksoekers hul v isiere 1·innig 1110et 
kan verstel 0 111 hoegenaamcl werk tc k1y, sekerli k clerduisencle 
skoolverlaters ba ie meer moecl gegee. 

Met die :J fwesigheid va n d ie teleclokter het GMSA 'n haas uit die 
hoed gehaal met d ie nimlike dr I I any Sefte l. Sy armswaaie1y is te 
wycl vir die kamera, hy kan nic stil genoeg sit vir die mikro foon nie, 
maa r w hatta boykie! Seftel, ui tgesprokc, ma nies, b ril jant. is mos TY
goudklas. 

Davicl Hall-Green met sy aartappel-in-d ie-bek-manier gee oak 
substansie. Waarom nie 'n stukkie plegsta tigheid op die kassie nie? 
Buitendien, Hall-Green lees clarem die koerante, is ingelig en weet 
w ie sir Edmund Hillary is. 

Maar vat nou 'n Prudence Solo mon en jy vat a an kwali teit- 'n jo ng, 
pro fe sionele, aansienlike vrou war pure sterstatus uitstraal. uusle
ser sowel as aanbieder, maak nie aak nie, Solomo n dra ge ag, het 
w ann te en is oak 'n ideale spanmaat in 'n dubbelhand-aanbieding. 

Klipoog doen nie d ie vroemore-oefen inge saam nie, hoofsaaklik 
omdat die mannetjie van sy trollie af is en die meisietjie mooi genoeg 
is om net na te kyk. Maar selfs hier bespeur K lipoog 'n soon 
demokratiese benadering. Praat nie van d ie anderkleuriges nie, wel 
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ef k r 
van d ie ictwat cl ik ke nooi. en toe later d ie ietwat kro 111 o umatjie wat 
ook moedig deel neem aan hierd ic spektakel. 

D ie ' 'Yf nuusuitsending,., in die p rogram het nog nie d ie fyne kuns 
van nuusaanpass ing geleer nie - o f antlers is claa r net nie genoeg 
nu us om so vroeg in d ie dag aan re pas nie. daaro111 is d ie koerantc
oorsig ·n belangrikc faset 1an inligting-oord ra. Van d ie be ad igcle 
W impie de Klcrk tot die springerige Denis Bccken word daar noga l 
deeglik na die plaaslike kocrante gekyk, maa r binnekort sa l dit tog 
nodig word dat ook die hoofstroom-pers va n die huitcland erken sa l 
moet word . ·n 13aster-Cl N b IYat on:-. nod ig het met hesli meer 
ekonmies<: nuu . ., en insig. 

Saam met die G \/SA-ontwa king het oak d ie hesef geko m dat di<: 
ou stel wragtag maar net te tries 1·ir woorde was . ul ke gebrek aan 
smaak het so kwaa i gehinder dat dit: kyker d ikw els met toe oe moes 
sit om n ie d ie lastige ou hinese perd. o f d ie sicl ige horde teen die 
horderak raak tL' sien nic. Terwyl die aanhi<:ders nou teen 'n 
genadige s1-vart agtergrond . asof alleen op ·n planeet in d iep, 
ongemak like en onvleicndc stoele sit, hoop 'n mens net dat die 
volgende ;,tel mecr profess ioned, meer saa klik sa l wees. En, 
asseblief, Ios tog menoutjie s<: jongstc pottebakkcrspogings liewer
ste by d ie huis. 

Du idcl ik sa l d ie nuwe aktu aliteitsfokus van Gi\JSA meer cleelne
mers clwa r~oor die land hctrck en hopelik sa l die 1·erb ind ing met 
ander atcJjees duideJiker c:n ninker Wet:S. 

l ets wat K li po )g noga l ~oms laa t wakkcrl f:: hoe toeganklik is 
GJI/Sr l vir d ie townshi ps' Is clit maa r omc.lat die SAUK glo (of 
weet?l,da t mecste townshiphewoners op daa rd ie ure va n d ie og
gencl or oppad wcrk toe is of reeds by d ie wcrk is. o f is di t omdat 
markopnames oor d ie kykena lle in townships he~Yys cla t hierd ie nie 
·n kykersmark is nie1 

AFRIKAANS STEREO 
HOOGTEPUNTE 

Program : Profi e l - Gus Cluver 
Aanbieder: Francois van Wyk 
lnho ud : 'n Man wat 'n he le leeftyd gewy 
het a an d ie j oernal ist iek en oor 'n pe riode 

van 50 jaar pol itieke le iers si en kom en gaan het. Gus gesels 
oor sy herinneringe van die afgelope halfeeu . 
Datu m en tyd : Donderdag, 13 Janua rie om 10:15 (herhaa l Sat 
o m 21:15) 

Program : Rondom d ie Wolga 
Aanb ieder: Norma Odendaal 
lnhoud : 'n Ree ks oor t rad isione le Russiese musiek 
Datum en tyd : Vrydag, 14 Januarie om 21 :15 

Program : Kle inteater - Die lnkvis 
Deur: Rynto Sato 
Regie : Joey de Koker 
Datum en tyd : Dinsdag, 18 Januarie om 19:15 



sport 

Julle bliksems! 

SUID-AFRJKA sa l sy nasionale krieketspan 
vergcwe as hullc die dcrcle tocts l 'erloor. 
selfs sleg verloor. Die 1·yf lopie-oorwinning 
in die tweeclc tocts gaan nog jare lank d ie 
oncler>verp van gesels hl y. 

( "Man, ek was nie eens Ius om vroeg op 
te staan en die krieker te kyk nic. Ek het mos 
gewcet ons kry op o ns moer. Toe he! ·n pi::! 
my en se ou bul , jy I etcr jou TV aansit. En 
van toe af was my lyf konsunt die ene 
hoenderv leis- en ek is met ·n halwe bottel 
sjampanje in my pens kantoor toe.") 

(En clan is claar die ou met 'n antler angle 
op die toets: '·Ek se jou. die Afrikaners is 
wragtag die super-ras. Wie't ons gatte gerecl) 
Fanie, Hansie, Kepler en Alan. ln 'n Engelse 
sport. Miskien moet ons 1·ir .J on ty 'n honor
ary 13oer maak. '') 

(My eie reaksie was: lt could not have 
happened to a nicer natio n. Want die Aus
traliers is spo rtgewys seker die mees arro
ganre nasie ter werelcl.) 

Die meeste krediet moet dalk na Fanie 
de Villiers gaan. Vir sy aggressiwiteit; vir die 
veggees war sy sielkunclige benaclering en 
adrenal ien in sy span pomp. En dis nie die 
eerste keer nie. 

Maar Jonty Rl1odes se lees van Shane 
Warne se spookba lle en Hansie se kaptein
skap en sy puik koLfbeun het darem ook 'n 
groot bydrae gemaak om die woncler-uit-

Deur Max du Preez 

Ongekende 

vreugde. Allan 

Donald, Hansie 

Cronje en Jonty 

Rhodes jubel oor 

'nwonderbaarlike 

oorwinning 

slag moontlik le maak. Keplcr \XIesse ls se 
vashcradenheid met srukkende l 'ingers en 
kniei' moes ook sielkundig bygedra het tot 
die 1·cggecs. 

En die Wit Blits van Gist er, Allan Donald. 
ll'as amper wecr sy ou self. As sy halle nie 
so haie laar 1·al i~ nie, w:.'is hy ·n held. 1\liskien 
was sy byclrac net so helangrik soos De 
Villiers s'n : as hy nie bly staan het vir sy .36-
vennomskap saam met Hhocles nie en Allan 
Border se kritieke paaltjie gekry het nie, het 
sake haie antlers gelyk. 

Ironies clat Donalcl nou a! so lank deur sy 
under-studies oorskadu II'Ord: in Sri Lanka 
deur Bren Schultz. en nou cleur De Vi llier;,. 

laar gee kans, Donald is duidelik op pad 
terug en ·n Oona ld p sy beste b 'n verskrik
king. 

Die toets was 'n fees va n krieker - vier 
dae war en ige eenclag-wedstryd oorskaclu 
het in terme van opwinding. En die oorwin
ning was 'n clramatiese en beroerncle een. 

Maar in terme van krieket die wetenskap
like spel moet Suici-Afrikaners cla lk nie te 
veel in die toets lees nie. Reeds op die eer te 
clag is claar voor pel dat die blacl die boulers 
gaan bevoordeel. Die voorspelling is be
waarheid en net bril jante, aggressiewe boul
werk het die toet gered. 

Die kolfwerk moet 'n groot bekommernis 
wees vir die spelers en bestuur. Die poten-

Faniede Villiers word skouerhoog deurkaptein 

Hansie Cronje van die veld gedra na hy die laaste 

Autraliese kolwer geboul en gevang het 

~ice ! briljantc Daryl Cullinan hclcef ·n nag-
111erricrycl. Die stand van die koll'werk word 
duiclelik ge'illustreer tk:-ur die l'eit dat Rhodes 
met Suid-AI'ri ka se laaste klompc wedstryde 
die 111ees sukscs1·o lle kolwer gcll'ord het- ·n 
man war n66it die span sou gehaal het as hy 
nic die \Yen.: ld se briljantstc ve ldwerker was 
niL·. As dit tbrcm nic vir Gary Kirsten en 
llansie Cronji:: was nie ... 

En clan is daar die vangskore war laa t va l 
is - tien in tll'ec roetse. ·n • oon rekord van 
sy eie. 

Die micklcljarige nu we aankomeling Peter 
Kirstcn kan da lk net die man wecs om die 
koll'll'crk ·n hupstoot te gee- as hy in vor111 
is. Sy onlangsc 271 lopies vir Grens se dalk 
i:-. hy. I Iier kom die Kirsten-brocrs! 

J'vlet Wessels op pad terug, gaan die toe r 
dalk nog die begin wccs van ·n nu\l'e 
legencle: die van llansie Cronje, die nuwe 
kaptcin. Op 2tt (d it heteken hy het rwaall' 
jaar om re gaan tor \XIessels se ouclerdom. en 
1 1 0111 so oud soos Peter Kirsten te word) 
moet hy sekcr een van die krickcrspelers 
wccs met die grootste toekoms ter wereld. 
(En gelukkig is hy 'n d'fc minder bot as 
Kcpler.) 

Ten spytc van al die ga te in die huiclige 
nasionale span se monclering, kan ons van
dag tcrugsit en eindelik met groot sekerheicl 
se: ons is besig 0 111 ·n helse comeback te 
maak. Ons leer scl fs 0111 draaiballc re boul 
( Par Symcox vaar glad nie te vrot nie, en 
laar is 'n paar jong kercls wat binne 'n jaar 

of clrie vir Shane Warne kan aanvat) , en ons 
begin ook stacligaan leer hoe 0 111 teen 
clraaibalbou lers te ko lf. (T-lopelik gaan]onty 
sy maters rouwys maak , want sy vorentoe
speel van Warne is kennelik die manier 
waarop die gepero ksa aide klein punk 
gespeel moet word.) 

'n Laaste geclagte uir d ie hart uit: kan o ns 
nie ons manne maar weer pringbokke 
noem nie, ek meen nou arnprelik? 
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brblloks & bittergal 
Konstabel Dikgewrig 
en die Veldheer 
Die beeld van die dom, kru en rassistiese SA 
Polisie is weer met ons. En rerig, daar is 
deesdae genoeg professionele polisiemanne 
en daar was genoeg vordering die laaste 
paar maande in die Mag wat die beeld 
onregverdig maak. 

Maar dit lyk asof die SAP elke keer dat die 
PAC of Apla betrokke is, in 'n bull-in-the
chinashop-mode gaan. 

Soos met die Umtata-ballsup, en weer 
laasweek in Khayelitsha toe 'n PAC-verga
dering mer 'n oormag besrorm is "om ver
dagtes re keer wat land-uit wil vlug". Voor
spelbaar genoeg her die teenwoord iges 
kwaad en aggressief geraak, en het die 
po lisie aan die skier geraak. 'n Veertien-· 
jarige skoolseun is doodgeskiet. 

En war het dir alle geheJp? We!, die 
aangehoudenes is vrygelaar, so a! wat ge
beu~;,het, is dat die PAC met reg b itter kwaad 
is en dat die beeld van die SAP in die Kaap 
nog drie kerwe laer is. 

Nee, magtag, ons kan dit nie meer bekos
tig nie. 

Maar dan , ons sa l seker moer wag vir die 
nu we regime voor dinge verander. Want tot 
nou her sekere dinge gevaarlik dieselfde 
gebly. 

Soos die polisiemannerjie war laasweek 
by Vrye Weekblad opgedaag her om die 
redakteur aan te kla oor 'n foro wat in 1991 
verskyn her van die binnekant van die 
Pollsmoor-gevangenis, waarin een outjie in 
die agte rgrond se (onherkenba re) gesig nie 
ook uitgeblok is nie. 

Die konsrabel se ve1weer oor die absur
diteit daarvan? "Gaan kla by die prokureur
generaal , dis sy opdrag." 

Die konsrabel is net so ongelukkig, maar 
'n "polisieman voer net opdragte uit". Hy 
en ander polisiemanne het al "dosyne ure" 
aan die ondersoek gewy. Miskien is dir tyd 
dat die wat die opdragte gee, op hul blaker 
geskop word. 

Tweede opinie 
Dokter: Ek is bevrees jy het hoe bloeddruk. 
Pasient: Eksal graag 'n tweede opiniewil he. 
Dokter: OK, jy's lelik ook. 

Nog 'n dokter 
En 'n Engelse dokterstorietjie: 
Dokter: You have acute appendicitis. 
Vroulike pasient: I came hereto be examined, notto 
be admired. 

Sonder 'n draad 
Se 'n regse die ander dag: Die 
Nuwe SA is soos die paradys -
ons gaan almal kaalgat 
anderkant uitkom. 

Langafstand-twak 
Dis nie 'n nuwe verskynsel nie, maar nog altyd 'n 
ongesonde een: joernaliste wat in een land sit en 
met groat gesag oar 'n ander skryf. 

In die jongste uitgawe van New African skryf 
die ou veteraan Colin Legum (in Londen 
gebaseer) oar die "jong, aantreklike en 
intelligente" Roelf Meyer ("like the Kennedys" wat 
nou die teiken van die regses geword het. En 
dan voeg hy by: "He is one of the four Afrikaners 
in the Cabinet who have unreservedly embraced 
the new order; the others being the Springbok 
rugby hero, Pierre de Villiers, the brawny, 
handsome Wynand Malan; and the studious 
Sam de Beer." 

Pierre? Wynand? Ag nee, Colin, nou sal ons 
jou nooit weer emstig kan opneem nie - nie as jy 
nie eens die basiese feite ken nie. 

Hier ter plaatse het ons oak 'n langafstand
spesialis: Die Burger se Leopold Scholtz wat 
cosy in die Kaap sit en die volk inlig oar die 
onderstrorninge in China, Vietnam, Korea en 
waar oak al iets aan die gebeur is. 

Maar horn vat ons lankal nie ernstig op nie. 

Koop 'n kar! 
Parkeerplek in]ohannesburg raak al skaars
e r. Nou die dag kom 'n polisieman by 'n man 
wat in die gutter le en vra: War maak jy? Is 
jy omgery? 

Nee, maar ek het die parkeerplek gekry 
en toe my vrou gestuur om 'n motor te gaan 
koop. 

Seksisties! Sies! 
Die prys vir die beste seksisriese taalgebruik 
gaan aan lngo Capraro van Bee/d. Hy skryf 
uit Londen oor die verwekking van babas 
uir die eierselle van geaborreerde vroulike 
fetusse. Elke vrou like fetus, skryf by, bevat 
miljoene eierselle in SY ontwikkelende 
eierstokke! 

Hy het seker skoolgegaan by die Dop
pers. Die kerk dring op sy jongste sin ode op 
Potchefstroom, steeds aan op 'n teks uit d ie 
Bybel voordat hulle vroue toelaat om as 
predikante, diakens of ouderl inge te dien. 
G'n wonder dat lidmate van die kerk besig 
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is om uit te srerf 
nie. Volgens pro
jek ies gaan d ie 
klein wit kerk mer 
sy lidmaattal van 80 
000 oor 16 jaar net 
sowat 40 000 lid-
mate he. Die helfte war gaan wegloop, is 
seker vroue! 

Wysheid 
'n Oujongkerel is iemand wat 
nooit 'n vrou jaag wat vinniger 
as hy kan hardloop nie. 

~~ ~. '"'~ "" l"r"•' P .O. llll ~ lH 
i'l~"t<>Vn 

}Ill 

OOOD SERT IFik AAT 

U· MA)( DU PAEEl • WORD HIE RN EE IN ICEHHIS 
GE STEL OAT U IN U AFW !;S IGH£10 DEUR DIE 
VERHODR RAAD SJWLOIG BEV IHD EH TEA DO DO 
UERDORDEEl IS VIR U UERR AAD TEEHOOR DIE 
BOEREVO LK WA T U DEUR U UERRAAD PROBEER 

VERHI£ TIG. 

U UOHHIS SAL HRSDAAGS VO L T REK WORD , 

AFDELING: TER EGST£LLIH GS . ( SEL 1D11 
BOER EREPU BLIEK EIHSELEER 

Dagse, Boere! 
'n Ou briefie wat Vrye Weekblad se redak
teur die week saam met 'n klein pakkie 
pla tiese plofsrof in 'n brief afgelewer kry. 
John Bishop van Agenda het dieselfde 
ontvang, en seker nog 'n paar ander open
bare figu re ook. 

En as die "Boere" nou uire indelik al d ie 
koerantredakteurs en SAUK-aanbieders 
doodgeskiet het, hoeveel verder is h ulle 
dan met hulle "vryheidstryd"? 

'n Mens weet nie of jy moet huil of lag 
nie. 



briewe 
BR I EWE KORTER AS 3 0 0 WOORDE G EN IE T VOORKEUR 

RIG BRIEWE AAH : 

DI E B RI E W E RE D AKTE U R, V W B P OSB US 1 77 

NEWTOWN 2113 

Duistere gereg 
Corrie Faure van Constantiapark sk1yf 
Die wee van die gereg in Suid-Afrika is soms 
duister. Die handhawing van die lastereis van 

Lothar Neethling was vi r my ·n groat skok. Oil 

beteken as 't ware dat ondersoekende joerna
listiek in Suid-Afrika nou na sy maai is. Watter 

koerant of tydskrif sa l dit nou waag om sy nek 

weer so ver vir reg en geregligheid uit te steek? 
Oat hierdie omhullings nie in die openbare 

belang was nie, gaan my verstand te bowe1 

Vasbyt met julle tydskrif! 

LotharNeethling 

Gee ons 'n jurie 
Elmie Eksteen van Magaliessig skl)f: 
Ek vetwys na "Nou't jy nie regtig meer die reg 
om te weet nie" ( V1ye \.'(leekblad 9 Dcsember 

1993 - 13 j anuarie 1994): j a, die publiek weet 
almal van die bestaan van moordbendes - net 
hu lle "was" nie, hulle " is" steeds springle

wend ig. 
'n Paar van die fa seue van u berig sny diep 

ongcmak.Jik oncler my vel in . Die hele regstelsel 

is eenvouclig so korrup dar eerlike regspr~ak , 

regbank of regstoepassing geheel van die baan 

af is. 

ee, ek praat nie as 'n professionele kun

dige met 'papiere' nie. Sommer net die etva ring 

van my eie kopstamp teen die stelsel. As ek se 

'die stelsel' bedoel ek veel meer as net eng die 
regstelsel. Ek praat van die nes in d ie bu rokra
sie wat alles omgedolwe het om hulle eie basse 

te dek terwyl hulle korrupsienerwerk roekeloos 

voortbloei en waarvan ons met belastingbeta
lersgeld duur vergoed. Daar is na my mening 

'n uitgebreide swenclelaar-nerwerk ingeweef 

in die burokrasie wat clan hul magsposisie 

uitbuit om alles waa rmee hulle uitgevang kan 

word, eenvoudig uit die pad re vee. Soveel so 
clat dit tans in die proses haa onmoontHk 

geword het om 'n gewone strafsaak aan die 

gang te k1y. 
As jy wel claarin slaag om dit aan die gang 

te kry, word d it net eenvoudig deur ernstige 

ekonom.iese misdJyf-spesialiste in die niet in 
hanteer. Kom cl it we I by die regbank uit. kan ek 

my nie inclink clat die vreemde uitsprake van 

die regbank nie gemanipuleercle uitsprake is 
n ie, al is dit regbank veronclerstel om onaf

hanklik en outonoom te wees. 

Waarom raa k ek die cli.nge kwyt> Ek het die 
ondersoek, hofverrigringe en reg praak ,·an 

my uuers se moorclsaak aanskou en clit het my 

net meer oorruig dat alles bewimpel is. Hierdie 
moord le in dieselfcle kacler as \'l'ebster. 

Lubowsk..i en Gon.iwc. Dit is so dar die mense 
wat sku lclig gepleil het, sku ldig hevind is, maar 

is clit 'n kuns om sulke mense te ·vind'' or 
l.iewer, waa rom het hulle alleen verantwoorde

likheicl aanvaar te1wyl die omringencle feite 

teen hul alleen-betrokkenheid skreeu? Daar 
waar Lothar Neethling aan die hoof va n foren

siese ondersoek staan. het ook ·n paar snaak
sighede voorgekom tydens hierdie moorch·er

hoor se getuien.is. 

Daa rna kom die onclersocke na boeclel

aangcleenthcde wat net nie kan vorder nie 
omdat die wanpraktyke wat onclersoek moet 

word, na a lie waarskynlik11eid by hierdie swen
delaar-nerwerk ingewccf is. Dit was waarskyn

lik hiercl ie goecl wat die grater moticf vi r die 

moord was, want Mike Eksteen het op dinge 

afgekom toe hy begin agrerkom het hoe hy in 
sake-transaksies verneuk is. 

Met clit gese, het ek hoop gehacl dat die 

med ia 'n rol te speel her in hierdie clebakcl. Nou 

lyk clit vir my clat clit gans re warm gaan wees 
vir die media om te hanteer, want baie grater 

as die inligtingskanclaa l is die aangeleenrhecle 

wat neffens aan die Eksreen-boedel loop. 
Daarom wi l ek my by cliegene skaar wat 

pleit v ir ware persvryheid. Oit is alleen s6 clar 

ons hierdie kanker kan uitsny. Doen ons dit nie 

en breek ons nie hierdie sweer oop nie, gaan 

hierclie bloedsuiers ook die nuwe Suici-Afrika 

clood bloei. Die pessiekte bly net eenvoudig sit 

om alles van voor af te bevrot. 
In die verbancl wil ek clan ook 'n stu.iwer in 

die annbeurs gooi. Die idee het nog meer 

dinkskrumwerk nod.ig, maar clit kan as basis 

clien vir insluiting in die nuwe gronclwet oncler 

burgerregte, of meclia-vryheid. Dit hoort nie 

ruis onder die reg telsel nie, want clan is clit 

sommer van die begin af ook vrot. U sien self 

die Appelhof clien om in die laaste in tansie die 

magshebber te dek en te verontskulclig. 

Die regstelsel en huiclige prakryk in oploop 
na 'n regsaak en die praktyk van onclersoek 

werk eenvouclig net nie. Die geloofwaardig

heicl van die regstel el in die geheel is deur 
hierclie wa npraktyke totaa l in flarde. Die enig

ste man.ier om dit reg t kry, is 'n uitbreiding van 

die huid.ige ombuclstelsel. Een man i egter nog 
steeds te ge'isoleercl . Wat noclig is, is 'n jurie
stelsel. ·n Paneel oor 'n wye spektrum, ·n 

cleursnee, maar vir 'n spesifieke dispuut word 

ook meer tocpaslike kuncl.igheid op ·n spesi

fieke gebied ingesluit. Dus in 'n dispuut oor 
kommunikasie, insluiting van meer kommuni

kasickuncliges, inclusrriele verhouclinge meer 
van hierdie kundige~ en so aan. Die ondersoek 

en verhoor moet clan met volle mediabe

trokkcnheid gesk..ied. 

Beter fasade 
Drjoban F Prins l'C/11 No11bcli}f skl)f: 
Die "nuwe" Afrika.nerboncl laat my clink aan 'n 

hoerhuis wa t omskcr is in 'n "massecrsalon". 
Die fasacle lyk beter, maar clit is nog dieselfde 

immorele, "vertroulike" besigheicl. 

Los Afrikaans 

Andries Treumicht 

.f.\1 Smalberger uan George skryf: 
Ek sien die Afrikaner Broeclerbond vra in 'n 
koerant-aclvertensie dat Afrikaans se bestaan 

met wette besk rm word , anders sal clit verd

wyn. 

er so m in as war apartheid met wette op die 
bevolking afgeclwing kon word, of clr A.ndries 

Treurnichr, oucl -voorsitter, dit kon afclwing op 

die swartes voor die 1976 Soweto-onluste, net 

so min sal die huiclige lomp pogings werk. 

Los Afrikaans vir die tweedeklas-Afrikaners 

(cl it sluit alle kleure in) en Afrikaans sal floreer. 

Tot nou het die AB die Afrikaner die muis

hond van die wereld gemaak met sy apan 

heidsbeleid, en 'n tyk land in arm land veran

der. 
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Ontbind liewer voor u met nog 'n misluk

king op u hande sit. Afrikaans en Suid-Afrika 
kan dit nie bekostig nie. 

Bysiende 
Alzane Sbaw van Worcester ski)!/: 
Met die lees van Koos Prinsloo se Slagplaas het 
ek besef dat o rgasmes soms sommige mense se 
enigste manier is om die sterre te sien. En dit is 
so hartseer. 

Koos Prinsloo 

Mod erne Langenhoven 
.facques van die Oosrand sk1y{ 
"Is it a Kingly thing, 0 Koos, to do well and to 
be evil spoken or. •· 

(Met apologie aan Epicterus en Antisthenes.) 
On~e Langenhoven van die nuwe, mo

derne, uitgesproke, nie-bang-om-jou-bek-oop
te-ma a k-en-' n-d i ng-op-sy-n a a m-te-noem-n ie, 
Afrik::tanse Literatuur: T:mnics, clis hoe julle 
Koos Prinsloo moet sien. ·n Man war cliep 
werk li khede in die samelewing aanspreek cleur 
dit vas le vang in literere werke van briljame 
Afrikaansc fo rmaat. 

"Ossewana Mania .. is so diep gewonel in 
vele fasette van ons samelewing - dit maak my 
so siek ek wil kots. Gaystroika! Paranoia! 

My liewe tannies (met kappies en OOillS met 
die chastity belts) hoeveel Hubicons moet ons 
nog cross om in hierdie Winterland te leef en 
laat leef? "Gay l iteralllur .. of nie, wie de hel gee 
om?! War is four daarmee? 

Wie ge~ ons die reg om duisende mense 
literatuur te ontse w~t diep in hul bestaan 
gevestig is? Ons kon nie die kleure van ons Wit 
tafeldoek afwas nie, ons sal nie die "alterna
tiewes·· uit ons samelewing was nie. Ons ontse 
hu l alreeds genoeg. Ons dryf ·n hele bevolking 
alreeds jare lank in hul closets in. Ons, die 
sogenaamde "normales" dwing hulle onder
gronds. 

My donner, meneer en mevrou, skrik wakker! 
Daar is duisende van hierdie mense onder ons. 
In enige stad, dorp of township (as jy clan wil), 
sal ek bin ne 'n uur vir jou ten minste drie mans 
wys wat hul koketiele deur ·n ander man 
gekielie wil he. Hulle staan tou, mevrou! Van 12 
tor 85 jaar. 

Dis claar. Dis biogeneties waar! Opregte 
Boerseuns wat van Boerewors hou! Skool
seuns, dienspligtiges, studente, Broeder
bonclers, mans met trouringe, dokters, 
prokureur , scriba 's, kosters, omies met kieries 
(die waarmee 'n mens loop), jou buurman en 
dalk jou seun. Dis waar. 

Vyf-en-negentig persent van hulle is nie 

mans war hul gatte rond waai en vir jou seun
tjie loer as hy piepie nie - nie pe1verte ongeba
lanseerde wesens nie, maar normale mense 
wat hul regmarige plek in die samelewing 
volsta:m! 

Lees dus Koos se boeke, as jy dit nie kan 
waardeer as uitmunrende literere werke <;vat 
voorwaar grense verskuif nie, hoop ek dit 
shock ten minste die perm uit jou pers h<u·e uit 
sodat jy met oop oe na die mensdom kan kyk. 
Oningeligtes het werke soos die nodig om hul 
menswces le verryk - waarom anders lees hul 
dit clan? Are we in our sense~. or are we not? Kyk 
na die mense om jou voor jy ongeoorloofde 
kritiek !ewer. 

Asseblief, die tuislande is alreeds ·n pro
bleem, ons kan nie ook nog voelreservate 
daarstel met hul eie biblioteke nie! 

NogKoos 
Ha 11S Pienaar l'C/ 11 Jobcn111esbu rg sk1:1f 
My opmerkings in V1ye \'(/eekblad oor Rapport 
se sensurering van Kons Prinslno het kwalifika
sie nodig . 

'n Mens sal skuldig wees aan kwade trou as 
jy nie erkenning gee aan komponente van die 
honfstroompers en -uitge\Yerye vir die rasse 
skrcde waarmee hulle begin losbreek het uit 
die beheer-van-bo en self-scnsuur van die 
verledc nie. Selfs Happort het uit sy pad gegaan 
om 'n professionele en objekriC\Ye boekeblad 
en p1ysc tc Cher)skep. 

Die hoofstroom-uitgewe,ye het eweneens 
'·die poorte ,·an die hemele oopgegooi .. soos 
iemand dit geste l her , en vandag word 
manuskripte alleenl ik afgekeur omdat hulle 
nie goed genoeg is nie. 

Die probleem le groorliks by die afdelings 
wat nog soos die pseudo-diktators van die 
verlede clink en steeds maar wi l voorskryf. Die 
Prinsloo-verbod en Rapport se gepeuter aan 
my resensie oor 'n hock oor Anton Lubowski 
getuig hiervan. 

En clan is daar die ooreenkoms wat uirge
wersverenigings 'n paar jaar gelede met die 
Direkroraat van Publikasies aangegaan het 
waa1volgens uitgcwers die Knbus van Rooyen
sensuur-riglyne sal toepas in die produksies 
van boeke - in ruil vir die afskaffing van 
outomatiese embargo's op oorsese boeke. 

Afrikaanse uirgewers voer nie Afrikaanse 
boeke in nie, en dus geld die ooreenkoms nie 
heeltemal hier nie. En omdat dit ·n .. loophole" 
verskaf deurdar uitgewers, en nie meer publi
kasiekomitees nie, ven.rou word met die vasstel
ling van wat goecl is vir die publiek, het dit die 
pad oopgemaak vir die libei~disering war toe 
wel gevolg het. 

'n Kardinale deel van die Van Rooyen
riglyne is egter "self-marginalisering" waardeur 
publikasies nie massa-publisiteir lay nie, maar 
doelbewus op die agtergrond gehou word, op 
grond van vae vrese dat hulle vae norme sal 
oortree. 

Die Van Rooyen-riglyne is 'n stadige gif wat 
reeds ons hele kulturele !ewe deursuur het. 'n 
Mens sien dit duidelik in die werkswyse van 
boekeredakteurs en sells "linkse" joernaliste 

52 V R Y E W EE K B LAD 1 3 J A N U A R I E 1 9 9 4 

wat die gewoonte aangekweek het- sonder dat 
hulle weet waar dit vanclaa n kom - om na 
willekeur publisiteil te weerhou of te probeer 
manipuleer. 

Die grom gevaar le in die kompleksiteit van 
die sensuurstelsel , sodat alleen mense wat 
intiem daarmee te doen het, dit hoegenaamd 
verstaan. Die gevolg is dat die stelsel waarskyn
lik net so gaan voorrleef, omdat welmenende 
A C-mense byvoorbeeld 'n rat voor die oe 
gedraai word oor al die "voortreflikhede" 
daarvan. 

Dis waarskynlik te laat, maar mense met 
inspraak in ons kulturele strukture moet begin 
aandag gee hieraan of ons gaan sit met 'n nog 
meer verlammende beheer as in die verlede, 
waaruit ons nog moeiliker gaan loskom. 

Hekwagters 

'n Inkvlektoets 

Jllartiu Brink va11 Caledon ski).{ 
Prof Henning Viljoen CBriewe. 28 Oktober 
1993) slaan die spyker op die kop as hy se dat 
die "Afrikaner 'n siek, bedreigde parano'iese 
spesie is '· -. Afrikaners soek dus altyd ''die ou 
duiwel" in ideologiese groeperings buite hul
self. 

Wanneer tog ~al die dag aanbreek dat veral 
hekwagters van die kultuur afsien van hul 
narcisme, trOts, eicgen:gtighcid en wegdocn 
met gerieflike metafore? Seker net die dag 
wanneer hulle onde1werp word aan Rorshach
inkvlektoetse wat die verklaring sal bied waarom 
hulle al die jare hul eie "oogbalke" geriefshalwe 
misgekyk het. 

let die oog op die volgende jaar voel ek 
ook dat die subspesic "onverskrokke hek
wagters" eerste uitgedaag moet word om hul
self aan toetsing en meting le onde1werp. Want 
soos psigiater Thomas Szasz se in sy boekie 
!deolog)' and fmaniZJt. "There is, however, an 
important limitation to man's freedom- name
ly. the freedom of other men." 

New Age 
.f/ Potgieter van HarrisiJiitb skryf 
Beide Kobus van Huyssreen en prof Louis 
Ferreira (Briewe, 25 November - 8 Desember 
1993) gebruik hulle kritiek teen prof Henning 
Viljoen met die doe! om die New Age-bewe
ging met hogere woorde re kap, net omdat 
hulle kwaad is vir prof Viljoen. 

Ek was ook vir baie jare 'n Christen gewees. 
Het ook meegedoen a an hulle afgodery deur 'n 
"pie in the sky" te aanbid. Ook geglo dat jy maar 
net kan doodmaak en aan walglike vleiseet-



rituele kan deelneem en ook geglo dat die New 
Age-beweging, en nie die Christendom nie, 
verantwoorcleliik is vir vandag se ·'meltingpot'' . 

Ek is egter lenerlik uit die oetwoud gerecl 
cleur wyle Thys Sadie se Reis na die OllSigbare 
Were/cl wat terloops cleur Christen-pri esters 
met alle mag va n hulle misleicle vo lgelinge 
weggebou is, en Irish Wisdom Preserved in 
Bible and Pyramid- Health Resea rch Califor
nia. 

Uit bogenoemcle boeke het clit vir my cluicle
lik geworcl clat die eintlike suycl om die verlos
sing va n die '·self' uit die clocleryk va n die 
onclerbewussyn gaan - die uitsto rring van d ie 
rotale inhoud daarvan, al die rommel van die 
eeue - en clan terug re keer na die opperwe
relcle , huis roe. 

Dus is beicle Van Huyssteen en Ferreira se 
sienswyse clat die New Age-beweging 'n becl
reiging en 'n goclscliens is (noga l liberaa l cl aa r
by) tipies va n die onwetenskaplike en emo
sionele misleicling van die Christendom. 

Hopel ik vine! beicle in hulle volgencle le
wens die waarheicl. 

Polemies bedoel 
Or Mabel Rossouw uan Bloen?f'ontein skrY,/ 
1\. bus van Huyssteen verwys in 'n brief ( lll)'e 

\Veekblad Briewe. 25 November - 8 Desemher 
1993) na ·n "closent aa n die clepartement Afri
kaans-Nederbncls aa n die UOVS'' war in 'n 
gesprek met hom re ken ne sou gee het clat cb ar 
niks omtrent d ie Afrikaner of "sy'' onlangse 
geskieclenis is wat die moeite were! sou wees 
om te bewaar nie. Die stelling kerm myns 
insien om verclu icleliking/ komek ·tualisering, 
nie soseer omclat die stelling aan my gekoppel 
sou kon word nie, maar vera! aangesien die 
betrokke clepartement indirek in die gecl rang 
gebring word daarcleur. 

Eerstens is ek nie 'n closem nie, wel 'n 
navorser (tans betrokke by 'n projek oor 'oor
logsl iteratuur'). 

Vercler meen ck (kan ongelukkig nie onthou 
presies hoe die gesprek verloop het nie), clat 
my opmerking polemics becloel was, naamlik 
om te probeer vasstel in watter sin die brief
skryxver homself as "behouclencl '' sien, ten 
spyte van 'n kritiese ingestelclheicl teenoor (die 
geskieclen is va n?) die Afrikaner. Die konteks 
waarbinne ek andersins so 'n ongenuanseerde, 
negatiewe stelling sou kon maak, was 'n ge
sprek oor Mark Behr se Die reuk uan appels en 
d ie uitbeelcling daarin van die psigiese ver
minking van Afrikanerkinders (en -vroue, wat 
clikwels ook maar soos kinclers behandel is) 
cleur die aparrheiclsideologie. Niks war claaruit 
voortgespruit het, sou ek inclerdaacl "bewaar" 
wou sien nie! 

Hier in Bloemfontein rand, en vera! aan die 
UOVS, vine! ek nie clat "Afrikaner-bashing" 
(waarteen die briefskrywer beswaar maak, 
hoewel hy clit nie met 'n Engelse term sou 
tipeer nie) 'n algemene verskynsel is nie -
inteendeel! 

War myself betref: ek het teen 1982 begin 
agterkom clat baie van die cluister vermoeclens 
wat ek as kind gehacl het oor die haglike posisie 

van mense met 'n ancler velk leu r as 'ons' , 
gegrond was. Mettertycl het ek besef clat die 
omvang van die leuens (natuu rlik nie so becloel 
nie!) war as kind en tiener aan my opgeclis is, 
haas onoorsigtelik is. My worsteling met al 
hierclie soort in! igting het claartoe gelei cl at ek 
die verskynsel 'icleologie' in 'n proefskrif aange
clurf het - clit bekyk het vanuit (Christelik-) 
Reformatoriese, Marxistiese, neo-Marxistiese, 
ens. oogpunre, en uiteinclelik genoeg verstaan 
het van hoe mense so mislei kan raak 0111 'n 
mate van cleernis re ontwikkel. 

By die lees va n Die reuk uan appels het ek 
egter besef clat die wonde net rowe op gehacl 
het- onder is ;!lies nog roLL .. Ek kan steeds nie 
aanvaa r clat miljoene 111ense . e menswaardig
heicl aangetas moes word omclat 'n ancler 
groep ie (meesta l Christen-gelowiges op die 
koop toe) hulleself so beclreig gevoel het nie. 
Een van die d ingc (cl it is nie al nie - ruimte 
onrbreek egter hier) uit die verlecle war ek we! 
were! vine! 0111 te koester, is die feit clat claar 
altyd ook enkelinge was war, ten spyte van 
druk uit die Afrikanergemeenskap waarvan 
hulle deel was, die moed gehad het om in die 
openbaar kritiek uit re spreek (en uit re leef) 
teen war besig was om re gebeur - hetsy as 
sk rywers, werkers, politici , kerk-"manne··. 
akaclemici, sruclenre, of war ook:II. 

'n Toffie is vir lek 
Marlise.fouberl uan Stellenboscb sk1y/ 
Ek w il graag verwys na 'n brief wa t u geplaas 
het cleur "Het va n Verlangekraal" van j oh:m
nesburg (11 - 24 'ovember 1993), waarin ek 
die inclruk kty dat "!-let'' my as skrywer in 'n 
sekere skool (of Verlangekraal) van Jesbianis
me plaas. Ek sou \Vi ! weet of sy na die karakter 
"Acl ri " in Klipkus verwys, of na die skrywer van 
die boek? Ek is baie bly clat sy soveel waa rder
ing het vi r my skryfpogings. 

Ek is seker net n6g 'n minor skrywer war 
soms seke re temas aanclurf omclat clit my 
ge'interesseer het, en ek so bictjie navorsing 
gecloen het. O f dit altyd so wys is, weet ek nie 
meer nie. Want in die proses word soms 
vreemcle et ikette teen jou sin om jou nek 
gehang. Maar nou ja. 'n toffie is seker vir lek 
cleur w ie ookal! 

O rigens, is ek as mens steeds heterosek
sueel sover my kennis van myself aangaan. 

Soos M:lrita sekerlik nie rerig ·'Griet" is nie, 
is ek nie rerig '·Aclri " nie. 

Ek hoop om eenclag as ek afgetree het, en 
meer rye! HET, hopelik weer 'n roman of selfs 
meer aan te pak . En as ·'Het" clalk weet van 'n 
gawe man war nog sag op die oog is en al sy 
varkies op hok (of kraal) HET. kan sy hom maar 
vir my pos, want op Stellenbosch vine! ek niks 
nie. Dalk skryf ek clan so baie romans soos 
Ca rtlancl tot op 92 jaar en hang claar ·n paar 
pereltjies om my nek! 

Gaye is nog welkom 
Erika Horn uan Verwoerdburg sk1y/ 
Ek is verbaas oor Brolloks en Bittergal (per 
implikasie V1ye Weekblad en sy reclakreur) se 
skerp en geskokte reaksie op Gaye D erby-

Lewis se ontvangs cleur die Afrikaner Yolks
front. 

... "die mees aanstootlike episode in 'n lang 
rye! in Suid-Afrika?" - Was die Suici-Afrikaanse 
geskieclenis maar ·o eenvouclig! 

Met betrekking tot die "per implikasie roe
juig va n 'n brutale moorcl", die volgencle: Ek 
hoef nie my goeclkeuring te verleen of akkoorcl 
re gaan met alle uitsprake en optrecles van 
volksgenote nie. (Pik vra gereeld verskoning 
vir sy regering ·e optredes. maar het nog nooit 
aangebied om re beclank nie.) Mev. Derby
Lewis is deur 'n moeilike periocle, oncler an
dere weens die politieke aa rcl va n die verhoor, 
en is die gevo I va n ra lle mense, ongeag wat 
gebeur het, soncler om 'n waarcle-oorcleel uit te 
spreek, sy is nog steeds welkom by die verga
clerings en byeenkomste van haar mense. 

U "per implikasie" uitspraak is clus 'n eensy
clige vertolking van die gcbeure en die bitter
heicl waarmee u oordeel oor hoe mense moet 
voel war die vo lgencle clag in die kerk sit, 
behoort getemper te word. 

Gert bly 'Baas' 

PeterMokaba 

Gert ucm der Walll'an Extonweg. Bloemfonteill 
Ski]:/ 

Ek clurf my nie uitclruk soos wat ek graag 
sou wou nie, omreclc geen nuusblacl ooit my 
brief sou publiseer nie. Daarom moet my 
skry\\·e as eufemisme in sy ergste graacl beskou 
word. 

Aan Manclcb en kie wil ek graag die verseke
ring gee clat Apa rtheid in hierclie land sa l bly 
voonbesraan. Ek sa l altycl sy Baas bly. Vir ou 
Raponsie wi l ek net se: Ag, jy be'inclruk my 
geensins nie. AI war rydskrif is, hemel jou op as 
iemancl war glo so 'n verskriklike clinamiese 
reclenaar is. War ek van jou op TV gesien het is 
pateties. Maar ek sal seker noo it die "voorreg'' 
he om jou van aangesig tot aangesig te sien nie, 
maar ek sou die doer met jou vee! 

Aan claarclie swart vrou van die SAUK: 
Dame, jy laat my clink aan ·n hone! war 'n trein 
gejaag het en dit toe gevang het; toe weet hy 
nie wat om claarmee te cloen nie. My apologie 
aan die hond. 

En aan claarclie ·jeugluier' van ons geliefcle 
A C: Boetie, ck hoop waaragrig nie ons rwee 
loop mekaar ooi t raak nie, want clit gaan net 
pyn beteken. 

Feit bly staan: dis ·n klomp tronkvoels war 
in 'n ry staan om bewind oor re neem. Vir julle 
en juUe nuwe simbo le sal ek net die cliepste 
veragting he. 

Helaas, hierclie sktywe sal seker nie gelees 
word cleur die bogenoemde spul nie. 
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laastese 
Valke in duifklere? 

Die Nasionale Vredesmag gaan nie die handskoen-benadering van 
vredesduiwe kan volg nie, maar sal eerder die ongewilde rol van die Afdeling 
Binnelandse Stabiliteit moet vervul , se JAKKIE CILLIERS, direkteur van die 

lnstituut vir Verdedigingsbeleid , aan lna van der Linde. 

Hoe klink dit dan of jy dink die konsep van 'n 
Nasionale Vredesmag is eintlik doodgebore? 
Glad nie. Die daarstel van die NVM is simbolies 'n 
baie belangrike stap , vera! omclat o ns met 'n Angola
tipe probleem sit waar die integrasie van militere 
magte eers na d ie verkiesing gaan plaasvincl. Dit 
beteken teoreties clat 'n party kan onttrek en steeds 
'n militere mag het om op terug te va l. 

D ie probleem wat ek met die M het, is cl at daar 
geen langtermyn-vis ie voorsien is nie. Geen kaliber
mense gaan aansluit as hulle net to t na die verkiesi.ng 
gaan aanbly nie. Dit word gesien as 'n antwoord op 
'n klomp prob leme, waaronder die integrasie van 
MK en die legitimiteitskrisis van die Afdeling Binne
landse Stabi l iteit (ABS) van die po lisie, asook as 'n 
oplossi.ng vir die probleme met die Self-Defence 
Units (SDU's). Die NVM is vir politieke doeleindes gestig, om 'n 
tuiste re vind vir MK voor die verkiesing, en ander redes. Maar die 
hele cling is nie goed deurdink nie. 

Wat sal die taak wees van die NVM? Tog nie om vredesplakkers 
uit te deel nie? 
Volgens die grondwet wat na April in werking tree, is die funksie 
van die NVM sogenaamde public order policing, 'n funksie van die 
polisie. Volgens w et sa l die NVM 'n po lisieringsfunksie ui tvoer, war 
clit in kompetisie gaan bring met die ABS van die polisie. Dit is basies 
skare- en o nlustebeheer. Die ABS sit egter met 'n reuse legitimiteits
probleem. Hulle word nie in die townships aanvaa r nie. 

Die kwessie van onder w ie die Vredesmag gaan va l en wat die 
langtermyn toekoms van die mag moet wees, is 'n kwessie wat 
opgelos sa l moet word deur die S~1brade van Verdecliging en Wet en 
Orde. 

Maar nou is daar ook nog diepgaande versk ille oor die ro l van die 
NVM. Die ANC en ] oe Modise wil dat die NVM mini.male gewelcl 
gebruik, 'n soft approach volg. Hulle gaan probeer, maar dit gaan 
nie werk nie. Die NVM gaan nie nasionaal o ntplooi word nie, maar 
in bepaalde gebiede wat die polisie nie kan hanteer nie, en waar die 
ABS sal moet onttrek . 

Daar gaan selfs vir jare na die verkiesing 'n geweldige behoefte 
wees vir onlustebeheer. Maar die NVM is nie 'n vrienclelike groepie 
troep ies wat dit gaan hanteer nie, maar 'n hoogs opgeleide mag 
waarvan n iemand gaan hou nie. 

Jy het 'n ander voorstel oor die toekoms van die NVM ... 
Ek stel voor dat dit onder die SA Weermag val as 'n soon vyfde been 
van die SAW saam met die Leer, die Lugmag, die Vloot en 
Geneeskundige Dienste. 'n Soon para-militere mag met huUe eie 
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kenmerkende unifo rms. Sodoende neem mens 
public order polici ng weg van die po lisie, wat clan 
kan konsentreer op 'n gemeenskaps-gerigte po lisie
cl iens. 

1-licrvoor is daar verskeie redes. Die SAW is in 
baie areas meer aa nvaarbaar en beskik reeds oor 
die tota le infra-struktuur van die teen-insurgensie
eenhecle, die ko mmanclo-stelsels, groephoof
kwa niere en kommandemente. Die SAW se oplei
dingskultuur en organisatori esc vermoe is baie 
beter as die po lisie. Terselfclerrycl stel d it die 
Weermag in staat o m uit die woongebiede re 
onttrek en te gaan cloen w aa tvoor hulle opgelei is: 
om d ie land se grense te beskerm. 

Dir werk so by die Franse. Hulle het die CRS 
(Compagnies Republica ines de Securite) met 'n 

rol soortgelyk aan d ie ABS, wat o nder die po lisie va l, en d ie militere 
Gendamerie Mobile wat onlustebeheer doen. 

Die plek van opleiding is nou bepaal. Wat is d ie volgende stap? 
Die belangrikste cling is clat die bevelvoercler aangewys moet word, 
moontlik al die week. Hy moet die ondersteuning va n die hele 
subraacl van Verclecl iging he, want claa rsoncler gaan claar geen 
beweging wees nie. Die ou moet o ntsettend baie d inge doen. Hy 
moet cloktrine I epaal, 'n opleiclingstelse l uitwerk, uitrusting kry , 
mannekrag bymekaarmaak, ens. Die riglyne vir so 'n bevelvoercler 
is dat hy nie 'n prominente politieke profiel moet he nie, want hy 
moet vir alle partye aanvaarbaar wees, en verkieslik swan. Vercler 
kyk ons nie na 'n baie senior rang soos luit-genl o f gent nie, want die 
aanvanklike mag sa l baie klein wees. Hy moet ook vir die JVP 
aa nvaarbaar wees. Daarom kan dit ook nie 'n MK-man wees nie. Op 
24 Januarie moet o pleid ing begin, maar ek clink the elate's gonna slip. 

Die uitsluiting van die IVP en die KwaZulu-polisie bly 'n 
probleem. 
D aar sa l gesorg moet word vir 'n etniese balans. Dit gaan 'n 
geweld ige belangrike faktor wees om legitimiteit te verleen, so nic, 
gaan die NVM dieselfde probleme ervaar as die ABS. 

Wat van internasionale steun? 
Die wet op die Uitvoerencle Oorgangsraad maak dit verpligtend clat 
die subraad oor Verdediging internasiona le opleiding kry vir die 
NVM. Om redes reeds genoem, is die Franse die mees logiese mense 
om te help met opleidi.ng. Hulle is gretig om te help. Internasionale 
steun kan kom op die gebied van beleicl , keuring - wat uiters 
belangrik is - opleidi.ng vir instukteurs, en volgehoue monitering en 
hulp as die mag eers op die been is. 



WA T D I E OOG KA N SI EN. 

PLAAS U VISUELE BOODSKAP IN DRUK EN GEE U 

VERBRUIKERS DIE HELE PRENTJIE . KOM SO NABY 

HULLE KAN HARE KLOOF . TREF HULLE TUSSEN DIE 

OE METAL DIE AKSIE. BETR EK HUL EMOSIES 

MET DIE BETOWERING VAN 1N PERFEKTE 

ATMOSFEER . MET DIE KRAG VAN 

VERBEELDING MAJIK DRUK DIE 

LESER DEEL VAN DIE 

PRODUK. VERTEL DUS 

U PRODUKSTORIE IN 

MINDER AS 'N 

DUISEND WOORDE. 

R EG 

VIR DI E 

GROOT 

LUS . 

L)AAR'S NIKS SOO S DRUK OM 

PRODUKTE GOED TE LAAT LYK EN DIE 

VERB RUIK ER SE LUS TE BEPROEF NI E. 

UHET ALGEHELE BEHEER OOR PRESIES 

HOE U PRODU CT O P DAARDIE BLADSY 

L~K E N DIE LESER HET TYD OM ELKE 

BE50 N DERHEID, ELKE NAUNSE, IN TE DRINK. 

VIR ' N KR AGTIGE R A ANSLAG OP DIE SINNE, 

GEE N E T DRU K U KR AP-EN-RUIK! 

GESELS MET 

INTELLIGENTE L EWE . 

MENSE WAT DIE DRUKMEDIA LEES IS VAN NATURE 

MEER OORDEELKUNDIG EN KIESKEURIG. 

AS VERBRUIKERS DUS U ADVERTENSIE SI EN EN 

BESLUIT OM DIT TE LEES, RAAK HULLE BETROKKE EN 

VERBONDE. HULLE VEREENSELWIG HULLE DAARMEE 

EN ONTHOU U BOODSKAP , WANT HULLE BESLUIT SELF 

OM M EER VAN U PRODU K TE WETE TE KOM. 

DIT BETEKEN MEER VERBRUIK ERS WAT DIT 

BEPROEF EN MEER WAT LOJAAL BLY. 

MEER AS 

NET HOORSE. 

AS U IN DRUK ADVERTEER, 

KRY U MEER TYD OM INLIGTING

SOEKENDE V ERBRUIKERS VAN U 

PRODUK TE VERTE L . EN HULLE 

KAN DIT WEER EN WEER LEES, 

UITSKEUR VIR LATER, AL U 

KONTAKB ESON DERH EDE HOU , 

'N KOEPON INVUL OF DIT AAN 

VRIENDE EN FAMILIE WYS . 

U KAN DUS SEKER WEES U 

PRODUK SE KENMERKE EN 

VOOR DELE BLY STEEK. 

ORUK MAA K G OEIE INDRUK. 

>EPUBLISEER DEUR D I E DRUKMEDIABEDRYF OM U TE HELP OM f' U _DEEL VAN VER BRUIKERSBE:WUSTHEID TE VERHOOG. 
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