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IN AFRIKA, HETONS DIE REISKUNS

GENEEM EN DIT VLERKE GEGEE.

In die vroegste tye het die mens

opgekyk en sy anus uitgestrek ., . want

dit was sy droom OITl te vlieg soos 'n

arend.

Ons, die mense van Afrika, bet die

droom geneem en dit ornsleep in iets baie

besonders. Want in hierdie wydgestrekte

'n Divisie vanTransnet Beperk

land bet ons meer omtrent di e rei skuns

geleer as en igiemand anders .

Korn beleef 'n wereld va n weelde,

gerief en warrnte.

In ons stre we am die vlie gkuns in 'n

buiten gewone ervaring te o rnsleep , is ons

beloon deur die lesers van B rittanje se

Executive Travel-tydskrif. Hulle h et ons

vyf jaar na mekaar aan ge wys as die

lugredery van hul keuse na Afrika .

Maar vir die S u id -Afrikaanse Lugdie n s

eindig dit ni e daar ni e, want ons wil d ie

reiskuns verby die gewone grense nee rn .

Ons h et dit vlerke gegee.

SUID-AFRIKAANSE LUGDIENS
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kortbegrip
s o s 1\

E H u L L

WOORDE VIR DIE WINTER

"Sou die PAC ooit 'n leier kon vind met die vermoe om skares te10k soos wat Chris Hani kon, sal die
droom van 'n veelrassige Suid-Afrika byna sekerlik verdwyn in 'nwolk van traangas."
SA korrespondent TOM CARVER in die New Statesman & Society

"Ons vermoorniewittes omdat ons hulle haat nie, maar uit liefde. Ons wildieapartheidduiwel uit hul
koppe kry."
VUMA TIKINCA, Apia se streekbevelvoerder in Umtata

"Nooit weer moet kinders indie politiekespervuur beland omdat grootmense nie met mekaar praat nie
en doofis wanneer met hulle gepraat word. Ons cemoet niegesluit wees vir die lesse van 1976 nie."
LEON WESSELS, minister van Mannekrag oor 16]unie 1976

GEWEETI Y

Die oorspronklike Ku Klux Klanis in 1866 in die
geheim in die Amerikaanse Suide gestig om

swartmense te terroriseer wat dit durf waag het
om te gaan stem nadat die Konfederale magte
die vorige jaar in die Amerikaanse Burgeroorlog

verslaan is. Die organisasie is tussen die jare
1869 en 1871 ontbind. Die huidige Ku Klux Klan

is in 1915 gestig.

H E T

Gerwel, Jeanne Goosen, Ryk Hattingh, Koos
Human, JC Kannemeyer, Antjie Krog, Wilhelm
Liebenberg, Ernst Lindenberg, Charles Malan,
Frans Marx, John Miles, Glen Moss, Andries
Oliphant, Koos Prinsloo, Riana Scheepers, Hettie
Scholtz, Martin Versfe!d, Louise Viljoen, Helize
van Vuuren en Marita van der Vyver.

Om die forum by te woon kos R60 (gesellig
hede inkluis) en be!angstellendes moet hulle
voor 30 [unie inskryf by die departement van
Afrikaans en Nederlands, Poskantoor WITS 2050.
Tel (OIl) 716-3741, faks (011) 403-2317.

- JOHANNES BRUWER

"Daar is sovee!onsekerheid in hierdie oorgang na magsdeling dat baie Afrikaners verward begin
skarrel. Hulle bedank uit die AB of spring bont in die politiek rond. Dis half tragies-komies, eintlik,
en 'n bietjie pateties."
PROF PIETER DE LANGE, voorsitter van die AfrikanerBroederbond

"Ek hetgehoor wat julie sing. Die jeug het 'nreg om kwaad te wees... Ek vra net dat die jeug sy woe de
reg kanaliseer."
NELSON MANDELA, president van die ANC, by 'n Sowetodag saamtrek waar die skare ''Kill the
Boer, killthefarmer" gesing het

"Vroue is mosbeter as mans daarmee om lank sti! te sit en dieselfde ding te doen."
Kmdt HANNES GROBLER, waarnemende bevelvoerder van die Pantserskool inBloemfontein oordie
opleiding van vroue indie weermag, veral vir take soos die bemanning van 'n rekenaar

"n Mens kan in sokker ons verkleinderol sien, ons sosiale uitputting, ons onvermoe om tevernuwe...
Ons het rumatiek van die siel in die landendit word uitgedruk deur ons nasionale span."
ROGAN TAYLOR, 'n leergees by die Universiteit van Leicester se Centerfor Football Researcb, na
Engeland se sokkerspan se skokneerlaag teen die Amerikaners met 2-0

WAAGHALSE: Reg in die bek van die
resessie doen Cosmopolitan Jane weer
haar ding - met drie suksesvolle
tydskrifte in hoar stal het Jane
Raphaely en Volker Kuhnel, die
waaghalsige tweeling van die'
tydskrifmark, hul vierde glanstydskrif,
House and Leisure, op die rakke gekry.
"We're not packing, we're publishing"
se die vrou wat die negentigerjare 56
takseer: nesmaak, kokonne vorm, geld
aan huisgoed uitgee eerder as aan
klere en mooimaakgoed.

BENOEM: As vise-rektor vir die
Universiteit van Stellenbosch: prof
Bernard Lategan, dekaan van die
fakulteit Lettere en Wysbegeerte, en
prof Walter Claasen, direkteur van
Navorsingsadministrasie. Die
verkiesing vind op 25 Junie plaas.

0000: Prof Hennie Maree, 55, rektor
van die Pretoriase Onderwyskollege en
president van die SA
Onderwysersfederasie aan
hartversaking, no 'n kwaai
griepaanval.

0000: Dr Hennie Grove, 73,
voormalige direkteur van
Hospitaaldienste van die TPA en lid
van die tugkomitee van die SA
Geneeskundige en Tandheelkundige
Raad, aan hartversaking tydens 'n

vakansie in die Krugerwildtuin.

0000: James Hunt, 45, charismatiese
ren jaer en formule een
wereldkampioen in 1976.

AANGESTEL: Piet Coetzer, LP vir
Springs en hoofdirekteur Inligting van
die NP, David Chuenyane, Np·
organiseerder in Soweto, en dr Lucas
Nel, rninisteriele verteenwoordiger, as
nuwe LUK'svir Transvaal.

Mense se dinge

AANGESTEL: Gerrie Sonnekus,
voormalige Springbok-agsteman, as
eerste direkteur ontwikkeling en
afrigting van die Vaaldriehoekse
Rugbyspan.

AANGESTEL: Prof Marinus Wiechers,
55, hoof van die departement Staats
en Volkerereg en bekende
grondwetkenner, as rektor van Unisa in
die plek van prof Cas van Vuuren, wat
uittree.

BREYTEN BREYTENBACH, wie se bundel
Nege landskappe van ons tye bemaak aan 'n
beminde pas verskyn het, is een van die sprekers
op 'n Winterforum wat op16 en 17Julie deur die
departement Afrikaans en Nederlands aan Wits
aangebied word.

Breytenbach, Martin Versfeld, Frederik van
Zyl Slabbert en Neville Alexander open die forum
met die bespreking "Minderheidstaal, minder
heidsletterkunde".

Breytenbach sal ook praat oor "Local is lekker
- Afrikaans se posisie in die Suid-Afrikaanse
letterkunde".

'n Verrassing onder die sprekers - ooronder
werpe wat wissel van "Feminisme in die Afri
kaanse letterkunde" tot "Die fyn lyn' tussen fiksie
en werklikheid" - is die skrywer Dan Roodt.
Roodt, wat in dievroee tagtigerjare naam gemaak
het met onder meer die - vinnig verbode 
politieke satireSonneskyn & Chevrolet en daarna
jare lank in Frankryk gebly het, praat oor"Die Ius
om te behaag - Erotiek: Sensasie of subversie?"

Roodt is al 'n ruk terug in die land en werk as
ekonoom vir 'n voorste bank.

Ander sprekers is Marianne de Jong, Johann
de Lange, Hans du Plessis, Corlia Fourie, Jakes
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Kubaanse soldate tydens 'n militere parade op hul fietse. Veerdie val van die Oos-8lok was

die parades 'n magsvertoon van krygstuig en tenks. FidelCastrose regering het laasweek

aangekondig hy gaan die weermag baiekleiner maak weensdiedesperate stand van die

ekonomie. (Foto: AP)

kortbegrip
Sonder suiker,
sonderolie
Kuba se kruppel ekonomie het die laagste

moontlike hou gekry wat die sosialistiese

regering van die revolusionere eiland dalk

stadig op sy kniee gaan dwing: sy

suikerproduksie is vanjaar die helfte van

wat dit verlede jaar was.

Suiker is Kuba se belangrikste

uitvoerproduk. Dit is egter meer as dit:

Kuba ruil 1,5 ton suiker vir 2 tot 3 miljoen

ton petrol by Rusland. Verlede jaar se

produksie was 7 miljoen ton; vanjaar s'n

ver onder die 4 miljoen ton. Dit beteken

byna aile buitelandse kontrakte is

gekanselleer' die met Rusland inkluis. Die

regering blameer die swaar reen en vloede

vir die misoes. Daar is reeds 'n ernstige

tekort aan brandstof in Kuba.

CIB-VELDTOG TEEN SLABBERT
DIE storm om Van Zyl Slabbert en die nuwe
SAUK-raad kring uit. Die Campaign for Inde
pendent Broadcasting het 'n veldtog begin om
Slabbert se geloofwaardigheid te bevraagteken.

Vandeesweek se noodvergadering van die
Raad is bele om 'n vergadering te bespreek
tussen die cm en vyf raadslede op 12 junie
waarvan Slabbert nie geweet het nie.

Slabbert het aan die 23 raadslede - twee het
bedank - afskrifte gestuur van 'n beweerde
notule van daardie vergadering, tesame met die
notule van besluite van die eerste raadsvergade
ring..

Raadslede teenwoordig by die vergadering
met die CIE was Ndjabule Ndebele (dieoorspronk
like voorsiiter), Fatima Meer, Fikile Bam, Brigalia
Bam en Ruth Tomaselli. Raymond Louw, Neil
Coleman en Peter Mayibuye van dieANC was ook
ander andere teenwoordig.

Uit die notule blyk dit dat die cm 'n verbete
veldtog begin het om in medewerking met 'n
aantal raadslede tesorgdat Ndebele heraangestel
word as voorsitter - as eerste stap om die sewe
oorspronklike benoemdes heraangestel te kry in
'n vergrote raad van 32.

Dit is bekend dat Slabbert verskeie gesprekke

met FW De Klerk sowel as Nelson Mandela gevoer
het oar die krisis endie gebrek aan legitimiteit van
die Raad.

Tydens die skrywe hiervan is dit nog nie
bekend of 'n politieke kompromie tussen De
Klerk en Mandela bereik is nie. 'n Moontlike
minimum-vereiste van die ANC is die aanstelling
van Ndebele en die bedanking van Gertina Cilliers
en Hendrik Bartels. Daar is beswaar teen Cilliers
weens haar voorsitterskap van Dameskring, die
vroulike Broederbond, en teen Bartels weens sy
verbintenis met Sanlam, wat 'n aandeel in M-Net
besit. Die ANC dring ook aandatFranklin Sonn en
Enos Mabuza, wat sonder konsultasie bedank het,
weer aangestel moet word. (Sien berig op bladsy
54.) - HENNIE SERFONTEIN

BEGIN VANNP SE GROOT GEVRY
DIE NP-saamtrek verlede naweek op Pieters
burg is die begin van 'n fyn beplande veldtog
om steun te wen onder die meer konserwa
tiewe en tradisionele plattelandse swart be
volking. Dit word amptelik ontken, maar 'n
senior NP-parlementslid wat ten nouste be
trokke is by die strategiese spel, se reguit:
"Ons het net 20 persent van die swart stem
nodig om te keer dat die ANC die verkiesing
met 'n absolute meerderheid wen. Oit maak
dus sin om te konsentreer op die miljoene po
tensiele swart ondersteuners vir 6f die NP self,
6fvir 'n bree alliansie onder NP-leierskap."

Die Pietersburg-saarntrek was die eerste
openbare bevestiging van so 'n veldtog,

waaraan langer as 'n jaar gewerk is. Oit volg
op 'n reeks ontmoetings tussen Pik Botha,
Transvaalse leier van die NP, en senior
stamkapteins in Oos-Transvaal.

Die NP het reeds 'n stuk of twaalf swart
streekdirekteure in Natal en Transvaal
aangestel wat net op swartmense konsentreer,
asook 20 heeltydse amptenare in Natal en
Transvaal en drie in die Vrystaat.

'n Sleutelfiguur in die beplanning was
David Chuenyane, voormalige lid van Apia en
die PAC wat byna 30 jaar in die VSA gewoon
het, waar hy hom as teoloog en ingenieur
bekwaam het. Hy het verlede jaar teruggekeer
om direkteur te word van die veldtog in

Soweto, en is pas aangestel as lid van die
Transvaalse Uitvoerende Komitee.

Die "rally" in Pietersburg was duidelik 'n
magsvertoon. Oor die feit dat daar minder
mense opgedaag het as wat verwag is, het
Botha gese. "Ons het beplan vir 10 000 mense
en hier het 7 000 opgedaag. Die ander kon nie
kom nie weens intimidasie."

Feit bly staan dat die teenwoordiges vanoor
die hele Noord-Transvaal in busse aangery is.
Daar was nie baie mense van die naburige
Seshego met sy 100 000 inwoners nie. Die
vraag is: sal die NP s6 'n saamtrek in Soweto
of ander stedelike townships kan hou?

- HENNIE SERFONTEIN
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Goldstone oar Cuna

'N PISTOOL VIR POUSE

'N KOM lTEE van die Goldstone-kommissie het bevind dat geen
stawende getuienis bestaan vir die relaas wat die Mosambiekse
droster ]oao Cuna verlede jaar aanVrye Weekblad van 'n aanval op
ANC-ondersteuners in Natal gegee het nie.

Cuna, 'n agenl vir Militere Intelligensie en handlanger van die
BSB;voorbok Ferdi Barnard, se storie het gelei tot die ontmaskering
van die geheime Direktoraat Koverte Insameling.

Cuna, wat uit vrees herhaaldelikgeweier het om sy getuienis te
voltooi, het na sy inhegtenisname beweer die ANe het hom verplig JoaoCuna
om die storie aanVrye Weekblad te vertel Die Goldstone-

kommissie het die bewering oak verwerp.
• Vrye Weekblad se redakteur se kommentaar:
Die kommissie se ondersoek na die Cuna
geval was uiters onbevredigend en
opperolakkig. Dit isjammer dat die kommissie
nie bloat bevind bet dat by nie 'n beuin d ing
oor die saak kan maaknie, want daar is
steeds meer urae as antuoorde oor die bele
episode. Ons eruaring is dat Cuna as mens 'n
algebele metamorfose ondergaan bet tussen
die tyd dat ons met bom gesels bet en sy
verskyning ooor die kommissie.

Oor die mees kritieke vraag spreek die
kommissie born nie uit nie asbynie betaal is
vir sy storie nie en niemand bom aangebits
bet om dit te doen nie, uaarom sou by uit die
bloute asagent van 'n berugte Ml-eenbeid by
Vrye Weekblad opdaag en so 'n storie in
besonderbede versin? En dit temryl al die
ander inligting uiat by random die verbaal
vertel bet, nou waar bewys is?

'n VVO-helikopter hangoor die reeds

verwoeste motorparkvan die Somaliese

krygsheer genl MohammedFarrah Aidid

in Mogadisjoe. Diebloedige botsings

tussen vredesmaglevan die VVO en

Somali-burgerlikesen volgelinge van

Aidid is slegte nuusvir die we se

vredespogings enhet'n militere

ingryping in Bosnienog meer

onwaarskynlik gemaak. Die vve kanook

nie meer bybly byaldie vredesoperasies

nie. "Ons is in 'n oorgangsperiode van

stabiele vredesbewaringna dinamiese

vredesafdwinging,maarons het nie tyd

om aan te pas nie," sedie assistent

sekretaris-generaal vandie we belas

met vredesoperasies, Iqbal Reza van

Pakistan. (Foto: AP)

kortbegrip

FORUM ON TIlE ROLE AND RJNCIlON OF
PSYCHOLOGY INANEWSOUIll AFRICA

3 AND 4 SEPTEMBER 1993

A Forum istobe held on 3 and 4 September
1993 to address urgent issues regarding the roleand

Function of Psychology in a New SouthAfrica.

The Forum\\ill bea working Forum and the .
panicipantswill form part of the process of

formulating recommendations for the Role and
Functions ofPsychology in a FutureSouth Africa.

All interested organisations or parties can apply
to attend. Ifyouare interested to attend please

submit yourapplication
BEFORE9JUlY 1993 TO THE FOllOWING:

The Credentials Committee
Forum on Psychology

Private Bag 29356
SUNNYSIDE

0132

Estelle du Plessis or Adriaan Woudstra
Tel: (012) 3414313
Fax: (012) 3410510

Please indicate clearly your link with or interest
in Psychology asthis will be used for the issuingof

invitations.

SKOOLGAAN en skoolhou in Amerika is nie maklik nie. Navorsing het glo onthul dat 100 000
skoolkinders e1ke dag 'n vuurwapen saammet hul boeke en toebroodjies inpak.

Sowat1 ()()() onderwysers word elkemaand soergaangeval dathulle medies behandel moet word.
Sowat 'n derde van die onderwysers in New York en 'n kwart van aile onderwysers in die land is
al minstens een keer aangeval.

Orie miljoen leerlinge is elke maand die slagoffers vanmisdaad in hoerskole, 300 000 hoe rskool
leerlinge word per maand aangeval en in een jaar is 120 kinders in skole in Detroit geskiet.

Sake het nou so hand-uit geruk dat kleuterskoolkinders geleer word om plat te val as hulle
geweerskote hoor. Die wat dit die vinnigste doen, kry suigstokkies.

GENERAAL NOG HANGENDE
DIE Prokureur-qenerccl en d ie minister van Justisie het nog geen fina le beslu it geneem

oor d ie bewerings van bedrog wat deur die Kantoor vir Ernstige Ekonom iese Misdrywe
(KEEM) teen die vaormalige hoof van stafinligting van d ie weermag, It-genl Witkop
Badenhorst, ondersoek is n ie .

' n Woordvoerder va n die min ister, Werner Krull, se by na vraag KEEM onde rsoe k ni e net
sake nie, maar oak bewerings. Hy stel dit duide lik aan VWB dat ' n klagte beslis ni e teen

Badenhorst ingedien is nie .
' n Vertroul ike verslag me t KEEM se bevindings is aan die Proku reur-Generaal en d ie
minister voorgele.

Krull kon nie die bed rag betrokke by die beweerde bedrog bekend maak nie. Hy weet
ook nie wanneer ' n finale beslu it oor die kwessie geneem sol word nie.

o lOUIS KIRSTE'l N .

6 VRYE WEEKB LAD 25 J UNIE 1 9 9 3



ANC BAKLEI OOR VISE-PRESIDENT
KWAAI woorde is op die onlangse vergadering van die ANC se Nasionale Uitvoerende Raad (I\TEC)
gewissel oar wie die pos van vise-president van die organisasie moet oorneem.

Walter Sisulu, 79, het onlangs bekend gemaak dat hy as vise-president wil uittree om die minder
veeleisende pas van voorsitter - vakant na Oliver Tambo se dood - oor te neem.

Maar Sisulu en elson Mandela, die president, is kwaai gekritiseer toe die !'.!£C na 'n bespreking
'n aanbeveling van die Iasionale Werkkomitee ( [WC) verwerp het dat Thabo Mbeki, hoof van die
afdeling Buitelandse Sake, vise-president moet word. Mbeki se benoeming is oak eenparig deur die
ANC se ]eugliga ondersteun.

Verskeie streke, onder meer Middel-Natal en die Oos-Kaap, her oak beswaar gemaak en gese net
die nasionale kongres, wat later vanjaar beoog word, kan oar 'n vise-president besluit.

Ray Mhlaba, onder-voorsitter van die SAKP, en Harry Gwala was van die skerpste kritici. Datook
die PWV-gebied beswaar aangeteken het, word as betekenisvol beskou. Na verneem word, het die
voorsitter, Tokyo Sexwala, 'n oog op die pos van sekretaris-generaal, wat tans deur Cyril Ramaphosa
beklee word. As Ramaphosa vise-president word en nie Mbeki nie, is Sexwala waarskynlik die
gunsteling vir daardie pas. - HENNIE SERFONTEIN

HULLE WAT HET...

Kon ingin Elizabeth... die negende

rykstemens

AAN d ie wat het, sa l gegee word, het

Jesus gese. Hy het dit seker nie so bedoel

nie, moor dit is sekerlik waar van die 101

rykste me nse in die wereld . Volgens die

Amerika anse tydskr if Fortune International

het die mense se rykdomme die laaste jaar

met 10 persent vermeerder terwyl d ie res

van d ie wereld armer geword he!.

Saam besit die 101 ryks tes 455 b iljoen

Amerikaanse dolla r - soveel soos d ie bruto

nas ionale produk van Spanje .

Die rykste mens in die wereld bly die

Sultan van Brunei, 46, wie se 37 biljoen

A me r ikaanse dollar 8 persen t van die

gesamentl ike rykdomme van d ie 101

rykstes uitmaak. Sy rykdom kom aanvankl ik

van sy la ndjie se olievelde of , maar dit het

ba ie gegroei sedert hy dit wereldwyd be le

he!.

D ie tweede grootste geldempire is die

$23 ,5 biljoen van d ie Waltons -familie, d ie

eienaars van die Wal-Ma rt kettingw inkels,

en die de rde groots te die $14 bilj oen va n

die Mars sjokola de-famili e.

Koning in El izabeth II van Brittanje is die

negende rykste mens met $7 ,8 b iljoen, wat

meestcl uit eiendom , aandele , kunswerke,

juweliersware, seels , porselein en renperde

b estaan.

Vier van die tien grootste empires is

. Amerika ans en 25 persent va n d ie totale

Iy s is Ame rikaners . Japan is tweede met 13

uit di e 101, dan Britta n je met tien , gevolg

deur Duitsland en Switserland met nege

e lk .

Thabo Mbeki...

midde-in die

storm

optrede nodig geag word, word so verduidelik:
"Die ANC en die PAC is slegs ernstigopgeneem
toe hulle hul eise met massa-aksies en terreur
opgevolghet. Die strategie isal wat waarborg dat
van ons notisie geneem sal word." .

"Geweld met lewensverlies" is nie meer 'n
eerste opsie nie, word beklemtoon. Maar Iyde
like verset, burgerlike ongehoorsaamheid en
"geweld sonder lewensverlies" geniet blykbaar
emstige aandag onder die voorste regse leiers.

"Oitkandie opblaas van 'n brugofselfs 'nskip
insluit," se een bron. 'n KP-politikus se openlik:
"Die meeste van die mense in kragstasies is ons
ondersteuners. Net soos die SAUK-personeel
met hul onlangse staking, het ons die vermoe om
die land simbolies vir 'n halfuur of 'n uur lam te
I, "e.
Oor en oar is aan VI)'e IVeekbladgese selfs die
gematigde regses stem saam iets drasties moet
binnedie komende wekegedoen word "wantdis
al manier om die ANC!regering-alliansie by die
onderhandelingstafel tot hul sinne te ruk', Daar
is gese. "Dit kangouer gebeur as watjy dalk dink.
En dit sal iets wees wat die land gaan ruk."

- HENNIE SERFONTEIN

DIE vraag is nie langer of die KP en sy bond
genote in die Afrikaner Volksfront die land gaan
ruk met 'n skok-aksie nie - maar wanneer en hoe.

Dit is VI}'eWeekbladse gevolgtrekking na 'n
paar lang gesprekkedie laaste tyd met gematigde
senior KP-politici en radikale mense in die
landbou-organisasies wat oak betrokke was by
die "Pretoria-beleg" verlede jaar.

Hulle beklemtoon dat onlangse waarsku
wings deur Constand Viljoen en ander regse
leiers dat die konserwatiewe Afrikaner beslis nie
goedsmoeds 'n "eenheidstaat" by die onderhan
delingstafel en 'n komende een-mens-een-stem
verkiesing gaan aanvaar nie, baie emstig opge
neem moet word.

"Onthou, julie het nie meer met die wille
wragtags van ultra-regse fanatici en 'n paar
rassistiese skobbejakke te doen nie. Die mees
gematigde konserwatiewe Afrianer kerk- en
kultuurmense meen ons word uitoorle en dat
tensy ons iets dramaties doen, dit vir ons verby
is," word herhaaldelik gewaarsku.Oat drastiese

kortbegrip
Regses willand (mk'
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nie geweld as politieke metode laat vaar nie en bestaan die
moontlikheid steeds datvan hulle kan uitstap, bly dit die enigste
show indie dorp en sal hulle doodeenvoudig die een of ander
tyd moet terugkeer.

Amper belangriker as dieproses is diefeit dat die twee groot
bulle in die kraal, die ANC en die NP-regering, besluit het hulle
altwee en die hele land gaan beter daaraan toe wees as daar 'n
basiese ooreenkoms tussen hulle is oor waarheen die proses

moet loop. Amper iets soos 'n stormagtige verlowing tussen die grootste
bevrydingsbeweging met die meeste mense agter hulle aan die een kant, en
die regering-van-die-dag, die burokrasie, die veiligheidsmagte en die
grootste deel van die ekonomie aan die ander kant.

Ons besef ook nie aldag werklik hoe 'n groot en positiewe kompromiej
dit van die kant van die ANC was nie om in te stem dat mag vir die eerste
vyf jaar na dieeerste verkiesing gedeel moet word, eerder as dat 'n gewone J;,

meerderheidsregering gevorm word. Dit se natuurlik nie daar gaan nie nog j
heelwat wedywering en koppestamp tussen die twee wees nie. 'II

'~

'I
I

DIE ANDER groot deurbraak vir toekomstige stabiliteit is dat al die partye
in die land nou minstens die beginsel aanvaar het datdie land nie aIleen uit
Pretoria geregeer kan word nie, maar dat daar sterk streekregering moet
wees.

Daar is nog heelparty ander pluspunte wat ons waarskynlike scenario's
heelwat rooskleuriger maak as die inander lande met konflik: ons het klaar
'n soort markekonomie wat nie te ongesond is nie; ons het 'n relatief
onafhanklike engerespekteerde regbank, veral die hoer howe; die verskil
lende kerke speel 'n groot rol onder die meeste mense, ons het taamlik
gesofistikeerde media wat maklik uitgebou en meer gediversifiseer kan
word; ons het sterk burgerlike organisasies soos vakbonde, civics, vroue
organisasies, kultuurorganisasies en georganiseerde drukgroepe.

Iemand wat gedink het ons kandrie honderd jaar segeskiedenis van wit
oorheersing en 45 jaar van apartheid binne 'n ommesientjie en sonder die
vrylaat van heelwat energie in'n liberale demokrasie verander, was natuurlik
naief Daar is te veel polarisasie, bitterheid en armoede daarvoor.

Maar ons het reeds wonderbaarlik daarin geslaag om die middel vas te
maak: die grootste deel van die ANC se swart constituency, asook die wit
middelklas en ekonomiese sektor. Selfs die elemente regs en links van die
middelgroep is in'ngroot mate in dieprosesse ingebind enkanmet geduld
entakt ingebind gehou word. Endieekstremiste aandie einde van die pole
het nie die potensiaal om die he!e proses sommer in 'n chaotiese bloedbad
te verander nie. '

ARMOEDE IS ons grootste probleem. Mense sonder werk, sonder huise
en sonder kos kan nooit gelukkig en stabiel wees nie. En as die oorgrote
meerderheid van die armes nog een kleur is, word die probleem groter.

Ons kan nie die probleem van armoede en werkloosheid aanspreek
sonder dat daar 'n nuwe vertroue onder sakemense en beleggers is nie.
Terwyl almalso neerslagtig en vreesagtig is, gaan die vertroue ook nie kom
nie.

Suid-Afrikaners moet in die dae 'n beter perspektief kry oor wat werklik
indie land aangaan, eerder asomhulle teen diemisdaad engeweld om hulle
vas te kyk of hulle dood te skrik virheethoofdesoos Peter Mokaba, Hemus .j
Kriel, Harry Gwala of Eugene TerreBlanche. ~

Die Nuwe Vrye Weekblad hoop om in die proses 'n sterk en positiewe
rol te speel. •

WOORDE VAN groot hoop. En
nie net woorde nie: Soros het die
laaste tyd baie miljoene in Suid
Afrika kom bestee.

As 'n hardekoejawel en street
smart biljoener-spekuleerder s6
oor Suid-Afrika voel, hoe isditdan
dat Suid-Afrikaners self so ontset
tend negatief en neerslagtig is?
Hoe is ditdat diescenario's van die
voormalige joego-Slawie, Angola
ofSomalie eerder hier as modelle
gebruik word?

Soros isnatuurlik reg: diegroot
ste pluspunt is dat al ons land se
politieke magte en kragte op die

, oomblik vasgemaak is in dieonder
handelingsproses. Selfs al het die
regse en linkse ekstremiste nog

REDAKTEUR
MAX DU PREEZ

FINANSIELE BESTUURDER
MARK BEARE

REDAKSIE-ASSISTENT
NICOLETTE VILJOEN

KANTOOR-ASSISTENTE
JOSEPH MOETAESI

VERNON ZULU

MEDE-REDAKTEURS
INA VAN DER LINDE

MARTIE MEIRING

POLITIEKE REDAKTEUR
HENNIE SERFONTEIN

KOPIEREDAKTEUR
JOHANNES BRUWER

ONTWERP
ANTON SASSENBERG

BOEKEREDAKTEUR
WILLIAM PRETORIUS

FOTOREDAKTEU R
SALLY SHORKEND

VERSLAGGEWERS
LOUIS KIRSTEIN

ESMA ANDERSON
WALLY MBHELE

CHRISTI VANDER WESTHUIZEN
VIRGINIA KEPPLER

BEVERLEY MITCHELL

ADVERTENSIEBESTUURDER
ELiZE VILJOEN

Tyd virhoopJ vertroue
en glimlagte

S
DID-AFRIKA het 'n nasie van neerslagtiges geword. Die
indekse van verbruikers- enbeleggersvertroue is laer as ooit,
selfmoorde neem toe enalmal wat kan, siten plannetjies maak
om pad te gee.

Wit, bruin en swart Suid-Afrikaners het nou die slagoffers
vanhul eie vrese en depressie geword, endit veroorsaak 'n bose kringloop.

Hoekom? Waamemers van buite en nugtere ontleders van binne sien
genoeg om te begin glo ons gaan dit maak as 'n re!atief voortvarende en
vreedsame demokrasie. Dit is ook die bree konsensus van ons voorblad
artikel, wat op bladsy 13 begin.

'n Mens kan 'n kapitalis seker met niks anders vertrou nie as om sy
rykdomme te vermeerder en om nerens geld in te steek waar die risiko te
groot is nie. En hoorwat se biljoener George Soros, die wereld se grootste
spekuleerder en die magtigste man in die intemasionale goud- en wissel
koersmarkte: Die risiko-element in Suid-Afrika is vee! kleiner as in 'n land

soos die voormalige Sowjet-Unie,
wat ook 'n demokratiseringspros
es ondergaan. Die kanse virsukses
hier is groter, want hier is 'n be
heerde proses eerder as 'n proses
wat buite beheer is. Die leierskap
van Suid-Afrika onderhandel. Dit
is 'n hoogs ontwikkelde gemeen
skap met al dieinstellings en infra
struktuur van 'nontwikkelde land.
Suid-Afrika is eerder verge!ykbaar
met Pole, wat al meer van 'n
suksesstorie word.





NP-vlaggie en 'n broodrolletjie. Aan
die einde van die verrigtinge kry
e!keen 'n maaltyd met vleis (en nog 'n
broodrolletjie).

So kort voor elfdie oggend ry De
Klerk en Botha in twee oop bakkies
die stadion binne soos twee triom
fantlike Romeinse generaals. Groepe
geklee in he!der rooi, gee! en pers
rompe en hootbedekse!s voer 'n ver
welkomingsdansie vir die Staatspre
sident uit.

Die etniese inslag van die ver
rigtinge was duidelik verteenwoordi
gend van die plattelandse bevolking.

Onder die hoogwaardigheidsbe
kleers was die opperhoofmanne, die
voorsitters van die stamkapteinsrade
endie leiers van drie tuislande, onder
andere hoofman SDW Nxumalo, die
nuwe hoofminister van Gazankulu.

Swart gemeenskapsleiers Ie in hul
toesprake sterk Idem op die belan
grike posisie van die Makqoti in die
swart gemeenskappe. Hulle wil he
De Klerk moet hul posisies summier
in ere herstel pleks van wag vir
besluite van die veelparty-konferen-
sie.

Die talle toesprake v66r De Klerk
na halfdrie aan diewoord kom, word afgewisse! met stamdanse.

Toe Pik Botha aan die beurt kom, val hydie ANC berekend aan as 'n party
van geweld, anargie en wanorde - enspee! duidelik opdie vrese van sy meer
konserwatiewe gehoor.

Botha waarsku in kleurryke bee!dspraak teen die voortdurende bloed
vergieting: "As 'nmens 'nas slag, dan verlaat al diebosluise die bees, dan
is daar geen bloed meer oarnie. Maar dit is nie nodig vir ons am mekaar
dood te maak om van die bosluise ontslae te raak nie. Ons moet mekaar dip
am van die bosluise ontslae te raak. Die Nasionale Party het juis die regte
dip."

Later stel hyFW de Klerk aan dieskare voor as 'n "groat sterk chief" 
omdat hy die moed gehad het om te erken dat die NP met apartheid
gefouteer het. Die opmerking word met toejuiging begroet. .

Ook De Klerk beskryf die hergeboorte van die Nasionale Party met
beeldspraak. Hy verte! hoe swart en wit vir 'n langtyd aparte wee gewandel
het. "Daarwas sterk riviere tussen ons, sodat ons mekaar slegs daaroorkon
sien. Maar nou is die riviere nouer en kan mense mekaar sehande neem."

Kort na drieuur vind die skare hul weg na die eettafels.

EK LOOP VIR David Chuenyane raak, wat pas as nuwe Transvaalse LUK
aangestel is. Die teoloog en ingenieur isgewese lidvan Apia enispas terug
na dekades in Amerika. "Ek steun die NP' want ek soek na 'n party wat
resultate kan lewer," se hy. "Apartheid is agter die rug, die Afrikaners gaan
nie trek nie en ons moet met hulle saamwerk."

Jeremiah Petje is al 73, maar hy se hy het al die pad gekom omdat hy
nuuskierig was am vir De K1erk te hoor. "Maar ek stem vir Mandela. De Klerk
see!ke dag iets anders. Ek sal hom net glo as hy saam met Mandela praat,
want iemand wat aileen praat, verte! nie die waarheid nie."

Marge Botha, 65, se pa was in 1914 stigterslid van die NP. "As kind het
eksaam met dieswartrnense gedans en my beste maat was die kindermeidjie
wat my opgepashet. Wat vandag hier gebeur, is niks snaaks nie. Apartheid
was die grootste fout wat ons nog gemaak het, en ons moet dit nou
regmaak."

So tussen die verskeidenheid van deftig geklede mense, tradisionele
stamdansers, krygers in velie en kaal bolywe moet 'n mens erken: die
byeenkoms spreek van 'n nuwe politiek in Suid-Afrika.

Dalk het die NP die Rubicon nou eers behoorlik oorgesteek. •

VOOR DIE AMPTELIKE
verrigtinge spreekDeKlerk
in'n saal eenkantdieswart
hoofwaardigheidsbekleers
toe - onder andere die
sogenaamde Makqoti
(hoofmanne), tradisionele
leiers en leiers van
Gazankulu, Venda en Le
bowa. Intussen kom du
isende mense met busse
vanuit die hele Noord
Transvaal aan en stroom
die stadion binne.

Met die instap kry e!ke
mens 'n NP-Iapelteken, 'n

• Consultancy
• Menuselectedtraining
• Competancy designed

customised based training

Tel. (011)614 6693 or ask
lor a faxIntroduction

GeorgeGericke

~~.~[~J

~I1CQ)~
-------~-----.---~~- --- ---

IMPROVE IT
CREDIT MANAGEMENT &
TRAINING CONSULTANTS

DS E MAHLALELA open met skrif
lesing en gebed in drie tale, waar
onder Afrikaans. Hy gebruik Gala
siers 1 vers 3asteks, waar dit gaan oar
hoeJesus Christus vrede gebring het.
Sy kort preek en gebed is 'n vurige
pleidooi vir vrede. Maar vir iemand
wat Nl'-vergaderings al meer as 40
jaar bygewoon het, is daar een belang
rike verski! van die Afrikaanse
predikante deur die jare. Daar is geen
poging om subtiel die "regte" teks te
kies en so te vertolk dat dit die NP
bevoordeel nie.

.'n Fris, ouerige boer, wat nie synaam wi! noem nie, maar klaarblyldik
deel is van die plaaslike NP-bestuur, leun met 'n vonke! in sy oog na my:
"Malan, Strijdom, Verwoerd en Jan de K1erk sal seker in hul grafte omdraai
as hulle hierdie saamboerdery sien."

Maar heelparty mense in die Pietersburgse tak van die Nasionale Party
isduidelik algoed inpas met die NP senuwe politiek. Toe 'nvroulike kollega
vroeer per te!efoon navraag gedoen het oar die saamtrek by 'n vrou in die
NP-kantoor wat geldink het of sy tot 'n ouer geslag behoort, se die: "My
poppie, jy moet verstaan dit is nie 'nvergadering nie, dis 'n rally. Ons isin
Afrika en moet nie onnodig uitvra oarhoe lank alles gaan duur nie."

Op die ou end duur die beplande drie en half uur van die verrigtinge
darem nie langer as vyf uur rue.

DieStemword nie aan die einde gesing nie - alhet DeKlerk selfverlede
jaar gal afgegaan oar die storm rondom die volkslied. Ironies het een van

die kultuurgroepe voor die
begin van die verrigtinge
spontaan Nkosi Sikelel'iA
frika binne die stadion
gesing.

minister van onderwys inGazankulu.
En FW de Klerk en Pik Botha glirnlag
breed en wuif met die hand.

Oral op die verhoog en om die
stadion op Pietersburg seskougronde
wapper die viae van die "nuwe" Na
sionale Party, met die embleem van
dieopkomende son. Plakkate basuin
dit in aile tale uit: "Vir jou 'n plek in
die son."

In die Noord-Transvaalse winter
sonop Saterdag 19 Junie kan 'n mens
skaars glo jy bevind jou in die hart
land van Afrikaner-verkramptheid en
blanke konserwatisme.
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INKATHA SE WIT GESIGTE
. INA VAN DER LINDE kyk wattrek
witrnensena die M

M
ET die Inkatha-opmars na die
SAUK deur die strate van Jo
hannesburg was daar enkele
wit gesigte te sien. Onder die
sowat 14. 000 Zoeloes, bewa

pen met kieries, swaarde en skilde, was daarhier
en daar ook 'n paar wit vroue.

Een van hulle is Gerda Bekker, 47, Afrikaans,
gesofistikeerd en middelklas. En met rye, erken
sy, ongemaklik en selfbewus.

Maar dit het haar nie afgeskrik nie. Inteen
deel. Sy is die eerste kandidaat wat in 'n wit

E W AT VANdie gewelddadige sy vanInkatha?
Die politieke moorde in 1 atal, die moorddadige
slagting deur Inkatha-ondersteuners in Boipa
tong?

Se Bekker: "Ek wil daardie optrede of ander
nie goedpraat nie. Maar die Zoeloes is trotse,
vreeslose mense. As iets aan hulle gedoen word,
sal weerwraak nie uitbly nie. Dis 'n soort
Bybelse oog-vir-n-oog ding wat Westerlinge
miskien nie verstaan nie."

Sybeweer die beeld vangewelddadigheid is
"doelbewus geskep deur ander politieke partye
wat die geld en die middele het . As nasie is die
Zoeloes die vriendelikste en vredeliewendste
mense wanneer regverdig teenoor hulle opge
tree word."

Daar word net soveel wreedhede teen IVP
lede gepleeg. Soos die vrou, 'n lid van die
vredeskomitee, wie se huis in Thokoza afge
brand is, en die IVP-leier wie se Iyk na sy
begrafnis deur jeugdiges opgegrawe en ver
brand is. "Ons ervaring is dat die ANC die
leierskap van Inkatha stelselmatig uitmoor".
• Hoeveel steun het die IVP onder witmense?
Hennie Bekker meen niemand weet nie. Ook
nie die navorsers wat beweer hulle het 10
persent steun nie. "Maar as ons kan bewys dat
ons 20 ofsells 30 persent steun onder blankes
het, sal daar 'nherwaardering van die politieke
toneel plaasvind." •

wees."
Hy kan nie vir die ANC stem nie, want hulle

is "kornmunisties, en ons beveg ons lewe lank
die kommunisme".

"Inkatha wil ons nie vemietig soos die ANC
nie en boonop het hulle geen boikotte, sit-insen
strikes nie. Hulle meng hulle nie in by skole en
hospitale nie. Hulle eerbiedig die regering van
dieland. Soos dieBybelse onsmoet die regering
gehoorsaam wees, al stem ons nie met hulle
saam nie."

En die IVP is gedissiplineerd, se Gerda
Bekker. 'Kyk nou maar na die opmars na die
SAUK. Daar is nie vensters gebreek of winkels
geplunder nie en nie een kar langs die pad het
'n skrapie opgedoen nie".

Sy en haarman, Hennie Bekker, voormalige
NP-parlementslid vir [eppe wat in Maart na die
IVP oorgeloophet, meen geen wit party staan 'n
kans om 'n verkiesingte wen of goeie opposisie
vir die ANC tebied nie. Daarom het hulle besluit
die enigste keuse is om vir 'n swart leier
verkiesing te veg.

politieke toneel projekteer?
"Dit het te make met 'n romantisering van

nasionalisme," se een partytjieganger. "Afrika
ners kan hulle vereenselwig met die Zoeloes se
beeld van 'n trotse, onverskrokke volk wat nie
virdie duiwel stuit nie. Die Zoeloes het met net
sovee! eer uit die stryd getree by Bloedrivieras
die Afrikaners na die Boere-oorlog."

Maar die sterk nasionalistiese beeld van die
IVP hetoak synade!e, se Gerda Bekker. Ditskrik
party menseafomdat hulle meendie party isnet
vir Natal en KwaZulu. "Maar dr Buthelezi dra die

belange van die heIe Suid
Afrika op die hart. Hy saar
hom nie net vas teen Natal en
KwaZulu nie, maar sien 'n
breer beeld van Suid-Afrika."

Wat haar na die IVP
aantrek, isdie sterk standpunt
teen kommunisme. "Kom
munisme het nog nie inAfrika
of erens elders ter wereld ge
werknie en het in Afrika gelei
tot rampspoed en verval."

En, se sy: "Dr Buthelezi
was nog altyd gekant teen
sanksies en boikotte, en hy is
tengunste van 'n kapitalistiese
stelsel. Hy dreig nie met die

nasionalisering van maatskappye en eiendom
me nie en hy steun nie wegbly-aksies nie.

"In KwaZulu isdaar nie skoolboikotte nie en
dieslaagsyfervan matrieks was laasjaar indie 80
persent."

TIlABU HEUNIS, voorsitter van die IVP-tak in
Pretoria en voormalige NP-ondersteuner, se
"ons is ses Boertjies" war die tak gestig het. Hy
hethom by die IVP aangesluit"omdatdrButhelezi
'n kind van die Here is en sy woord is syeer.'

Hy het die dag van Chris Hani se begrafnis
besluit on'nIVP-lid te word. "Ek hetnadie chaos
op TV gekyk en besluit ek kan nie vir die Nl'
stem nie omdat hulle geen kans staan teen die
ANCrue. Die Nl' slaag niedaarin omswartsteun
te werf nie. Blankes en swartes moet saam 'n
front vorm wat 'n opposisie vir die ANC kan

ThabuHeunisGerda Bekker

stadsraadsverkiesing vir die IVP staan. Wyk 38 in
Johannesburg vroeer die maand.

In gesprekke op partytjies in Pretoria hoar
mens al hoe meer Afrikaners se hulle sal eerder
vir Inkatha stem as vir die NP of die KP. 'nWeek
of wat gelede is 'n IVP-tak hier gestig enbinne
kort gaan nog takke in Transvaal volg, SODS op
Middelburg en Witbank.

Oit Iyk of die tradisie-gebonde Zoeloe-parry
van hoofminister Mangosutho Buthelezi dees
dae onder wit kiesers oes. Daar word beweer dat
die IVP meer wit steun het as die ANC. Oaar is
byvoorbeeld 'n sterk IVP-teenwoordigheid in
plekke soos Sandton.

Hoekom sou witmense aangetrokke voel tot
'n party wat sterk kultuur-gebonde is, hoofsaak
Iik uit een etniese groep bestaan, enboonop die
beeld van 'n groep veglustige impi's op die
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VIVA BAAS FW!
VIVA PAP ENWORS!

Daar trek dieNasionale Party toe laas Saterdag syBoere-onderbaadjie uit en
haal sy pluiskuil afentrek 'n stertriem aan.

Pure, pureDTA van destyds. Kompleet met papen wors, vlaggies enT
hemde.

Maar dis goed so. Dit is 'n groot stap vorentoe in dienormalisering van
ons politiek. Die NP kan nooit weer 'n stowwerige ou party wees van
middeljarige Afrikanermans met boeppense, snorre, grys pakke, grys
skoene en grys persoonlikhede nie. Die party het inderdaad waarskynlik
die mees veelrassige party in die land geword - nes die DTA in Namibia
destyds was.

Nou moet die Nattes nog net hul eie toyi-toyi uitwerk - of 'n soort van
'nvolkstoyi, want die wit Nattessal ook moet kan saamdans. Dan kanMarike
dievoordanser wees, enHemus kandie dreunsang insit. (Wat van "Aanstap
Rooies" vir 'n chant?)

Maar Brolloks het 'n vermoede FW se stywe Dopperboude gaan nie
lekker saam-toyi nie. AI klaar was dit duidelik dat hy nie juis te tuis is in die
nuwe, losser Afrika-idioom nie, al was hy slim genoeg om op 'n bakkie
eerder as in sy vet Mercedes deur die skare te ry.

SWART BROERS
Na die NP se Pietersburg-ervaring en die skielike oopheid van die geheime
Afrikaner Broederbond by monde van Hootbroer Pieter de Lange wonder
Bittergal of die volgende stap gaan wees om 'n paar Venda- en Lebowa
hoofmanne ook in die AB se Hoofraad in te sluit.

Bittergal hetnie geweet of sy moet lag ofhui! toe sy Hoofbroer Piet se
gesprek metRapport (wie anders?) laas Sondag lees nie.

"Die jagseisoen is oop," seg hy plegtig en seergemaak, "regter Mahomed
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het dit amptelik oop verklaar" - verwysende na die petalje van Broers en oud
Broers wat kandidate vir die SAUK-raad was. Nou het Broer Piet gedink
lidmaatskap van 'n magtige geheime organisasie met ongesond baie
politieke invloed isirrelevant virwanneer 'n mens kandidate wi! keur vir 'n
sensitiewe pos soos SAUK-raadslid?

Maar hy is reg as hy praat van die Afrikaners wat begin skarrel: "Hulle
bedankuit dieAB of spring bont in die politiek rondo Dis eintlik half tragies
komies, eintlik, en 'nbietjie pateties."

Bittergal kon dit nie beter gese het nie. Skop die Broers as hulle le.

LANG PAD SEDERT '76
Brolloks het met die herdenking van 16 ]unie 1976 verstom gesit en kyk en
luister na die studenteleiers van daardie jaar wat hy destyds as jong
verslaggewer as wilde revolusionere leer ken het.

MannesoosDan Sechaba Montsitsi, Kgotso Seathlolo enMurphy Morobe.
Vandag is hulle almal manne met fensie pakke klere, duur motors en top-
betrekkinge in die sakewereld. En geartikuleer en pragmaties. .

Ons het darem maar 'n lang pad gekom. Maar soos van die '76-leiers op
CCV se: hulle het destyds die stryd van die klaskamer nadie strate geneem,
maar vandag se skoolkinders vat dit van die strate af in die klaskamer in 
daar waar hule eintlik behoort te leer. G'n wonder nie die matriekslaagsyfer
het deur die jare SODS 'nstuk lood geval, al het diegrafiek van geld wat aan
swart onderwys bestee is, in dieselfde tyd die heme! in geskiet. "Liberation
now, education later" is helaas nog nie verby nie.

GEE MY'N D
Gee my 'n D! Gee my 'nO! Gee my nog 'n O! Gee my'n...

As daar een mens in Suid-Afrika naas Peter Mokaba iswat homself vir die
res van sy lewe in die badkamer behoort toe te sluit of minstens emstige
plastiese snykunde behoort te ondergaan, is dit Casper de Vries. Sy TV
program was dommer, simpeler en meer irriterend as die swakste episode
van Loving.

HANG VIR PAGEL
Noudat die parlement weer ten gunste van die doodstrafgestem het, isBrolloks
verbaas dat dierugbybase nie sommer vir GaryPagel opKerkplein opgehang
het nie vir die trap wat]ean-Francois Tordo sy mooi gesiggie gekos het.

Disdie probleem van Suid-Afrikaners, veral die met wit velie wat t\ikaans
praat: hulle kengeen middeweg tussen arrogansie en gatkruip nie.

Wantdie verregaande skorsing vanPagel was niks anders as gatkruip bydie
Franse nie. Sovee! van 'skuus-dat-ek-Ieef het Brolloks nog nie gesien nie.
Brolloks het self ook oor en oor na die voorval op TV gekyk, en daar is
waaragtig geen manier waarop enigiemand kon se Page! het dit moedswillig
gedoen nie. Daar was veel erger trappery van albei kante in dieselfde
wedstryd en weer in die wedstryd teen Vrystaat, maar omdat niemand se
wang begin bloei het nie, is niemand eens daarvoor gestraf nie..

Brolloks kan sonder twyfe! in sygemoed verklaar dat as dit 'n Fransman
was wat dit met 'n Suid-Afrikaner gedoen het, hy doodgewoon 'n strafskop
teen hom sou gekry het. .

Ag nee man.•



Is daar lewe
na bevryding?

HENNIE SERFONTEIN

vra kenners: Wat is
Suid-AJrika se kame om in
die volgendepaarjaar'n

stabiele demokrasie te word?

A
s daar een vraag is wat nou seker op aile Suid-Afrikaners

. se lippe is, is dit die een:gaan die Nuwe Suid-Afrika 'n beter
plek wees vir my omin te woon as die oue'

Swartmense is bekommerd dat hul nuwe seggenskap in
die regering van die land nie omgesit gaan word in 'n

verbetering van hul lewenstandaarde en hul kanse in die werkplek en die
ekonomie nie; dat rasseskeiding in die praktyk maar gaan voortduur; dat
hulle kinders steeds minderwaardige onderwys en lewensomstandighede
gaan ervaar; en dat die geweldpleging gaan voortduur wat hul lewens so
onrwrig.

Witmense is bekommerd dat daar teenhulle gediskrimineer gaan word
omdat hulle wit is; dat standaarde gaan daal - paaie gaan nie reggemaak
word nie, telefone gaan nie werk nie, ens; dat geweld en misdadigheidsal
toeneem; dat 'n swart regering nie die ekonomie sal kan hanteer en
buitelandse beleggings sal kan trek nie, dat Afrikaans misken gaan word;
en dat die nuwe regime vol korrupsie en nepotisme gaan wees. Kortom,
witmense is bang 'n swart regering doen aan hulle wat 'n wit regering aan
swartmense gedoen het.

En aile Suid-Afrikaners is bang dat die vyf groot politieke groepe, die
ANC, die Nasionale Party, Inkatha, diewit regse alliansie en die PACs6ver
van mekaar is en sulke verskillende agendas het dat 'n rustige, regverdige
politieke skikking nie moontlik gaan wees nie.

Suid-Afrikaners kyk na die anargie in die voormalige joego-Slawie,
Somalie en ander konflikpunte en wonder of dit ook hulle voorland is.

Maar die groot verskil, en 'n verskil wat minSuid-Afrikaners aldag besef,
is dat daar in plekkesoos Bosnie of Sornalie geen realistiese politieke proses
aan die gang is ofstruktuur bestaan nie - dit is onbeheerste anargie. Suid
Afrika daarenteen het 'n regering war nog regeer; daar is 'n vaste
onderhandelingsliggaam; daar is 'n proses waarop die belangrikste rolspe
lers ooreengekom het wat gevolg moet word na 'n demokrasie.

Ander groot verskille is dat die burgerlike samelewing, die civil society,
hier by ons ver ontwikkel, gesofistikeerd en ingeburger is; dat die ·
verskillendekerke hier 'n sterk enstabiliserende rol speel; en dat Suid-Afrika
'n betreklik sterk, stabiele en gesofistikeerde ekonomie en infra-struktuur
her.

'N INTERESSANTE perspektief is die van Bob Tucker, voormalige
hoofbaas van die Perm wat ook nou betrokke was by die uitwerk van die
a u Mutual/ Tedkor Scenario's vir Suid-Afrika. Hy isvandag meer optimisties
oor die oorganstadium en toekoms as anderhalf jaar gelede.

"Toe ons die scenario's ontwikke! het, het ons 'n voortdurende
verslegting in die ekonomie en die verbrokkeling van die sosiale struktuur
voorsien. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat dit tot 'n afwaartse
spiraal na chaos sou lei," se Tucker.

"Maar ons het nie die skepping van inwese 'n koalisie of aksis tussen
die constituencies met werklike mag - in besonder tussen die Ai~C, die
regering en die sakesektor - voorsien nie.

"Met die voordeel van 'n terugblik lyk dit of ons die belangrikste punt
heeltemal misgekyk het. Dit is naamlik die robuustheid van 'n stille
ooreenkoms tussen rolspelers met mag endie nasionale toegewydheid tot
'n onderhandelde oorgang na 'n demokrasie."

Tucker lys die pluspunte - punte wat Suid-Afrika onderskei van ander
situasies van konflik in die wereld: swart leierskap wat verantwoording vir
die meerderheid neem; Suid-Afrika se aansienlike bronne, menslik sowe!
as materiee!; die afwesigheid van ideologiese strewes wat sosio-ekon
omiese skeeftrekking veroorsaak; etnisiteit wat weens gebrek aan meerd
erheidsgetalle nooit seksionele oorheersing kan meebring nie; 'n sterk
godsdienstig-morele onderbou in die hele gemeenskap; 'n nuwe aksent op
menslike vaardighede teenoor tegnologiese vaardighede.

Tucker glo onderhandelinge kan wei soms ontspoor, maar die basiese
verbintenis tot onderhandeling sal die partye t6g weer by mekaar bring.

"Ons sal aanhouom hoe vlakke vangewelden weneloosheid te ervaar.
Dit kan nie anders met die gewe!dige werkloosheid en huisloosheid nie,
veral omdat dit vererger word deur politieke spanning en wedywering.
Maar dit is onwaarskynlik dat die kokende onrus in 'n burgeroorlog sal
ontaard. Ons ekonomie gaan waarskynlik niesterk groei belewe nie, maar
ek dink ons sal oorleef.

"Die uitdaging isom 'n bree konsensus in 'n effektiewe regering om te
skep. Dit kan gedoen word deur 'n vrywilligehuwelik tussen die legitimiteit
van die veneenwoordigers van die meerderheid en die bestaande bek
waamheid en vermoe van die huidige establishment."

'N ANDER POLITIEKE ontleder wat ook nie oormatig bekommerd is oor
die politieke geweldpleging nie, is Eugene Nyati, direkteur van Afrika
studies aan Wits. "Ek beskou die voortdurende geweld nie as deel van 'n
beplande revolusie nie. Die geweld is die gevolg van kriminaliteit j-
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Bob Tucker... "Kyknadie

pluspunte."

Eugene Nyati... "Ons vaar nie

teslegnie.

Wit vrese .is
meestal in die kop
Die angste oar die toekoms word baie
oordryt se Inpolitieke wetenskaplike

.,

politiek en die geknoei van politieke leiers. Maar sodra 'n politieke skikking
bereik word, is ek oortuig, sal gewe!d drasties verminder en kan mens
effektief aandag aan die kriminele dee! daarvan gee.

"Mens vergeet dat dit noodwendig isdat daar in 'n oorgangsfase gewe!d
plaasvind. Maar dit het baie te doen met die gebrek aan 'n geloofwaardige
regering. Sou daar 'n nuwe geloofwaardige regering ingestel word, saldit
moontlik wees om geweld doeltreffend te bekamp.

"Ek persoonlik is nie baie bekommerd oor die gewe!d nie, hoewe! ek
weet mense mag dink dit klink bloeddorstig om te se daar kangeen oorgang
sonder gewe!d wees nie. Trouens, dit is betreklik min in vergelyking met
sommige ander lande. As ons ons situasie hier verge!yk met oorgangs- en
konfliksituasies inOos-Europa, Noord-Ierland, die Palestynse probleem en
in sekere Oosterse lande, dan Ie ons erens in die midde! van die skaal.

"Maarnieteenstaande dit alles, glo ekons vaar nie te sleg nie - en daarom
is ek versigtig optimisties wat toekomstige scenario's betref: die bes
moontlike scenario is die behoud van 'neenheidstaat met devolusie van mag
aan die streke, maar dis belangrik dat die sentrale regering genoeg gesag
moet he om die apartheidserfenis te hanteer.

" 'n Nuwe swart beheerde regering moet nie so deursogenaamde blanke
vrese gei'ntimideer wees dat dit weinig doen om die verwagtinge van die
massas aan te spreek nie. Want as die grassroots-verwagtinge geignoreer
gaan word, kan die resultaat verwoestend wees. So 'n swart regeringhetdus
politieke moed nodig om die apartheiderfenis aan te pak.

"Maar ek isbevrees ek vind Nelson Mandela te bedees (timid). Dit hinder
my. Hy is te inkonsekwent en kom met tevee! botsende visies vorendag.
Dit is iets watdie swart massas diepverontrus. Hy se voortdurend dinge om
almal te probeer tevrede stel. Hy probeerterselfdertyd aile mense tevrede
stel. Hy moet oppas dat hy nie sy geloofwaardigheid verloor en die sir De
Villiers Graaff van die swart politiek word nie."

Maar Nyati is bekommerd dat die oorgangsfase traumaties gaan wees,
want alles draai om die begrip "genoegsame konsensus",

"Watgaan gebeur as daar 'n konflik van be!ange tussen die ANC endie
Nasionale Party is? Hoe gaan 'n besluit geneem word omditop te los? Gaan
dit beteken 'n meerderheidsbesluit in die gesamentlike kabinet? Of word
daar aan ander formules gewerk?

"Ditmoet nie. vergeet word datdie ANC en die Nasionale Party vantwee
totaal verskillende standpunte en agtergronde wegspring nie. Die moont
Iikheid van politieke konflik tussen hulle is dus 'n werklikheid.

"In die afwesigheid van 'n meganisme om sodanige politieke dispuut by
te Ie, bly dit 'n riskante plan. Ons moet oppas dat ons in ons strewe om 'n
regering van nasionale eenheid in testel, nie inwerklikheid 'n regering van
nasionale verlamming gaan kry nie. Want die neiging in so 'n dispuut sal
wees om dit op die basis van die laagste gemene deler op te los. Daarom
is ek ietwat skepties oar die moontlikhede van 'n gladde verloop in die
oorgangstydperk..

"Cosag se uitstappery verlede week vestig die aandag op sekere
kernprobleme. Die Cosag-partye verwerp die idee van uitvoerende oor
gangsrade (TEC's) en 'n regering van nasionale eenheid. Dit is dus
onmoontlik omkonsensus van aile partye oor die twee sleutelsake te kry.
Dit Iyk asof dit hoofsaaklik deur die Nasionale Party en die ANC-alliansie
aanvaar word." •
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DEUR INA VAN DER LINDE

IEMAND watIyding vrees, Iy klaar onder sy vrese, het die Fransman Michel
de Montaigne gese, En kyk ons.so om ons, is dit presies wat in die wit
gemeenskap aan 't gebeure is.

Maar hoe Iyk die wit vrese? Willie Breytenbach, hoogleraar in politieke
wetenskap, Universiteit van Stellenbosch, het 'n aantal van die ergste vrese
bekyk.

Die mees algemene vrees is dat wit
mense 'n ontsettende lyding onder 'n
swart regering binnegaan. En dit hang
saam met die vreesdat wet en orde nie
meer sal heers nie en witmense se
eiendomme nie beskerm gaan word nie.

Hieruit volg die kwessie van grond
regte en die vrees dat wittes se grond
regte arbitrer deur die nuwe regering
vervreem gaanword. Dat hulle eiendom
eenvoudig van hulle weggeneem gaan
word en dat hulle niks daarvoor gaan kry
nie, of baie min.

Breytenbach meen indien grondregte
deur 'n handves vir menseregte beskerm
word, sal die meeste wittes heel rustig Willie Breytenbach

met 'n nuwe regering kan saamleef.

REGSES NOEM GRAAG Zimbabwe en die onsekerheid oor Robert
Mugabe se grondbeleid as 'n voorbeeld van wat wittes hier te wagte kan
wees. Maar hulle verwys nie na Namibia nie, waardie prentjie heel anders
daar uitsien. In Namibia is grondregte deur 'n handves van menseregte
beskerm.

Daar is ook ander voorbee!de in Afrika waar wittes na onafhanklikheid
swaargekry het. Een hiervan is Algerie, waar die Marxistiese FLN-regering
van Ben Bella voor die voet begin hetom wit eiendomme te konfiskeer, en
meer as 'n miljoen Franse na vier geslagte land uit is. Nog 'n Marxistiese
regering, Mosambiek onder Samora Machel, het wit eiendom gekonfiskeer.

'n Derde vrees by witrnense is die van 'n verlies aan status en invloed,
en die vrees dat hul insette sal verdwyn.

Daar's merkwaardige parallelle tussen die debat wat nou aan die-gang
is in Suid-Afrika en die situasie 30 jaar gelede in ander Afrika-lande. In die
post-koloniale tydperk in Afrika het verskeie lande met 'n program van
sogenaamde verafrikanisering veral die burokrasie op groot skaal - en
blitsvinnig - vervang. Boonop met mense wat geen opleiding en geen
ondervinding in spesifieke poste gehad het nie. Die gevolg was dat
openbare dienste in baie Afrika-Iande heeltemal in duie gestort het.

Dis iets anders as regstellende optrede, wat ons op die. oomblik hier
be!eef. Regstellende optrede is minder rassisties en Idem word gele op
opleiding.

Nogtans sit veral staatsamptenare met die vrees vir afdanking. Breyten-



!

bach noem dit "die vrees vir wegdoenbaarheid".
By voorspel dat dit veral onder Pretoria se duisende staatsamptenare

woes sal gaan tussen nou en die totstandkoming van 'n nuwe regering.
Die vrees vir oorbodigheid gaan gepaard met 'n vrees vir die verlies van

pensioene en dat die waarde van eiendomme gaan daal. Regstellende
optrede beteken egter nie dat elke tweede amptenaar sy werk gaan verloor
nie, maar verandering en woelinge sal daar wei wees. Eiendomme kan dalk
goeie nuus lewer soos in Harare en Windhoek waar eiendomspryse tot
sesvoudig verhoog het na onafhanklikheid.

DIE VREES VIRveiligheid loop sterk: dat alles soos in Maputo en Luanda
in duie gaan stort en dat wittes soos rotte van 'n sinkende skip gaan vlug.
Dis veral die onderste klasse wat in genoemde lande hulle goed op 'n lorrie
gelaai en die land uit gevlug het - maar boere en sakemense, soos die
plaasboere wat in Zimbabwe, Namibia enKenia agtergebly het, en dit maar
"uitgesweet" het totdat stabiliteit weer teruggekeer het, is vandag goed

daaraan toe.
Van tyd tot tyd sal die vreespsigosemense beetpak, glo Breytenbach,

maar witmense, wat soms oorreageer, sal besef die ANC het onherroeplik
afgesien van die ou ANC-beleid vandie nasionalisering van myne, banke en
monopoliee. Daar is wei sprake van die ontbondeling van monopoliee.

Ook die vrees vir weerwraak is ongegrond. Weeg maar die wraak in die
Belgiese Kongo, in Phillipeville in Morokko, en toe Arabiere in Dar-es
Salaam vermoor is, op teen die taamlik vreedsame dekolonisering-oorgang
in Kenia, Zimbabwe en Namibia. Yomo Kenyatta, Sam Nujoma en Robert
Mugabe hetalmal 'nversoeningsbeleid gevolg naonafhanklikheid. Dink aan
Kenyatta se verstommende leef-en-laat-leef beleid in Nakuru in 1962 - dit
nadat hysewe jaar in die tronk wasweens sy betrokkenheid in dieMau-Mau
oorlog.

Se Breytenbach: "Afrika het 'n vermoe om versoenend op te tree en ek
glo nie dieANC sal anders wees nie. Trouens, hulle hetreeds gewys dat dit
die geval gaan wees." •

Gaan die nuwe Suid-Afrika
'n plek wees waar jy wi! bly?

'n Klompie bekende burgers se hut se
DEUR HENNIE SERFONTEIN

FATIMA MEER, voormalige
professor in sosiologie aan die
Universiteit van Natal en lid van
die nuweSAUK-Raad:
Ek het Bombaai lief. Ek het Londen lief. Ek het
Zurat lief waar my pa gebore is. Maar my liefde
vir Durban kan nie daarmee vergelyk word nie.
Want dit iswaar ek gebore is, dit iswaar my
kinders en kleinkinders gebore is. Wat sal ek
sender dieland doen? Wat sal die land sander
my doen?

Dit iswaar ekmy toekoms vasgryp, want dit
is die plek waar ek die greep van tirannie leer
ken het.

Ek kannie nou die handignoreer wat na my
uitgestrek word rue; ek kannie my hand van
daardie hand wegtrek nie.

ELMA POTGIETER, aktrise en
oud-joernalis:
Ek wil niedeel vandie Nuwe Suid-Afrika wees
nie.
Ek wil nie 'n leuen leef nie waar 'nsiniese
regering in die naam van demokrasie die di
rekte oorsaak is dat plakkersgebiede gevorm

word waar miljoene in armoede en ellende
moet leef; waar die legitieme begeerte van
volke om hulself te regeer onderdruk word vir
geldelike gewin.

Ek wi! nie leef in 'n land waar persvryheid
beteken jy publiseer alles mits dit die liberale
humanisme ondersteun en jy se niks oor

atriotisme, volksliefde of selfregering nie.
Soos ek dit onlangs aan 'n teaterkollega in

die ANC gestel het: "Stil, skatlam. Jy het
intussen establishment geword. Hierdie
Boertjie is nou die 'rebel'."

Die Boervolk se "struggle" duur voort!

WILLIE ESTERHUYZE,
hoogleraar in filosofie en
sake-etiek aan die Universiteit
vanStellenbosch:
Dit bly nog altyd my bleddie land, 'n land waar
mens nooit van verveeldheid hoef te sterf of
drugs of ander uitvlug te soek nie. Dis 'n land
wat bevry sal wees van rassisme en rasse
vooroordele.

Ek sal graag die voorreg wil ervaar om 'n
swart leier as president te sien.

JOE SEREMANE, oud-politieke
gevangene en PAC-lid, politieke
banneling, voormalige amptenaar
van die SA Raad vanKerke, en
nou assistent-streekdirekteur van
die Departement van
Kommunikasie:
Ek wil nie woon in 'n land waar negatiewe ele
mente soos die huidige chaotiese situasie van
fragmentasie en geweld, en politieke maver
icks met self-vernietigende politieke- veldtogte,
bestaan en voortleef nie.

WILLIE LEWIES,
vooraanstaande regse,
organiseerder vandie"beleg" van
Pretoria en in die bestuur vandie
Transvaalse Landbou-Unie:
Ek wil nie in een onverdeelde Suid-Afrika met
'n een-mens-een-stem-regering woon nie.
Maarasdie Nuwe Suid-Afrika bestaan uit'n
konfederasie van twee of meer onafhanklike
state, isdie antwoord ja. Een hiervan moet 'n
blanke republiek met 'n eiesoewereine
regering wees. ~
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ONAFHANKLIK
ONVERBONDE

ONVERSKROKKE

PETER VALE, direkteurvan dieSentrum vir
Internasionale Aangeleenthede, Universiteit
van Wes-Kaapland:
Dis nie soseer sentimentele dinge soos die wonderlike water van my
tuisdorp, Pietersburg, ofdie goddelike sonsondergang op Muizen
berg nie. Dis datdaar nerens ter wereld sulke uitdagings isas die
waarvoor ons staan nie: om uit die as van apartheid, diegemors van
dieverlede, 'n nuwe toekoms te bou. Indie opsig verski! ons funda
menteelvanander lande met hul ouprobleme.

TSEPO KHUMBANE, 'ngemeenskapswerker
inLebowaen lid van die nuwe SAUK-Raad:
Ek bly bekommerd dat die swart middelklas gemaklik leefen bevoor
dee! word deur moontlikhede wat orals oopgaan, maar op die platte
landis daarontsettende probleme soos geweldige armoede, gebrek
kige onderwys, enwerkloosheid.

MOELETSI MBEKI, joernalis en konsultant
vir die beoogde ANC-koerant, 'n ballingvir 25
jaar en een van die benoemdes vir die nuwe
SAUK-Raad wat deur FW de Klerk geveto is:
Ek het verblyfpermitte gehad vir Brittanje en Zimbabwe, maar ek
wou nie daar woon nie. Die enorrne probleme wat opge!os moet
word - iets wat somrnige wittes dit laat oorweeg om te emigreer 
is vir my en ander bannelinge des te meer rede om terug te kom.

RUTH MULLER, 'n senior lid van die SA
Joernaliste-vereniging:
Sellsal gaanSuid-Afrika in die "regte" rigting, met 'n Uitvoerende
Oorgangsraad en 'n verkiesing in 1994, word dit duide!ik dat die
meerderheid wei sal kan stem, maar weinig beter daaraan toe sal
wees. Gewone mense oor die algemeen, en vakbonde in die
besonder, gaan 'n belangrike rol speel om te verseker dat die ver
anderinge ook vir die meerderheid 'n werklikheid word.

ANNA BOSHOFF, president van dieVroue
Landbou-Unie en lid van die nuwe SAUK-Raad:
Ek wi!vir niks ter wereld die geleentheid mis nie om na 340 jaar ons
mede-Afrikaners teleer ken. Ek hoop die mans in 'n swart regering
salomsienna die regte van swart vroue.

KATINKA HEYNS, bekroonde filmmaker:
Beslis wi! ek indie Nuwe Suid-Afrika bly! As ekdeurdoringdraad
moet klim, dan doen ek dit baie eerder hier.

PROF F A VAN JAARSVELD, historikus en
gewese teiken van die verregses oor sy
"demitologisering" van Bloedrivier:
Ek, my kinders entwaalf kleinkinders het die saak uitgemaak: ons
bly- met aI ons medeburgers. Enige oorgangstyd in dieges
kiedenis was moeilik, maar oorgangkom ook tot 'n einde. Dinge'
kom reg. '

PIET HAASBROEK, ekonoom en Afrikaanse
skrywer wie se nuutste boek, LEM, pas
verskyn het: .
Waar ek bly, iswaar ekgaan bly: inAfrika -ofhynou nuut of oud
wi! wees. Dis die kontinent wat joukeuse bepaal. Eko-nomiese toe
koms? Ons moet onsself red. Die buiteland se eko-nomiee isbloot te
swak am onstehelp.•
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Vir die prys van 'n
rugbytoetskaartjie
(of 'n ete vir twee)
kan jy 'n jaar lank
geprikkel, ingelig
en vennaak word

, Dit gaan jou net RI00 kos om vir 'n jaar lank op
Vrye Weekblad in te teken. Dit beteken jy kry hom
v66r die naweek in jou posbus, of, as' jy in Grater
Johannesburg of Pretoria bly, by jou voordeur
afge1ewer. As jy die tydskrif net vir ses maande wil
probeer, stuur R60. B1W en afleweringskoste is .
ingesluit.

Die spesiale aanbod geld net vir 'n beperkte tyd, so
stuur dadelik 'n tjek of posorder aan VWB
intekenare, Posbus 177, Newtown 2113.

1-----:--------------,
I Naam: .
I
I Adres en poskode: .

1I .

I, Telefoonnommer: : ..

I
1 D tuisaflewering

: D per pos

1

1

I
I
I
IL .J



'n Grafgrawer wag geduldig terwyl 'n sokkerspan vaarwelse aanhul makker wat in spervuur lussen

Inkatha-hostelbewoners en ANC-ondersteuners by Ralanda,Heidelberg doodgeskiet is.

Greg Marinovich .
Dit is een van die mees veelseggende
foro's wat ek nog geneem hetomdie
effek van politieke geweld in Suid
Afrika te illustreer.

Poto's is nood
saaklik om die
gevolge van nuusge
beure op mense en
die gemeenskap te
verpersoonlik. 'n
Goeie nuusfoto moet
nienet dienuuswaar
dige oomblik raak
vat nie, dit moet ook
"leesbaar" wees. 'n Buitengewone
nuusfoto moet meerweesas netduide
Iik en verteenwoordigend: dit moet
emosioneel wees en die leser betrek
en uitdaag. Die uitdaging vir jou as
fotograaf is om dieemosie bydie leser
te krywat jy by die tonee! gevoel het,

In deesdae se gemeenskap is dit
amper of iets nie gebeur hetasdaarnie
foro's of TV-materiaal daarvan was
nie. Die 21mense war op die vooraand
van Chris Hani se begrafnis gesterf
het, hetmin aandag getrek - terwyldie
grafiese beelde van Boipatong die
hele wereld ontstel her.

AS 'NDUISEND W.OORDE
Ses SUid-Afrikaanse nuusfotograwe lUys een van hut beste foto 5en praat oar hut werk

SA AM GESTELDEUR SA LLY SHO RKEN D

Cecil Sols
Oi 'n ongewone fota: die ontstoke skare en
die vreedsame kat. Dit helpomdie menslike

kant te wys va n die
township-mense wat so
maklik net geweld-sta
tistieke word.

'n Nuusfoto moet in
Iigting oordra en dramati
seer, maar verder gaan as
se nsasioneel wees. Oit
moet mense se verbeeld
ing aangryp en 'nmenslike
element inbring. 'n Goeie

foro gee die konteks van die gebeurtenis
weer. Ek is altyd aan die kant van die
underdog. Ek probeer 'n spieel wees war
reflekteer war in ander gemeenskappe
aangaan as die waaraan jy gewoond i~ . Ek
is 'n politieke dier en is dus sensitief vir
konfliksituasies, waarin ek veral graag die
gemeenskap se slagoffers uitbeeld.

'n Holomisapark

inwoner en sy

bu itengewone

metgeselneem

dee I aan 'n

militanteopmars .

na 'n nag van

geweld aan die

Dos-Rand.
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Joe Sefale
Die fata se heelwat vandie AWB 
ure tevore is drie ANC-lede tydens
'n opmars deurregsesdooclgeskiet.
Die AWE wou nie he ons moes
foro's neem nie en het erg op ons
gevloek.

Nuusfoto's speel 'n kritieke rol
- dit wys grafies aan rnense binne
Suid-Afrika en die res van die 
wereld wat hier aangaan. Ek word
gewoonlik na die townships
gestuur am foro's te neem, en
daardeur het ekalbaie gehelp am
mense oor die plekke in te lig.

'n Eerlike mening tydens 'n regse optoginVanderbijlpa rk

Herbert Mabuza
Die foto herinner lesers daaraan dat daar
intense emosies is by elke sterfte in die
geweld. Die beeld van die rna wat haar
seun 'n laaste keer wou aanraak, sal my
nog lank bybly,

Ek her nag altyd ge
hoop my foro's gaan
mense laat besef wat
hulle aan .mekaar doen.
Die proble em is dat
mense al baie afgestornp
is deur oor/og, konflik
en swaarkry. Maar ek
dinktog ek het at mense
laat regop sit en se: haai,
is dit wat aa ngaan? Oit is die rol war ek a
nuusfotograaf wil speel. Die rneeste van
ons het al half mal geword, maar ek wil
nooit iets anders doen nie. Onthou, baie
van wat ons sien en ervaar, is net te erg vir
koerante om te publiseer.

'n Goeie nuusfoto vertel 'nstorie sander
woorde, Oit roer rnense; dit laat hulle
identifiseer en verstaan wat aangaan.

'n Begrafnis byTable Mountain in Natal
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Joao Silva
Dis 'n mal foto van 'n bisarre dag toe die
treingeweld op sy ergste was. Ek dink die
oomblik is goed vasgevang.

Nuusfoto's moet koerante illustreer en
self inligting oordra, maar ook die koerante
goed en toeganklik laat Iyk. As dit shock en
horror moet wees, dan moet
dit: mense moet weer neck
lacings gebeur - en .hoe dit
gebeur.

Daar is geen Iormule vir 'n
goeie nuusfoto nie . As dit
goed Iyken jyhou daarvan, is
dit goed. Endit moet verkies
Iik skerp wees met 'n goeie
komposisie. Nuusfoto's moet
altyd vir hulself spreek. Dis
hoekom ons foto 's skiet: sodat onsnie tevee!
hoefte se nie. Dis daar , dis op film - dis nie
'n manier waarop ek kan lieg nie.

Daar is baie opwinding aan nuusfoto
grafie - gevaar, adrenalien, belangrike ge
beure, Mense se ek het 'n obsessie met
geweld, maar dis nie waar nie. Mense het 'n
obsessie met geweld. Selfs die wat se hulle
is moeg vir net gewe ld soek dramatiese
foto's as daar 'n bioedbad was.

'nGroepInkatha-krygers kom onder vuur toe hulle probeer om 'n trein met Soweto

inweners aan te val

Ken Oosterbroek
Oit is 'n forowaama mense verwys as hulle praat oor hoe
dieoorlog tussen die ANC en Inkatha aan die Rand begin
het. Oit is visueel baie eenvoudig eneffektief want jykan
dadelik besef wat aangaan.
. Ek dink nie die beste foro's kommunikeer altyd
onmiddellik en effektief nie. Partykeergroei 'n foto stadig
op jou, sodat jy eers maande later besefdis een van jou
gunsteling-foto's. Ek persoonlik hou van grafiese foro-

grafie, 'n kombinasie van grafiese ontwerp en 'n menslike
oomblik.

'n Koerant se rol in die gemeenskap is am waghond te
speel en inligting te versprei. As jy 'n verrotte gemeenskap
het en jy doen jou werk behoorlik, sal die ve rrotting \\1"s.
En as dit visueel effektief is, sal mense produktief daartee
noor reageer en iets daaraan doen.

Kyk maar hoe doeitreffend was rnedia-druk am apart
heid te ontbiool. Die mum van skaamte was s6 visueel

'n Inkatha-impi op die

aanval in Thokoza met

twee sussies wat vlug vir

hullewe. Oit was die

begin van die Randse

geweld in Augustus 1990.

duidelik dat die wereld sy
rug daarna gedraai her.

Die ral van persfotografie
vandag verskil van war dit in
die 1970s en 1980s was toe
TV byna niks gewys het nie,
f\O U \\YS 1V die meeste ge
beure ~ en persfotograwe is
onder grater druk om meer
visueel, meer simbolies van
die grater prentjie en meer
stimulerend te werk tegaan.
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LEWENSTYL

moeg vir jau saai kantonrr

HEEL LINKS:

"Regeringskantaor vi r die

Nuwe Suid-Afrika" deur

Lambert Moralokien Brigitte

Hertell. Dieskilderye

. " SA Monument" en

"Blikkiesdorp",en die nuwe

. Suid-Afrikaanse vlag is deur

hulle albei gesamentlik

gemaak. Diehoutbeeld met

die hoed is deurPaul, en

. heet "New Nation"

LINKS:

"Kantoor vir dieLandbou

unie" deur Suavander

Westhuizen enDean Jo. Die

dierbeelde is deurVan der

Westhuizen (diebeeskoppe

is gevul met wol,plastiek

melkbottels ennagebootste

polonies) endie

gietysterbank isdeurJo.

DEUR JOHANNES BRUWER

KORPORATIEWE KUNS - dis nou die kunswerke waarmee maatskappye hul

ontvangsportale en raadsale vers ier - is gewoonlik maor vrek sao i, het The

A rtists Co-operative Gallery in Midrand besluit. As dit nie 'n stillewe is nie,

is dit 'n wildtoneel. of die soort sierlike abstraksie wat niemand sal ontstel

nie - en dus ook n iemand sa l antroer nie .

A nne Meyburg en Sua van der Westhuizen van die galery kies toe 'n

klompie kunstenaa r s se werk wat na hul mening enige onderneming se

beeld net 'n hupstoot kan gee. En hulle vra 'n paar kunstenaars ook om 'n

paar verbeelding ry ke kantoorruimtes te installeer.

Drie van die kleurryke "kantore" is hiernaas te sien. Kyk maar sell: dalk

w il jy jou werkomg ew ing ook so opkikker.

Die galery se keuse van kunstenaars vir 'n lewendige kantooromgewing

kan jou dolk interesseer: Peter Binsbergen, Hanneke Benade, Sally Bekker,

Fuz Carlor io, Norman Catherine, Manuella Candida, Jac Coetzer, Mallory

de Kok, James de Villiers, Barney Digs, N ico Erasmus , Gordon Froud,

Andrew Gibson, Margaret Gradwell, Ingo Graham, Jazzy Designs, Nick

Hauser, Brigitte Hertell , Theo Kleynhans, Theresa Ann Macintosh , Lambert

Moraloki, Andre Naude, Diane Victor, Lee Voight, Sua van der Westhuizen

en HelenaWessels.

Die Art ists Co-operative is in die Constantiapark-kompleks aan die ou pad

tussen Pretoria en Johannesburg

Die versamel ing is tot 30 Jun ie te sien. •

FOTO 'S : SALLY SHORKEND
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"Haarkappersalon" deur Andre Naude enTheo

Kleynhans. Die prettige ruimte is gegrondop die

Britsepopkunstenaar John Hamiltonsecollage

"Just What Is It That Makes Today's Homes So

Different, So Appealing?"



voor dit versed is en so swaeldioksied (swael
suurgas) gebruik amhul wyne te bewaar. Vand
ag nog word wyn en baie ander kossoorte met
swaeldioksied bewaar.

Maar net soos te veel van die eenvoudigste
preserveenniddels (suiker, sout en dies meer)
nie goed is vir 'n mens nie - te veel sout hou
verband met hoe bloeddruk en sommige hart
vatsiektes, ente veel suiker lei tot tandbederfen
oorgewig - moet dieselfde oak ander preserveer
middels geld, veraI sommige kleurmiddels.

En dan praat jy nag nie eens van plaagdoders,
hormone, antibiotika en die ander middels war
dikwels reeds in die rou produkte 5005 vleis,
groente en vrugte teenwoordig is nie.

Bymiddels is dikwels waardevol, maar moet
Iiefs matig gebruik word, skryf Maurice Hanssen
in sy. boek oor die Britse stelsel van etikettering
en vennelding "an bymiddels, E For Additites,
The CompleteENumber Guide. Mense moet kyk
watter soort bymiddels in produkte gebruik
word, se hy, enbesluit of dit werklik nodig is en
of huIIe nie Hewers 'n produk daarsonder moet
koop nie.

Interessant genoeg het navorsing in Kanada
en ederland onlangs bevind dat 94 persent van
mense wat inkopies doen, nooit die etiket lees
nie en net na die handelsnaam oplet.

Besluit maar self of jy bereid is om die
bymiddels in produkte te gebruik en hoeveel
daarvanen ofjy eerder 'n gesondheidswinkel wil
besoek omprodukte te koopsonder kunsmatige
bymiddels.

IDEAAL GESPROKE SOU baie mense seker
eerder wou leef van natuurlike produkte en
vergeet vantanrasienof MSG. Maar bymiddels is
soms noodsaaklik, Wie sou nie eerder 'n paar
preserveermidd Is inkry eerder as om voed
selvergiftiging te kry van vleis wat nie meer
heeltemal eetbaar is nie?

Maar al die middels is nie altyd noodsaaklik
nie. Britse navorsers het byvoorbeeld gewys dat
sommige vervaardigers bymiddels gebruik am
oortoIIige water (en dus minder kos) of 'n
oorrnaat verte in produkte te verbloem.

Aubrey Parsons, voorsitter van Saafost (South
African Association of Food Scientists and Tech
nologists) se egter daar is nie sprake van sulke
oeverblindery hier in Suid-Afrika nie.

"Op die au end kan 'n mens (lie dinge nie
wegsteek nie -die Departement van Gesondheid
sal dadelik op so iemand toeslaan, neem maar
my woord daarvoor. Buitendien is die Gesags
verenigingvir Reklamestandaarde van Suid-Afri
ka 'n hoogs aggressiewe klompmense. Oit neem
net een vervaardiger om te kla oor 'n ander am
die vonke te laat spat. Oit is juis ook die
voedselbedryf self wat die finale goedkeuring
aan 'n produk moet gee."

Jane Badham, woordvoerder van die Ve
reniging van Dieetkundiges van Suider-Afrika, se
daar word dikwels 'n onnodige bohaai oor
bymiddels opgeskop. "Diegene wat bekommerd
is oor bymiddels wat moontlik kanker kan
veroorsaak, moet onthou dar karsinogeniese
middels oak in natuurlike kosse voorkom, maar
ook in baie lae konsentrasies. Ons liggame het

~
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Alte lekker - maar wat is alles

daarin? Die lekkergoed bevat 'n

interessanteverskeidenheid

voedlnqstowwe en bymiddels:

suiker,glukose/glukosestroop,

heuningsuiker, vrugtesap,

koringmeelblom, plantaardige

vette, melasse, triakel, kokosneut,

mieliestysel, gelatien, karamel,

soethout-poeier, kakao-poeier,

gewysigde stysel, sout,koeksoda,

pektien, natriumsitraat,

emuisifiseermiddeis

(emulgeermiddels), Arabiese gom,

sitroensuur, melksuur,natuurli ke

enkunsmatige geursel,

kleurmiddels en TARTRASIEN.

bruik, Want koop jy vandag 'n blikkie ingelegde
groente, kry jy dalk eendag kanker of ander
newe-etTekte op die koop toe weens sommige
van die bymiddels daarin. Hoewel baie van die
aanklagte teen bymiddels dikwels afgemaak
word as blote paranoia, het die Amerikaanse
regeringse Food and Drug Administrationen die
Environmental Protection Agency die laaste paar
jaar self die sentimente uitgespreek en probeer
hulle die hoeveelheid bymiddels inkosse beperk
101 'n absoluteminimum. Hulle raaimaatskappye
aan om liefs meer natuurlike produkte te ge
bruik.

Metodes amkos langer Ie laat hou is atsooud
50 05 die berge- omdat 'n mens nie 'n hele skaap
kan opeet as jy hom eers geslag het nie. Van
gedroagde, gesoute (en dikwels ook met asynen
kruie behandelde) vis en vleis soos bokkems en
biltong, tot ingelegde groente 5005 die piekels
watveral in die Midde-Ooste gewild is, ouma se
ingelegde vrugte, sterk speserye en kruie, of
sommernet suiker en soul.

Selfs die antieke Grieke het preserveermid
dels gebruik am hulle wyn langer te laat hou.
Hulle het swael gebrand oor -';ie wynvaatjie net

(FOTO: SAllYSHORKEND)

Eet jy meer as
wat jy weet?

ESMA ANDERSON kykwat~ daar
alles in jou kos

H
OE onverrriydelik is die rooi ,
groen en geel in jou kossoorte?

Het tartrasien die vreeswoord
in jou kombuis geword?

Begin jy soos 'n speurhond indie supermark
snuffel na inligting op etikertei

Het allergiee jou nagmerrie geword?
Moet jy gedurig preek teen junkfood, moet jy

jou kinders gedurig weerhou van gasdrankies,
moet jy wegbly van Chinese restaurants?

Hoe diep en hoe ver Ie die parano'ia oar
preserveermiddels?

Want koop jy vandag 'n blikkie ingelegde
groente, kry jy dalk eendag kanker of ander
newe-effekte op die koop toe weens sommige
van die bymiddels daarin. Hoewel baie van die
aanklagte teen bymiddels dikwels afgemaak
word as blote parano'ia, het die Amerikaanse
regeringse Food and Drug Administrationen die
Environmental Protection Agencydie laaste paar
jaar self die sentimente uitgespreek en probeer
hulle die hoeveelheid bymiddels inkosse beperk
tot 'n absolute minimum. Hulle raai maatskappye
aan am liefs meer natuurlike produkte te ge-



WAT OM TE VERMY
'n Kort ~s vir die koskoper

PRESIES wat is bymiddels en watisdie funksie daarvan? Hier is 'n kort Iys van die mees algemene soort
bymiddels wat jy opdie winkelrakke kan teekom:

• KLEURMIDDELS: Diemeeste kleurmiddelsword gebruikbloot om die produkaantreklik te laat
Iyk. Heelparty word van natuurlike produkte gemaak. Natuurlike k1eunniddels wat heeltemal veilig is,
sluit saffraan, borrie, paprika ensandelhout in. Beet, betakaroteen (van veral wortels) en chlorofil (die
groen k1eur in plante) is ook veilig en boonop gesond.
Diekletm»iddels wat groot kommer wek, isveral diesogenaamde "azo" k1eursels waarvoorbaie mense
(veraTdie wat allergi is vir aspiriene, mense metrespiratoriese probleme soos asma-Iyers) enveral
kinders sensitief is. artrasien-is een van die middels en kinders moet dit liefs nie inkryrue. Dit kom
ongelukkig in baiea~a - oeldraoke, lem.2mkwas, g,askoeld!)lnke, kougom en le~~d voor.
Heelparty kleurmiddels gaan dalk binnekort aandieBritse mark onttrek word weens kommer oor die
veiligheid van veral sekere swart, bruin, geel, groen en rooi kleure.
Ironies genoeg isdit juis metodes om kos se raklewe teveriengenverwerkingsmetodes wat dikwels
die natuurlike voorkoms van die kos versleg en die gebruik van k1eurmiddels noodsaak.

• PRESERVEERMIDDELS: Die middels verhinder of beperk die groei vanmikro-organismes.
Dit is oar die algemeen verkieslik bo muwwerige kos en laat verskeidenheid toe in ons dieet en die .
voordele daarvan weeg dus moontlik swaarder as al die risiko's. Van die preserveersmetodes wat
gewoonlik veilig isen nie noodwendig genoem hoeftewordaspreserve-ringsmetodes nie, isbyvoegiag
van ofbewaring in alkohol, byvoeging van suiker, kruie en speserye en gerookte kosse.

• ANTI-OKSIDANTE: Diesuurstof in die lugkan baie kossoorte veranderings laat ondergaan wat
dit oneetbaar kan maak, byvoorbeeld vette en olies wat galsterig word. Dit kan wissel vannatuurlike
of natuur-identiese middels soos vitamien C (askorbiensuur) en vitamien Etot ander waarvan die
veiligheid soms tebetwyfel is, soos Butylated Hydroxuanisole (BHA) en Butylated Hydroxytoluene
(BHT) - dit kan die Iipiede en cholestrol-vlakke in die bloed verhoog. Dit kan ook die vonning van
ensieme in die lewer aanmoedig wat sekere middels in die Iiggaam kan afbreek, soos byvoorbeeld
vitamien D.
Die hoeveelheid anti-oksidante wat gebruik mag word, wisselvan produk tot produk na gelang van
hoeveel nodig is om die produk tebewaar.

• EMULGEERMIDDELS, STABILISEERDERS EN ANDER: As 'n mens 'n eier
gebruikom mayonnaise te maak of'nsous te bind, werk die lesitien as 'n emulgeermiddel. Vandag
word lesitien gewoonlik om ekonomiese redes vansojabone gemaak. Baie van die emulgeenniddels
en stabiliseerders is veilig;.. natuurlik. In Brittanje is bevind dat polifosfate dikwels net venneld
word as "tenderizers" van bereide of gerookte vleis, ham inkluis, om die feit te verskuil dat die
vervaardiger water, die goedkoopste rou materiaal, byvoeg. By bevrore hoender word polifosfate
dikwels bygevoeg omdat die hoender op die manier aansienlik swaarder kan weeg.

, MS~G(monosodium glutamate), 'n geurbevarderaar, val ook in die kategorie en is deesdae nogal
'n eru e bymiddel.

f~
(Meeroar SG: Wees veral versi ti as' i . s re urant etvir die groot hoeveelhede MSG

· in die koso Jy kry dit ook in gegeurde rys, pa es sop, sojasous, omtrent ille soorte soutfiappies,
· sommige souse, die gewilde gebraaide hoenderporsies, en so aan, lees maar die pakkies.MSG, skryf

Hanssen, kan heelwat newe-effekte he, onder meer 'n toestand waama hy speels verwysas"Chinese
Restaurant syndrome" met hartkloppings, hoofpyne, duiseligheid, spierstyfheid, naarheid, swak-
heid in die bo-arms, pyne in die nek en simptome amper soos migraine by sommige mense. In
Brittanje word dit verbied in kos bedoel vir jong kinders of babas.)

• VERSOETERS: Die meeste versoeters is heeltemal skadeloos asdit matig gebruik word en
middels soos suiker (sukrose), glukose (dekstrose), vrugtesuiker (fruktose) enmelksuiker (laktose)
word dikwels benoem as kos en nie versoeters nie.

Na die publieke ontsteltenis oor sekere

kleurstowwe in kosse, begin al hoe

meer vervaardigers deesdae weer oar

hul wetenskaplike skouers terugkyk na

die natuur. Heidi-Lee Robertson,

woordvoerder van die Vitamien

Informasie Sentrum, se 01 hoe meer

wetenskoplikes begin kyk no notuurlike

kleurmiddels omdat mense nou maar

eenmaal nie net met hulle monde nie,

maar ook met hulle oe eet.

Die meeste van die middels word

gemaak van karoteno'iede, die

notuurlike pigmente wat

verantwoordelik is vir die

aptytwekkende kleur van eiers, wortels,

groen groente, tamaties, appels en vele

ander. Die middels kan.ook ge'isoleer

en gesintetiseer word as veilige

kleurmiddels vir koso En sommige

daarvan sal nie net die kosgoed laat

Iyk nie, se Robertson, maar ook die

voedingswoarde daarvan verbeter. So

byvoorbeeld word betakaroteen in die

Iiggaam omgeskakel no vitamien A

tydens normale spysvertering en

navorsing toon dat betakaroteen "n

mens kan beskerm teen die

ontwikkeling van heelwat kankers, veral

longkanker.

Van die produkte waarin dit moontlik

gebruik gaon word, is: slaaisouse,

ontbytgrane, babakosse, strope,

vrugtekwasse, vrugtesappe, kaos,

joghurt, geblikte sop en pakkies-soppe,

tamatiesous en ander tamatieprodukte,

verwerkte vleisprodukte, pasta,

nageregte, jellies, koekies, lekkergoed,

konfyte, roomys, gebraaide uieringe en

tablette wat bedek word met 'n

suikerlagie.

'n hele reeks beskermingsmeganismes teen die
stowwe, veral in lae dosisse.

"Mense vergeet oak soms dat aile natuurlike
kosse 66k 'n hele klomp chemikaliee bevat. 'n
Aartappel bevat byvoorbeeld arseen, salpeter
suursout (nitraat) en 'nhele klomp ander middels
wat giftig of gevaarlik kan wees in hoe dosisse.
As ons heeltyd oor sulke klein hoeveelhede
chemikaliee bekommerd moet raak, salons
eindig met weinig kos om te eet," sf: Badham.

Hanssen raai verbruikers aan om gedurig die
vervaardigers semotiewe te bevraagteken: word

middels net bygevoeg vir die gerief van die
vervaardiger (laat dit hom toe om laer kwaliteit
rou materiaal of verwerkingsmetodes te ge
bruik), of gee dit die produk werklik 'n beter
smaak of gehalte as wat sonder bymiddels moont
lik sou wees.

Sommige middels, sf: Hanssen, is ook nie
werklik nodig nie - dit versterk byvoarbeeld net
die k1eur of geur.

Veral mense met allergiee of wat sensitief is
vir somrnige produkte behoort die etikette te
lees. Maar die vervaardigers kan hulle baie

ongerief spaar deur vollediger inIigting oor die
bestanddele te verskaf.

As dieinIigting op 'n etiket vir jou nie duidelik
genoeg isnie, skryfsommer aan die vervaardiger.
Van die einde van vanjaar afsal jy oak op die
meeste etikette kan lees presies wat die voed
ingsswaarde van kos is. Sommige vervaardigers
sal egter dievolgende inligting opdie etiket moet
vermeld: vetinhoud, koolhidrate, kilojoules, pro
teine, vesel, sout en vogtigheid. Preserveennid-

. dels, sout, MSG en tartrasien moet by naam
genoem word. •
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~ Terwyl die Nas io nale Party en die
~ A C nog wroeg oor oor wie d ie
~ "b ru in stem" gaan kry, se Lu pton se
>- FNB bru inmense gaa n stem vir hul
~_. e ie pa rty - 'n "kleu rlingpa rty "
~ w a armee hulle hu l kan vereenselwig.
- H y noem sy party 'n "bo u rg eois-

projek".
Die FNB is op 12 April vanjaar

gestig op 'n kongres in Eldorado
P a rk , 'n oorwegen d b rui n w oonbuurt
s u id van Johannesburg .
O n dersteuners he t va n so ver as die
\'Ve s-Kaap, die Oos-Kaap e n Natal
gekom.

Met die FNB se stigting w as daar
amptelik 265 lede , ma ar hulle is glo
o p pad om 'n massaparty te word.
Volge ns Lupton het "aans ie n like
geta lle" kleurlinge wat tot d ie ANC en
die PAC behoort het, n a die FNB
oorgestap. Lupton se die PAC
s trukture regdeur di e PWV-gebied is
b e s ig om "ineen te stort".

Daar is tans vier FNB-takke in
Eldorado Park, 'n tak in Eersterust,
Rust-ter-Vaal, Toekomsru s en
Reige rpark. Takke word ook nou in
Durba n, Kaapstad en Na m akwaland
g e stig, terwyl die FNB-strukture in
Khomasdal (Wind h oek) en in
Rehoboth die begin van ' 0 parallelle
o anisasie is.

Die FNB wil nie net ' 0. s tuk van die
Wes-Kaap vir hul volks ta at he nie ,
maar ook 'n de el van Na m ib ia insluit
- "d ie kleurlinge van Nam ib ia en
Zimbabwe roep na o ns o m hulp".
H u lle wil Walvisbaai 66k he, wa nt
d a ar is 'n meerde rh e id bruinmense.

Lupton wil nie se waar sy
b w egin g sy ge ld va ndaan kry nie .
H y bevestig net dat hy b u ite landse
a m bassades om ste un gevra he t en
re eds deur 'n se nior Britse diplomaat
b e soek is.

Hoe definieer jy 'n kleurling?
As onsdiekleurling definieer, gebruik onssosiale
en historiese maatstawe, en nie biologiese of
rasse-maatstawe nie. Ons gaan ons voorvaders
se erfenisherstel in terme van 'n hersiening van
die kleurling se geskiedenis. Daar is 'n sterk
rassistiese idee van die kleurlingbe-volking in
die geskiedskrywing. Ons sien ons bevolking as
voorspruitend uit elemente van die inboorlinge
en die Khoi in die Wes-Kaap. Ons baseer ons
historiese aanspraak op daardie gedeelte van
ons voorouers.

Lupton reageer s6 op vrae:

Is kinders gebore uit "gemengde" huwelike
ook kleurlinge?
Tee. Jy is 'n kleurling net op grand van een ding

en dis jou~entlike historiese erv~r1£8: ~
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S daar 'n "ontlu ik e n d e kleurling-nasionalisme"? Is daar regtig
bruinmense wat ' 0. eie tuisland of volkstaat soek?
j a , se Malcolm Lupton, se kretaris-ge neraal van d ie nuu tge
stigte Front vir Nasionale Bevryding. Die 29-jarige Lupton is
'n dosent in aardrykskunde aan die Unive rs iteit van die Wit
w atersrand .

Malcolm Lupton ... " Mensewat indie staat w i! bly, moetAfrikaans kan praat."

'n Bruin \blkstaat. ..
r;:>
,

En nou vir die lzmin regse~ -VIRGINIA KEPPLER

ontmoetdie Front virNasionaleBevryding



Wat is die beweegrede agter die stigting
van die FNB?
Apartheid was altyd net gebaseer optwee kleure
- swarten wit. Die FNB meen kleurlinge kan nie
tuis voel in organisasies soos die ANC endie NP
nie. Daar is al die jare gediskrimineer teen die
kleurlinge. Ons meen 'n politieke tuiste is nodig
waarmee die bruinmense hulle kan identifiseer.
Dit is soos 'n identiteit-politiek, waar die kleur
linge kan voel dit is ons, dit is kleurlinge. Ons wil
vir die kleurlingbevolking se: jy hoef nie skaam
te wees vir wat jy is nie.

qs jy 'n rassis?
Nee. Die FNB is nasionalisties. Ons wil die

.

kleurlingbevolking as 'rGnasie)inspireer. Ons
werk aan 'n eie staatstruktuur - en dit alleen

, eteken dit is 'n vorm van nasionalisme. In ons
staat gaan die swartman en die witman ook
stemreg he.

Sou jy se daar is 'n hoe vlak van rassisme
onder kleurlinge?
]a. Daar is massiewe rassisme. Ons organisasie
gaan dit nie aanmoedig nie want onssien onsself
nie as rassiste nie. Ek het jou artikel van 21 Mei
1993 gelees oar "Watse kleur is 'n kleurling nou
eintlik" - en ekweet ons sal baie hard moet werk
omhierdie soort van ding uit ons kleurlingmense
te kry.

Die FNB se vlag is gebaseer op die Franse
drie-kleur. Waarom boei Frankrykjou?
Ek het.'n voorliefde vir dieFranse beskawing met
sy revolusionere republikeinse tradisie. Frank
ryk bied vir my 'n meer universele, toeganklike
en aanvaarbare kultuurpoel - en:model - as die
kru Anglo-Amerikaanse milieu, of die Afrikaner
dom met sy Christelik-Nasionale en kulturele
konserwatisme. Ek kan byvoorbeeld met 'npaar
uitsonderings, nie Suid-Afrikaanse literatuur ver
dra nie, of ditnou wit ofswart is, of dit nou Engels
of Afrikaans is.

'CONSTAND VILJOEN
SAL DAARVAN HOU'
Don Mattera, digter, joernalis en prominente lid van Azapo, oor die

FNB: "Ek dink die Front vir Nosionale Bevryding is 'n groot tragedie en

mense soos Constand Viljoen, Joe Robie en die regses sal die idee

ondersteun. Jaek Rabie het dieselfde droom gehad - en kyk waar het dit

hom gebring, binne in iemand anders se agtersak. Malcolm Lupton, jy

speel met vuurl" •

Weizmann Hamilton, sekretaris von die ANC-tak in Eldorado Park en

ondersteuner von die Marxist Workers Tendency van die ANC, gee 'n

persoonlike mening: "Ek sal nie verboos wees nie as die FNB geheime

fondse ontvong van agente wat belangstel in hul strategie om die

() eenheid in die land af te breek. Dooris sprake dat~n som von

{ R18 000 aon die FNB gegee het.

~ - "Uit 'n praktiese oogpunt is die idee von 'n kleurlingstaat heeltemal

na"ief. Waar goon dit wees? Geen plek in die land is ekonomies

onafhanklik nie. Die hele suid-Afriko moet ge"integreer word om 'n basis

vir ekonomiese ontwikkeling te vorm. Lupton en sy organisasie speel op

die vrese van die kleurlinge en is besig om hulle te verwar en

skaamteloos te mislei. As die staat 'n werklikheid word, sal die sosiale

omstandighede van die oorgroote meerderheid kleurlinge onveranderd

bly.

"Die FNB, Inkotha en die AWB verskil glad nie van mekaar nie. Hulle

word bymekoar gehou deur 'n ideologie gebaseer op ro s , Dil is 'n

wrede ironie: juis noudat die 'swortmense' - die kleurlinge, die lndiers

en die swartmense - bewys het hulle kon die apartheidsisteem op sy

kniee bring deur saam te werk."

Is dit 'n soort Coloured Consciousness wat
jyverkondig?

Nee. Ons arganisasie is maar net inlyn met die
ontluikende kleurling-nasionalisme en die
daarmee gepaardgaande bewustheid van ons
bevolking, ons gesamentlike probleme, ge
skiedenis en toekoms.

~ jy jouself as Afrikaner SODS Jac Rabie

(

homseif sien?

Sogenaamde bruin Afrikaners soos ]ac Rabie en
Abe Williams, en selfs Don Manera, die swart
bewussyn-ideoloog, ly nog aan die ou hotnot-
sindraom. In 'n sin bestaan die Kleurling waarvan
die FNB praat nag nie: hy (en sy) is nie 'n

rikaner of 'n swart mens nie, maar wei 'n trotse
b ger van die toekomstige staat wat deur stryd
en offering geskep sal word. •

( op Suid-Afrika se 1,8 miljoen bruinmense am die
verkiesing te boikol.

Dit gaan 'n meerderheid bruin bevolking he van
80 persent. Die top-strukture van die ekonomie
gaan in die hande van die kleurlinge wees.
Volgens ons immigrasie-beleid sal nie-burgers
wat die staat wil binnekom, 'n verwysingsdoku
ment moet he. Ons beplan om die blankesopdie
plase uit te faseer. Hierdie staat moet 'n streek
wees van 'n grater federale bestel in Suid-Afrika.
Daar isoak 'n sterk gevoel, veral in Transvaal en
Natal, dat ons moet gaan vir 'n soewereine staat
of afskeiding.

Wat gaan julie ampteliketaal wees?
Ons enigste amptelike taal gaan Afrikaans wees.
Aile onderhandelinge gaan in Afrikaans wees.
Onswil die Afrikaanse taal modemiseer. Mense
watin die staatwil bly, moet Afrikaans kanpraat.
Niks gaan in Engels gedoen word nie.

Oorweeg julie enigeonderhandelinge met
die Afrikaner Volksfront?
Die FNB het geen bande met die Afrikaner
Volksfront nie, maar bly egter op 'n voort
durende basis opdie hoogte met die belangrike
politieke organisasies binne sowel as buite die
Afrikaner Volksfront.

Hoe gaan julie bydieNuwe Suid-Afrika
inpas?
Ons pas glad nie in nie..Dis 'n groat gemors en
nswi! nie deel wees daarvan nie. Ons wi! 'neie
asie bou. ::!Jr
.~

Gaan jUlie deelneem aan die komende
verkiesing?
Nee. Ons gaan wei'ndaadwerklike beroep doen
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Hoe sien jul beoogde staat se strukture daar
uit?

Neem julie enigsins deel aan die
onderhandelinge indieWorld Trade Centre?
Nee. Ons is nie bereid om besluite te "rubber
stamp" wat ander agter ons rug geneem het nie.





Al die veld is vrolik
TERRY BARON vergesel 'n groep stadskinders Op 'n uitstappie in die berge

I
WENT hiking the otherweekend and, man, itwaslekker. The SA Perm

was sponsoring Sarel CeIliers Primary School to start a hikingclub and
they thought itwould help if they inspanned me to carry someof the
liquor they needed for the braaivleis.

The original plan was to walk from God's Window to Bourke's Luck
but you knowhow these things are. The eight foundation members of the
club all had to be back at school on Monday so we walked only as far as
the first hut on Saturday. On Sunday we walked back to God's Window.

We carried heavy, all right. Two night's liquor for one night's camping.
The children behaved themselves, well, sort of, but I can't say the same
about the grownups. Many of them went tobed without washing theirfaces
or cleaning their teeth.

I suppose Sare! Celliers would have been proud to have a hiking club
named after him. Like the rest of the Voortrekkers, he was no slouch when
it came to voetslaan. Over the Drakensberg is a hell of a hike even in
velskoens, never mind barefoot.

The Old People. They were neverafraid to take the scenic route. Some
of them were such good hikers they went doer-and-gone, beyond
Mozambique, as far as Madagascar. By them Louis Trichardt was a stuffy
stay-at-home. They thought they deserved better response when they
reported backfrom their recce: 'Kerels, we might have to swim some of the
way but, finally, we've found a lekker place to park."

TIMES CHANGE but this remains the main object of hiking and there is
a nice simplicity tothe exercise. You wake up and you start walking, eyes
ever peeled for a lekker place to park, even if only to stop for a cigarette.

"Oom? Are we nearly there yet?"
We were still on the way to where we would start walking and it was

my luck to be sitting next to the two photo poppies. Eight little okes, aged
12 and under, had refused, pointblank, to travel in the same combi.

"Girls! Sis!"
"Bleachhh!"
"Yeachhh!"
"Nooit, oom."
"Never... ever."
"Moenie worry nie." I told the girls the boys would soon grow out of it

and they smiled, knowingly.
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'']a oom. I'm sure oom knows."
Lord, these poppies know how to make an uncle feel old, and that's a

fact.
"Oom? Is there perhaps some padkos, oom?"
photo poppies! They may look like scarecrows in front ofthe camera but

it's amazing how they can pack it away. The prettiest, skinniest girls in the
world - and they eat like they are planning a march on Moscow.

NATURALLY WE liVED off the land. Cheeseburgers, chips, chocolates,
crunchies, coca-cola, toasted bacon and banana. In Lydenburg we waited
a long time at the bottle store while a foraging party combed the town for
marshmallows. (

"No man. I would rather besitting somewhere in the veld than out here
on this street."

The father ofone of the boys wanted to find a better place to park. He
had brought a camera and plenty of film so he couldfocus on the kids while
they communed with Nature.

"Stand still, boys. 1want to take a picture."
Fat chance. At God's Window we counted the same eight who had

refused to sit next to the girls. We knew we shouldn't go home with that
number dwindled to seven but we would never have known. On the trail
they stood still so seldom it was impossible to count them properly.

At the swimming hole they ran riot. This being the New South Africa I
don't want to make too much of the fact that it was the black kid who was
first to let fly with some of the klippe. The seven baby rocks who were his
company joined in with a will.

'']islaaik but it's only cold."
"Bangbroek!"
"Jou gat, man."
"I never brought my cozzie."
"So sommer swim in yourunderrods."
"Youse ous is all-sissies."
"Sissy yourself."
"Okay okes. Check this..."
The bravest boy hit the water and soon the swimming hole was a

whirlpool, a maelstrom of splashing, shivering bodies.
"Hey you ous...check."



VROEER OF lATER SAL JY
MET IEMAND MOET PRAAT

DWELMS

DieGereg

JouApteker

Orals waaru die
DWELMKUNDIGE teken
sien sal u 'n apteker vind wat
opgelei is om die probleem van
dwelmmisbruik te hanteer. Die
hulp is gratisen vertroulik.

Die Begrafnisondernemer

Geborgdew @ as On diens QQII die g'l1ItenskJzp

SO IT GOES. When you're only two bricks and a tickey high then
scatalogical humour is the best, man. The very best.

Theyweren't going to let this joke get away if they could help it. They
wereso fired up they farted freely most of the way home in the combi. Cute
little farts, I suppose. At least you had to admire the orchestration.

Eight little okes, firing at will. These were not upset stomachs, you
understand, but fatting as a game of skill.

"Hey, who let go?"
"Sis, man."
"Open the windows."
"TeeheeTeeheeTeehee."
They played Find the Farter all theway to Witbank and Stink Mountain.

You know the suppurating slagheap right by the side of the road. The one
that had that fire that burned for what seemed like forever.

"SIS!"
"Who did THAn" .
"If you sick man, go to the doctor."
"Wasn't me, oom. Honestly."
"Wasn't me. Wasn't me. Wasn't me."
Well even the grownups knew that. No man or boycould smell like that

and live. So serious was the stink thelittle boys stopped their tittering and
giggling. The stench of civilisation had shocked them into silence.•

NOT SO the little okes. They were having their own party, playing
games with rules which were both strict and unrecognisable. They had
ransacked the rucksacks so each had his own torch and, like fireflies,
they flitted round the camp. Voices cranked full volume, they were
running and screaming and falling and yelling at a ferocious velocity.

One of them persuaded the rest toclimb on the roof so they could
.shine their torches down on him as though he was in the spotlights.

"I'm Elvis, man. You.okescheck: I'm Elvis."
They never paid him much attention because they were too busy

trying to push each other offthe roof but Elvis never noticed. He knew
the opening lines to one song and was more than prepared to make up
the rest.

"Ah, one for the money .
"Ah, two for the show .
"Ah, somebody did something to someone else's vrou.'
ja-nee! Isn't wild life wonderful?

mE BOYS BURNED so much energy at the pool we feared they might
fade but no such luck. Little lungs, unsullied by cigarette smoke, made short
work ofthe final haul to the hut. Spare socks and shirts and toothpaste and
plastic mugs and packets ofGame and Cremora spilledfrom their backpacks
while they raced each other along the footpath.

"Oom? How far must we still go?"
"Why is oom sweating so much?"
"Is oom tired?"
"We're not tired, oom."
"Not us."
At the camp they flopped down but they were like puppies or curious

kittens. Five minutes restwas all they needed to keep them revving long
past their bedtime. -

The grownups made fire, braaied meat and pap and sous and
washed it down with two night's worth ofliquor. After supper they sat
around, telling stories of lions and leopards and black rhinoceroses, or
simply stared into the flames. Every now and then one or the other
would say how great it was tobe in the bush where they could breathe
fresh air and see the stars for a change.

"There's a frog."
"A padda. Right there."
"Quick. Make him dead."
"Throw him with a stone."
In an instant the little savages turned crystal pool into murky mudbath.

They threw that frog with so many stones it escaped only by diving to the
depths of the pool - where it very likely choked to death on all the muck
stirred up by the blanket bombing.

Oh well. Somuch for preserving the environment. This was in the finest
traditions of South African conservation: If it moves - kill it.

ON THE WAY back to the carpark the next morning I tried to instil
alittle more respect for the great outdoors by pointing out a leopard's
dropping. It lay on our path like a curl of wire wool but, because I
wanted to tell them what itwas and not what it lookedlike, Iused the
first Afrikaans word which came into my head.

This turned out to be a serious mistake.
"Kak!"
"Leopard kakl"
"You lie. You talking kak."
"The uncle said it first."
"He said, 'kak'."
"Go kak with the baboons."
"You go kak yourself."
"Kak you man."
"Kakakakakakakakakakak."
Itwas okay. They felt they were allowed. The uncle had said itfirst.

In myoid age, I had forgotten how droll a drolletjie can be.
"Kakakakakakakakakakak."
"Hahahahahahahahahaha."
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Sleepwaentjie,Somerset-Oo s.

Huis,Trompsburg.

Laatm iddag, Pearston.

as war dit hier kan wees. Daar's geen ontdekking meer nie. Almal is al
volwasse op vyftien. Die skoolkindertjies maak jou naar: hulle het elkeen
net die beste skoolsak, die beste klere, dis net Benetton waar jy kyk." •

• 'n Ver samel ing van Meyer se landskappe is tot 30 Junie in di e

Newtown -kunssaal in Johann esburg te sien.

HY sal nie altyd by landskappe bly nie, se Meyer. Hy voel al hoe ander
belangstellings begin roer. Avant-garde sal hy egter nooit wees nie.

"Eintlik hou ek van 'n middelweg- nie die uiterstes, te veel drama nie.
~at ~ny frustreer van die avant-garde soortkuns is dit gaan so gouverby.
Eintlik hou ek daarvan om te werk en te paint, om painterly te wees."

.Toe hy terugkeer uit Duitsland het dit hom opgeval hoe naarstigSuid
Afnkaanse kuns opdie oomblik is. "Dit voelvirmy asof almaIop'nstukkie
papier alles moontlik probeerexpress, elke tekstuur gebruikwaaraan jy
kan dink. Almal is vreeslik desperaat hierso, hoe kan ek se, dit voel vir
my of hulle oordryf.

"Maar ek kan nie se hulle lieg nie. Dis seker maar 'n getroue
weerspieeling van die Suid-Afrikaanse milieu, die spanninge, die woe
linge."

Hy h.et al verskeie kere oorsee (Duitsland en Amerika) ten toon gestel
en sal ditgraag aanhou doen. Maar hywil in Suid-Afrika bly."Hier is nog
'n soort gasvryheid, 'n ongekunsteldheid, amper 'n naiwiteit by mense,
veral op die platteland. . .

"In Europa is almal so volwasse, dis depressing. Baie meer depressing

Werkwinkel, Pearston.

(Foto' s van skilderye: NEWTOWN·KUNSSAAL)

myverbeeldinggedoen, sulkevonns. Soos iemand wat 'n skets maak van
'n plant of 'n saadjie wat hy nooitgesien het nie. Die mense in Duitsland
het gese dit voel vol heimwee." .

Oaa:was 'n sterk verlange byhom. Hywou nie in Duitsland wees nie,
maar hier.

"Voordat ek weg is oorsee, het ek alles hier gehaat: die landskap, die
Hoeveld, alles was virmyaaklig. Eers toeekterugkeer, het ekbesefwatter
unieke landdit is. Die landskap hieris vreemd. Die kontraste. Of dit nou
die Karoo is, ofdie Hoeveld indie laatmiddag. Daar's nie nag so 'n plek
op aarde nie."

Sommige Suid-Afrikaners probeer wegkom uit hul omgewing, se
Meyer. "Jy moet dit eerder verwerk, come to terms with it."

l'vIEYER en.sy vrou, Catherina - hulle is verlede jaar getroud, woon op
Pearston (die naaste bioskoop is in Port Elizabeth). Hy hou van die
plattelandse stilte. Skilder hou hom heeltyds besig, soms tot laat in die
nag. Hy lees nie juis nie en hulle her nie 'n TV-stel nie. As hy nie skilder
nie, werskaf hy in hul groentetuin of maak kosoDie laaste paar maande
sukkel hy om 'n windpomp reg te maak.

Meyer skilder sy landskappe nieop die plek nie, maarDeem foto's op
reis -" dis gewoonlik my vrou wat besluit watter koers ons nou moet
inslaan met die kombi". Tuis werk hy dan van die foro's af.

Skilder 'n mens wei op die toneel, se hy, kom loer te vee! mense oar
jou skouer. Maar dis vir hom lekkerammense so op reis te ontmoet. Op
die platteland kom menseverhoudinge baie sterk na Yare. "Die swart
mense dink hulle gaan alles kry en die witmense dink hulle gaan alles
behou."

}

WalterMeyer ... " Die paintings verander my meer a s

wat ek hulle verander." (Foto: SALLYSH9 RKEN D)

net die spore van mense, die dinge wat hulle gemaak het), Ander meen dis
die magiese manierwaarop hy lig vasvang en beklemtoon.

Maar hy laat jou oak die manier onthou waarop jy dinge bekyk het toe
jy 'n kind was: toe 'n huis, 'n strootskraper, 'n boom elkeen nog 'n oor
weldigende entiteit was. Jy ontdek die dinge van voor af.

Hy ook, se Meyer. "Ek dink die paintings verander my meer as wat ek
hulle verander. Dis wat so lekker is. Jy begin met nuwe oekyk na dinge ."

CARL WALTER MEYER is op 31januarie 1965in Aliwal-Noord gebore. Hy
het op laerskool al besluit hy wil kunstenaar word - "Seker maar omdat die
juffrou so 'n ophef gemaak het: 'Kyk die mooi prentjiewat Walter geteken
het.' "

Na matriek in 1982(met 'n onderskeiding in kuns) het hy 'n BA Skone
Kunste aan die Universiteit van Pretoria behaal en toedrie jaarenses maande
in Duitsland gaan srudeer, onder prof Michael Buthe aan die Staatliche
Kunstakademie in Dusseldorf. Hy het 'n ruk in Duitsland gebly am diensplig
te vermy en in 1989 teruggekeer.

Di~ landskappe ~s maar ~y huidige fase . In die laat-tagtigerjare het hy
figuratiewe abstraksies geskilder wat by die Ouitse 'neo-ekspressionisme
aansluit en ook herinneraan Paul Klee se werk. Van tyd tot tyd sien 'n mens
surrealistiese landskappe van hom - soos die "Brooklyn Circle, Pretoria" wat
hy in 1991 in 'die Newton-kunssaal vertoon het. 'n Sirkelvonnige winkelsen
trum in 'n bar landskap met oerplante en sirkelvormige wolkesoos oliebolle
in die lug. Die verbuikerskultuur in Afrika, in 'n neutedop.

In Duitslandhet hydenkbeeldige landskappe gemaak. "Soos 'n.ontdek
kingsreisiger wat 'n land ontdek en dit in sketse wil dokumenteer. Alles uit

DEUR JOHANNES B RUWER

KU NS

sy skilderye,
jou herinneringe

D
IE ~8-jarige W:alter Meyer is nogal 'n rariteit onder jong Suid
Afnkaan~e skilders: hy's nie avant-garde nie, nie polities

. korrek me, en hou daarvan am in die tradisionele medium
van olieverf te skilder. Boonop skilder hy landskappe.

A, maar daardie landskappe. Hulle spook by jou.
"As ~k .goed paint,"se Meyer, "voel dit vir my of ek al tevore op die plek

was. MIs~~e!l . toe ek heel klein was. So 'n gevoel van deja vu."
Met die einste ele~aardige ervaring verras sy landskappe jou ook keer

op k~er. Jy kyk na die verlate skrootwerf, daardie dorphuis met die gewel
en die verskrompe!de roosbome in die ruin daardie rooidakhuisie met die
~ee .s ipress~ langs die pad - en jy herken hulle onmiddellik. Dis asof jy na
JOu e.le hennnennge kyk. Maar wanneer was jy daar?

Ole meest: mense wat al Meyer selandskappe ervaar het, praat van die
~reemde manter ,;aarop hulle aan jou onbewuste raak. Sommige se dit het
let~ te doen met die verlatenheid (syhuidige landskappe wys nie mensenie,
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'Die Gee! Gevaar
is op pad'

paar skilderye van Afrika segroot vyf. 'n Leeuvel
versier die vloer. Sommige mense meen hy's 'n
goeie skut, se KoosVermeulen, maar hy hou nie
van jag nie.

Endie kastee!? Hy lag net. "Ek wou nog altyd
in 'n kasteel met torings en 'n muur gebly het.
Daar is beslis nie iets geheimsinnigs daaraannie.
As ek verhuis, sal ek weer vir my 'n kastee! bou.
Dit is soos ek is."

DIE MAN IN DIE KASTEEL

LOUIS KIRSTEIN kuier by die leier van
die WereldApartheid-beweging

OaR SY VERHOUDING met ander regse
groepe praat Vermeulen nie graag nie. Hy is wei
bereid om te se die WAB sestandpunte verskil
radikaal van die huidige regse groepe.

"Ons verwerp die idee van 'n volkstaat. Ons
beskou die land soos dit nou is, as ons land.
Omdat geen ideologie sleg is nie, maar wei
misbruik word, verwerp die WAB oak demokra
sie. Dit geld enige ideologie - van kommunisme
tot by apartheid.

"Partypolitiek het geen bestaansreg nie," se
hy. Die WAB sal diehuidige stelsel vervang met
'n ste!sel watberaepeverteenwoardig. Bepaalde

DIE TYD VAN apartheid as ideologie is Yerby,
se die man wie se beweging enkele weke ge!ede
in die nuus was omdat hulle 'n dee! van die
regskoste gaan betaal van Janus Walusz, die
vermeende sluipmoordenaar van die sekretaris
generaal van die SAKP.

"Met onsstigting vier jaar gelede was die doe!
om apartheid as ideologie uit te dra na die
buite!and. Daarom het ons eers takke in 25
Eurapese lande gestig. Die WAB mag egter nie
stagneer nie en moet polities groei," se Vermeu
len.

"Ons het gevind dat die huidige staatsbestel
en regeringsvorm, en in die besonder die huidige
ste!sel wat nou uitgefaseer word, onvoldoende
is. Omdat ons 'n wereldwye beweging is, moes
ons in pas bly."

'n Navorsingspan van die WAB het toe die
huidige politieke gebeure in verskeie Oosblok
lande ondersoek en 'n oplossing gesoek wat
"wereldvrede" sal bewerkstellig. Die ideale staats
vorm - wat los staan van die nasionaal-sosial
isiese ideale - is deur die navorsingspan uitge
werk, se Vermeulen.

Die WAB se grandwet is oak gewysig sodat
iemand van enige ras we! lid kan word. "Die pad
is dus oop vir 'n separatiste-beweging van Sri
Lanka omby die WAB aan tesluit. Talle swartes
gaan hulle binnekort by die beweging aansluit
sodra hy sy naam na die Preserviste-beweging
verander," se hy.

"Die geskiedenis van die ou USSR het na 70
jaar bewys dat niemand een volk uit verskillende
etniese graepe kan maak nie. Die bestaande
ideologiee het misluk om die utopie te skep
waama almal gesmag het.

"Wanneer enige groep se taal, kultuur, tradi
sie of grandgebied bedreig word, laat dit die
mense na wapens gryp. Enigiemand kan by die
WAB aansluit - solank hy begryp dat sy eie
tradisione!e grondgebied syne isen dat hy nie op
jou grand kan aanspraak maak nie."

Vermeulen om jou te verwe!kom by die kasteel,
sowat tien kilometer buite Pretoria.

In die ingangsportaal lei 'n ste! trappe ge
heimsinnig naeen ofander kelder. 'n Skerp draai
bring jou by die ontvangskamer, versier met
enke!e oudhede.

Indie sitkamer staan 'nmodeme sitkamerstel
en 'n Pioneer hoe-troustel Aandie muur hang 'n

'\

KOOS VERMEULEN, 42, die leier van die Wereld Apartheidsbeweging (WAB) en
voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionaal-Sosialistiese party, kom uit 'n huis waar
hy volgens 'n Nasionaal-Sosialistiese lewenswyse grootgemaak is.
Hy was die jongste kind en het aon die Hoerskool Tuine in Pretoria gematrikuleer. Hy
is nooit universiteit toe nie, maar se hy het sy opleiding by professors gekry, op 'n
"meer persoonlike vlok" as enige onder student.
Hy is getroud met Marquerite en hulle het twee dogters en 'n seun.
As sakeman verkoop hy verf en eksperimenteer met alternatiewe brandstowwe.
Hy het self die kasteel ontwerp en gebou waarin hy en sy gesin woon. 'n Vertrek met
Romeinse meubels wat hy self gemaok het, verklap sy liefde vir geskiedenis.
Die kombuis Iyksoos 'n "volkskombuis" - 'n steenkoolstoof staan in die hoek en
verdroogde groente hang aan die muur. Verskeie beelde van Griekse en Romeinse
figure versier die vertrekke.
Sy hoewe se naam is Vermilien. Hy se dit klink effens no sy van, maar beteken ook
rooi - die revclusionere kleur.
Hy is lid van die Afrikaanse Protestantse Kerk, maar het wei ap uitnodiging 'n diens
van die Kerkvan die Skepper bygewoon.
Hy luister graag no "golden oldies" en hou van houtwerk.
Vermeulen se hy is nie 'n bang mens nie en hoop door is 'n bloedlose toekoms vir
Suid-Afrika.
Die WAB - sy breinkind - is sowat vier jaar gelede op sy kasteel se voorstoep gestig.
Vermeulen het al verskeie kere vierings vir Rudolph Hess se verjaardag gehou.
As jong man was hy in die nuus toe hy die historikus prof Floors van Jaarsveld, 'n
verlangse familielid van hom, geteer en geveer het.
Sy helde in die geskiedenis is dr HF Verwoerd, Andries Pretorius, Paul Kruger en
Robbie Leibrandt.
Hy beskou homself nie as 'n groot leier nieen meen die geskiedenis moet sy status
bepaa!.
Hy glo nie aan geweld om 'n probleem op te los nie, maar sal as laaste uitweg wei die
wapen opneem.
Sy lewensfilosofie is om deur te volhard aile ideale 'n werklikheid te laat word.

Y ry met 'n slegte tweespoorpad
verby die naambord Vermilien,
hoewe 21, na die huis van Koos
Vermeulen, leier van die Were!d
Apartheids-beweging en voorsitter

van die Suid-Afrikaanse Nasionaal-Sosialistepar
ty. Langs die beeld van 'n Griekse god in die
gloed van 'nveiligheidslig staan mev Marguerite
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beroepe sal as 'n graep geklassifiseer word.
Elke graep sal 'n leier kies wat as minister sal

dien. Die minister sal volle verantwoordelikheid
vir sy departement aanvaar. Hy sal ook aan die
groep verantwoordelik wees. "Dit bestaan nie in
die huidige stelsel nie," se Vermeulen.

Die staatspresident sal in die stelsel die enigste
leier wees wat deurdie hele volk aangewys ward.

DIE WAB WIL NIE oar ander mense regeer nie,
verseker Vermeulen mense op die vooraand van
gemengde lidmaatskap. "Ons stel nie belang in die
Tswanas ofXhosas se grand nie. Ons sal hande vat
en saamwerk om bedreigings die hoof te bied.

"Net wanneer 'n bevolking aggressief raak 
soos Transkei wat nou dreig - salons, saam met
ander volke, hulle die stryd aanse. As ons hulle
verslaan, sal die grand verdeel word tussen die
volke wat saamgestaan het. Die burgers van Tran
skei sal dan tweederangse burgers in hul eie land
wees.

"Ons is nie rassisties nie. Die hele benadering
van preservisme verskil van die tradisionele
rassistiese benadering van apartheid. Die Nasion
ale Party hetmag misbruik. Apartheid is 'nnatuur
like sosiale stelsel wat niks met werkreservering te
doen het nie. Wat die WAB betref, verskil die
apartheidslewenswyse van dit wat die NP daarge
stel het. Dit is belangrik dat ons verander en die
preservisme ondersteun om polities volwasse te
raak.

"Eers dan salons rnekaar respekteer. Preser
viste sal ook wedersydse veragting toon vir die
gene van 'n bepaalde etniese groep wat nie
tradisioneel wil leef nie. Dit is net wanneer daar
wedersydse respek vir rnekaar is dat 'n bloedlose
oplossing vir Suid-Afrika moontlik is."

DIE WAB IS NIElid van die Afrikaner Volksfront
nie, maar ondersteun we! die gedagte, seVermeu
len. Die WAB beskou egter die hele land van
Noord-Transvaal totby die Kaap asdie blankes se
land. "Ons sal dalk deur 'n Volkstaat moet gaan
voor ons nadieland kan terugkeer," se Vermeulen.
. As daaraanvaarding en politieke volwassen
heid is, meen hy, sal dit dalk nog sowat tien jaar
duur voor die Preserviste aan bewind kom.

Voordat daar na die toekoms van Suid-Afrika
gekyk kan word, moet die ekspansionisme van
beltelandse magte ondersoek word waarsku hy.
"Die werklikheid isdat daar weens die ontvolking
van Afrika deur die Vigs-epidemie, reeds verskeie
bevolkingsgroepe is wat gereed sit am Afrika te
herbevolk. Die Afrikane gaan nog met 'n skok
besef dat hulle nie die vyf miljoen blankes hoef te
vrees nie - maar wei die Chinese enIndiers, Met die
Preserviste-beweging gaan ons 'n beroep op die
Afrikane doen om hande te vat en die Chinese en
lndiers uit te gooi.

"Die volgende vyf jaar gaan 'n tydperk van
rassehaat wees wat as raokskerm vir die ekspan
sionisme van die Ooste moet den," voorspel hy.
"Die Preserviste sal die volgende vyf jaar gebruik
om die Afrikane oor die werklike bedreiging in te
Iig." •

Koos Vermeulen••• "Partypolitiek het geenbeslaansreg nle." (FOTO: SALLY SHORKENDj

DIE WAB IN 'N NEUTEDOP
DIE Wereld A artheid l is vier jaer gelede deur Koos Vermeulen en 25
onder elangstellendes op ie voorstoep van sy kasteel net buite Pretoria gestig. Die
doel wos om die apartheidsideologie te verdedig en te versprei.
Door isvolgens Vermeulen 01 25 takke in Europa en die nuusbrief word in elf tale
versprei.
'n Takword binnekort in litaue geopen. Vermeulen se hulle het kontak met meer as
400 regse organisasies wereldwyd. Bonde is ook met die Klu Klux Klan van Amerika
aangeknoop.

erskeie "skinhead"-organisasies in Europa ondersteun glo die WAB.
Die WAB is beslis nie die grootste regse organisasie in Suid-Alriko nie, se Vermeulen,
maar dit spog met die meeste oud AWB-Iede.
Voornemende WAB-Iede word streng gekeur. Vermeulen magglo nie oor die
keuringsproses praat nie, maar se aansoekers word op grond van hul agtergrond
gekeuren moet ook 'n sielkundige verslag invul.
lede moet ook patrioties wees, se hy.
lede woon kampe by waar hulle in die politiek en selfverdediging opgelei word. Die
opleiding word deur mense vcnoorsee behartig, want Vermeuleun dink min van die
veiligheidsmagte se stcndcord.
Die WAB het sy eie inligtingsnetwerk, se Vermeulen, en verskeie pogings om die
beweging te infiltreer is glo 01 gekeer.
Die WAB meen 'n stelsel waarin beroepe verteenwoordig word, is die idea Ie
staatsbestel.
Partypolitiek het geen bestaansreg nie.
Die WAB se wapen bestaan uit 'n pylpunt met 'n kruis. Vermeulen se dit is 'n ou
Germaanse teken en stel die geboorte van iets vrugbaars voor. Die pylpunt stel
geboortevoor. Die kruis is die simbool van vrugbaarheid.
Die WAB se ledegeld is RIO per maand.
• Vermeulen se die WAB en dalk die Nasionaal-Sosialiste gaan binnekort ontbind. 'n
Nuwe beweging, die ~s~ste, goon gestig word.
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'n Alfabet vir Somalie

"Nin baa libaax diley" - "'n Man het 'n leeu doodgemaak"; en

"Nin baa libaax diley" - '''n Leeu het 'n man doodgemaak."

GOOSH HET SAAMGESPAN met Musa Ga
laal, digter en versamelaar van mondelinge let
terkunde. Die welsprekende Galaal en die be
skeie Pool het goed bymekaar gepas. Bulle het
geluister na die taalwat mense praat by die putte,
in die dorpies en onder die herders wat na die
bokke en kamele omsien.

"Ons het nie soos vreemdelinge gelewe nie,"
se hy. "Ons het geen elektrisiteit of Land-Rover
of bediendes gehad nie. Sheila (sy Engelse vrou)
hetvir ons kos gekook. Daar was geen skeidings
tussen ons en ons Somaliese vriende nie. Ek het .
my aantekeningboek in my sak gehou sodat
hulle nieskaam word nie, en agtema opgeteken
wat ek gehoor het."

Die klanke is opgeneem op bakeliet-plate
met 'n opnametoestel gekoppel aan die battery
van hul vragmotor, en die "plate" is teruggstuur
na die Universiteit van Londen se Skool vir
Oosterse en Afrika-studie (SOAS).

Die Internasionale Fonetiese Alfabet kan elke
moontlike klank opteken wat deur die menslike
spraakorgane uitgespreek kan word - van die
lippe, die tande, die tong, die neus, die ver
hemelte, die keelholte, die kleintongetjie, die
keelklep, tot die stemkas. Geen taal, nie eens die
klik-klanke van die Namibiese San, kan nie
daarin opgeteken.word nie. Deur die jare is
honderde tale op die manier opskrif gestel. Die
twee mans het 'n geskrewe Somali saamgestel
watingepas het in Romeinse skrif deur die letters
op 'n tikmasjien se toetse te gebruik. .

"Dit was pragtig," se Goosh, "en maklik om
te gebruik, soos Italiaans."

JY MOET MOOI LUISTER...
OM Somali ap skri] te stel het groot probleme opgelewer. Somali het vyf kort en vyf

lang vokaalklanke. In Arabies en Hebreeus is daar minder, en koerante en boeke

laat hulle weg as die betekenis duidelik is. Maar in Somali, waar honderde woorde

se betekenis afhang van die lengte van die vokaal, sou dit net verwarring

veroorsaak.

Toe die ltcliccns-opqeleide faksie in die Somaliese alfabet-komitee druk toepas vir

die gebruik van net kort vokale het 'n grapjas die voorsitter 'n Iys van moontlike

verwcrrinqs gegee. 'n Voorbeeld: "qoore" vir "penis" en "qore" vir "skrywer".

As spreektaal is Somali afskrikwekkend ingewikkeld vir buitelanders. Soos Chinees,

maar duidelik onderskeibaar van Europese en Semitiese tale, is dit tonaaL Die

betekenis van die twee sinne verander met die vokaal-uitspraak:

Die leser van die Somaliese weergawe van The Scotsman moes dus, met behulp van

die konteks en gesonde verstand, self besluit watter soort dier dood is as geskryf

word: NIN BAA L1BAAX OlLEY.

van 'n wetenskaplike skryfstelsel benodig vir
gebruik deur sy amptenare. Die regering het
gehoop dieskryfwyse sal in skole aanvaar word.
Na 'n blitskursus in Somali en fonetiek het Goosh
na Afrika vertrek.

'n Victoriaanse minister van buitelandse sake,
lord Salisbury, het eenkeer gese Sornalie is " 'n
kus sonder hawens, handel, produkte ofstrate
giese voordeel. Maar as almal daarvoor baklei,
neem ek aan ons moet dit .ook as waardevol
beskou." Hulle het, endit was nie.

AlbetSomali~ nie kos nie, bet bulle
darem nou 'n skrif-danksy 'n Poo~e

professor, skryfDENNIS HERBSTEIN

A
s Somalie se b!oeddorstige
krygshere werklik van voome
mens is om hul wapens neer te
Ie en 'n vredesverdrag te
onderteken, is ditprofessor Bo

gumil Witalis Andrzejewski, net soveel as die
heengegane Amerikaanse soldate, wat dit moont
lik gemaak het.

Min mense in sy aangenomevaderland, Brit
tanje, of in die res van die wereld het al gehoor
van die Poolse emigre wat aan die Sornaliers 'n
alfabet gegee het. Maar in die Haring van Afrika
word Goosh - sy Poolse bynaam - as die toon
beeld van 'n Brit beskou: teruggetrokke, hoflik,
met 'n respek vir inheemse kultuur. Die Somal-
iers, oorlaai metwapens uit hul dae as 'n
wipplank indie Koue Oorlog, het min om voor
dankbaartewees, maar die laaste 25 jaar ishulle
ten minste in staat om hul ryk enhistoriese taal
neer te skryf.

Dithetin Warschau begin. Goosh was sewen
tien, besig om gereed te maak vir die universiteit,
toe die Duitsers kom. Bulle het die skole toege
maak, sy taal op die ashoop gegooi en die land
se intellektuele na Auschwitz gestuur om uit
gewis te word. Goosh het gevlug na die naaste
skuiling, deur Europa na Palestinie, In Boeda
pest hethy'nverflenterde boek inDuits gekoop,
Engels in 30uursander 'n ondenvyser. Met sy
aankoms in Haifa het hy hom aanges!uit by die
Eerste Pools-Karpatiese Brigade, deel van die
Britse Agste Leer. Nadat hy by Tobruk verwond
is, her hysy Engels in die hospitaal opgeknap en
is toe aangestel as weermag-vertaler.

By hetna die oorlog in Engeland gaan woon,
en gou 'n graad aan Oxford behaal. Maar werk
was skaars, ennadat hy talle aansoeke gedoen
het, het hy bloot per toeval in Somalie beland.
Brits-Somali!and (die noordelike streek wat on
langs eensydig onafhanklikheid verklaar het) is
'n paar jaar tevore van Mussolini se troepe
herower. Die Colonial Officehetdie ontwikkeling
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'N SOMALIER WODeenkeer by Goosh weet ofdie Engelse oak gedigte het.
"Hulle Iyknie intelligent genoeg nie." Die koloniale amptenare wat hy ontmoet
het, het Somali soswak gepraat. Maar Goosh het vergoed vir hul gebreke, en
sy mede-passasiers in taxi's verstom deur hul eie epiese gedigte in foutlose
Somali voor te dra.

Sy stem is gereeld uitgesaai oor die BBe se Somaliese diens. 'n Kelner in
'n restaurant in Berbera het hom op 'n keer gese: "Dis snaaks, ek ken jou stem,
maar ek ken niejou gesig nie." Toe se 'n ander kelner: "Dis dieheiden wat oor
die radio praat." .

Deesdae bly Goosh, wat aan die spiersiekte myasthenia Iy, in sy huis in
Harpenden buite Londen. Hy sal nie na Somalie terugkeer nie. Maar met Sheila
se hulp het hy die klassieke tydperk van Somaliese digkuns in Engels vertaal
(dit gaan gepubliseer word deur Indiana University Press, VSA).

Die transistor-radio, die bandopnemer ennou die geskrewe woord hetdie
memoriseerders ondermyn, maarhulle bedryf steeds hul yak. Veral die nomade
het'n wyse onafhanklikheid behou. Geen mag het Somalie ooitwerklik oorwin
nie. Hul taal, se Goosh, het die "kolonialisme van die brein" afgeweer.

Teen die tyd is die tragiese verhaal van broedermoord en hongersnood
reeds in digkuns verwerk, en neergeskryf in die skrif wat met die Pooise
professor verbind word. Die land mag geplunder wees, maar die taal is veilig.

viennge in Mogadisjoe se sportstadion, het 'n helikopter laag gevlieg en
kleurryke pamflette gestrooi. Nie die gewone wekpraatjie oor wetenskaplike
sosialisme nie, maar vreemde letters met iets bekends. "Soos 'n bevel van die
antieke Koesjitiese hemelgod," onthou Goosh.

Die president het 'n alfabet-oorlog begin. Binne drie maande moes alle
geskrewe boodskappe in die burokrasie in Somali geskryf word. Die wat dit
nie kon skryf nie is afgedank. 'n Taakmag van 30 000 onderwysers en kinders
het 'n "kitsgeletterdheid"-veldtog op die platteland gevoer.

Dwarstrekkende Koraanse skole is gedreig met die verlies van hul grond
en subsidies. Een teenstander is vyf jaar lank opgesluit.

Die skrifwas een van die president se min slim skuiwe, en dit het syhand
gesterk. "Soos alle tegnologie," se Goosh, "is skrif 'n tweesnydende swaard."
Polisiemanne, magistrate en staatsamptenare wat gevlug het van die tirannie
isvinnig vervang deur die nuwe geletterdes, wat nie 'n buitelandse taal magtig
was nie en dus waarskynlik riie self sou vlug nie.

Sedertdien het die taal hom deurslaggewend laat geld as die voertaal in
skole, selfs vir fisika en wiskunde. Daar is 'n woordeboek met 40 000
inskrywings. Bestaan 'n woord nie, word een gemaak. Die eerste ruimte
satelliet is genoem "dayax-gacmed" - handgemaakte maan. "Driehoek" is
"saddexagal", van saddex (drie) en xagal (buig van 'n tak).

IN DIE JARE daarop het Goosh Sornalie semondelinge kultuur opgeteken..
Die digkuns is vir die Somaliers soos die opera vir Italiane. "Omdat die Weste
die kemduikboot het en Afrika die uitgeholde kano, neem ons aan dat die
kultuur van Afrika 'ondergeskik' is. Die mense in die dorpies was op die
tegnologiese vlak van die Bybelse Abraham - maar hul digkuns was niebeperk
tot die liedere van skaapwagters nie. Dit was so verfynd soos Dante s'n, met
beeldspraak, metafore, simbole, skandering vergelykbaar met die digkuns wat
ek in Pole en aan Oxford geken het." ,

Heelparty gedigte was al 150 jaar in omloop, danksy " memoriseerders".
Gedigte het groot politieke invloed. Hulle het 'n president al tot 'n val

gebring (in die 1967-verkiesing) en stamme al opgesweep om oorlog te maak
teen mekaar. Want gedigte was dikwels belangrike boodskappe.

Die Mal Molla van die Derwisje, Syyid Mohamed Abdullah Hassan, wat in
die eerste twee dekades van die eeu 'n uitgeslape weerstand-oorlog teen die
Britte gevoer het, is ook Somalie se nasionale digter. Guerrilla-"memoriseer
ders" het sy militere instruksies in versvorm deur die vyand se linies gedra 
net so doeltreffend soos veldtelefone.

'n Digter het die gedig in sy kop saamgestel endan die woorde voorgedra
aandie memoriseerder, wat lang passasies woordeliks kon herhaal - sommige
kon tot 15 uur lank "terugspeel". Die memoriseerders het dan in aile rigtings
galop om die boodskappe oor te dra aan ander memoriseerders op gewilde
ontmoetingsplekke. Die'het die boodskappe op hul beurt verder gedra. Die
pre-satelliet massa-kommunikasiemedium het van die Golf van Aden gestrek
deurdie Ogaden tot by die rivierlandvan die suide en die Somalisprekendes
van Noord-Kenia. .

Goosh het teruggekeer na Londen
am Koesjitiese tale aan die SOAS te
doseer (later as professor), met Galaal as
synavorser. Hulle het hulverslag geskryf
en dis getrou in 'n leer gebere,

Somaliers betoog die

week in Mogadisjoe teen

die WO oor die

lugaanvalle op die

krygsheer Mohammad

Farah Aidid nadat20 lede

van dieVVOse

vredesmag om die lewe

gebring is. AI die

struwelinge word

verwerk in gedigte om

oorgedra te word aan die

nageslag...

MET HUL onafhanklikheid in 1960 het
die Somaliers drie amptelike tale geerf
ltaliaans, Engels en Arabies - maar nie
hul eie nie. Afrika is 'n Babel van 750 tale,
maar hier was 'n rare nasie waar almal
mekaar verstaan het. Die Somaliese am
bassade inLonden het 'n vertaler gebruik
om boodskappe uit te ruil met hul eie
regering in Mogadisjoe. En omdat staat
samptenare net een amptelike taal hoef
te geken het, kon burokrate selfs weier

om 'n dokument te onderteken wat hulle nie verstaan nie.
Die politici het gestribbel oor 'n alfabet. In 'n Moslem-land sou dit

natuurlik wees om Arabiese skrif te gebruik, maar die skrif kon nie al
Somali se klanke gemaklik omvat nie. Ander "Moslem-tale, Turks,
Swahili, Hausa in Wes-Afrika, het toe lankal die meer uitgebreide
Romeinse alfabet gebruik. Maar die imams was ontsteld oor die gedagte
dat die Profeet se naam in die letters van die heidenen diekolonis geskryf
sou word. Toe 'n taalsending - Goosh inkluis - Somalie in 1966 besoek,
moes hul hotel deur polisie bewaak word. Goosh glimlag oor die
hartstogte vandestyds. "Sommige Arabiese gesante het dieoproermakers .
10 sjielings per betoging betaal."

Op die ou endis die Romeinse skrif aanvaar, met 'n klein verandering.
Dit het n6g klemtekens n6g toon-aanduidings gehad.

Die (voorrnalige) militere diktator Siad Barre het dit deurgedruk
waarteen sydemokratiese voorgangers geskop het - 'n Somaliese alfabet.
Op die derde herdenking van sycoup, opeenvan daardie vermoeiende
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MARTIE MEIRING bekyk die anatomie
van die Vredestruktuur

BROODOP
DIE WATER

Nou, met die teenwoordigheid van buite
landse waarnemers van die VN, die Europese
Gemeenskap en die Organisasie vir Afrika-een
heid, bied Suid-Afrika 'n laboratorium in die stryd
om vrede. Evalueringspanne is genooi uit lande
soos Sri Lanka, Noord-Ierland, Kambodja en die
VSA, en les bes het regter Goldstone 'n instituut
(ofselfs meer as een) aangevra om die dokumen
tasie van Suid-Afrika sevredesrevolusie te behar
tig - 'n monument as 't ware vir die vredesvegters
van vandag.

MAAR ONDANKS die goeie voomemens het
diegeweld in die landgegroei. Die vredesmense,
en diepolitici, se egter, hand opdie hart, dat die
vredesoptredes tog meer en groter geweld ge
keer het.

Die senusentrum van die vredesbestuur is in
die Sinodale Sentrum inPretoria, in die Vredese
kretariaat, waar adv Nick Grobler hoofdirekteur
is en Anton Venter sekretaris oor 'n personeel
wat van drie tot 26 gegroei her.

So ontstaan 'n gans nuwe kultuur en selfs
leksikon: dispuutresolusies, socio-economic re
construction and development (nog nie alles in
die Vredesdampkring is in Afrikaans - of enige
ander taal behalwe Engels - vertaal nie), aan
meldbare persone, ens.

Selfs die besoek van Cyrus Vance in1991laat
spore na. Hy het naamlik die instelling van
opskamers vir die verskillende onrusgebiede
aanbeveel.

Die aanvanklike missie van die vredemakers
was om die onversoenbare te probeer versoen.
Sakebaas John Hall, prokureur dr Antonie Gil
denhuys en later op'nander vlak, regter Richard
Goldstone, het die generaals geword wat eers na
baie klimaatskepping politieke partye sover gekry
het om 'n vredesverdrag te onderteken, (nie
almal het nie) en later om 'n dinamiese vredes
proses aan die gang te kry.

Vrede word
'n groeibedryf

EEL van ons daaglikse bestaan is
die oorlog wat ons nie sien nie:
die vredesoorlog. Die praatoor
log, die rugvryfoorlog, die sit-en
koukusoorlog.

Werk die spulletjie?
'n Skrale agtien maande na 'n poging am 'n

vredesinisiatief tebegin staan 'n bedryf van R41
miljoen plus 'n stewige finansiele inset van
buitelandse groepe; 'n Wet op Binnelandse
Vredesinstellings (no 135 van 1992), 'n Nasionale
Vredesverdragkomitee, 'n Vredesekretariaat en
'n Kommissie van Ondersoek insake die Voorko
ming van Openbare Geweld en Intimidasie (die
Goldstone-kommissie).

Die Iywige betitelings het uit die pogings vir
'n nasionale vredesverdrag gespruit. Dis 'ngroei
bedryf wat mense van voetsoolvlak, deur hoe
sosiale kringe tot in amptelike strukture snoer.

......,.".....,..~".....,..~-".....,..".....,..~".....,..".....,..-------------------------,c
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Soms moet dievredeswerker Kathy Jansen ook huishoudelike struwelingeoplos. Die vrou is

aangerand deurhaarman se tweede vrou.
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TEEN 'n begroting von R2,5 miljoen is

'n komitee van advertensie-fundi's

genooi om die Vredesoksie te bemark.

Nou word konserwotief beroam dot R5

miljoen se woorde J ge'in is.

Gratis medioruimte, Tv :lekking,

treffende liedjies, en n.-~ ook die

bemarking van die nuw: dmbool in

vloggies, T-hemde, lopel~.:opies, ens,

is een vcn die suksesvolste

gesamentlike pogings rondom die

vredesverdrag. Hunt lascoris het die

twee duiwe - twee skokerings blou en

een wit - deeglik op die grond

nagevors.

Gewone mense (98 persent) self het

die duifas "hul" vredesimbool genoem

en die Zoeloes het opgemerk dot een

duif "sleg" is, twee duiwe beter 

vandaar die "two for joy"-simbool.



"vrede" moes

bewerkstellig.

omstandighede

KathyJansen - hulle

noemhaar Kathy

Africa- 'n

(FOTO: SAUY SHORKEND)

KATHY AFRICA IN
DIE BRANDPUNT

As}y vrede wil maak, moet}y mense ken

K
ATHLEEN JANSEN van die Germiston/Katlehong Vredeskomitee trap katvoet oor
die gespanne web van intergroep-verhoudings. Sy ken mense. Sy ken stres. Sy lag
hartlik, .is openlik - en is sinies genoeg om te weet dat niks eintlik verloop soos dit
moet Ole.

Die gemeenskappe van Katlehong, Thokoza - die hele kruitvat war aan die Oos-

Rand ontstaan het - ken ook vir Kathy. Hulle het name vir haar - die jongste: Kathy Africa. 'n
Onverskrokke, niks-nonsens vrou wat wegskram vir publisiteit, kameras en gemeensplasighede.

Kathy, met haar komitee, het al 'n reputasie vir vredeswerk verwerf. 'n Koeel deur haar baadjie,
ure van "aanhouding" as 'n gyselaar,
snags sit en verslae uitskryf of drieuur
soggens op stasieperonne moniteer 
dis haar stryk. "Jy moet daardie ekstra
adrenalien he om by haar te hou," se
'n mede-vredeswerker.

Ons rysaam met Kathy en VN
waamemers deur die Mandela- en die
Holomisa-plakkerskamp van
Katlehong. Sy en die VN-mense volg
die roete wat 'n Inkatha-begrafnisstoet
die volgende dag gaan volg. Dit loop
deur 'n sterk ANC-gebied. Gerugte oar
moontlike aanvalle laat haar elke
gerug, elke waarskuwing, noukeurig
opvolg (die beleid is immers dat elke
faksie die reg het om sy mense sander
aanvalle te begrawe),

Sy betrag die balkonne van huise
langs die straat vir moontlike
sluipmoord-stellings, sy gaan praat met
gemeenskapsleiers wat bewus geword
hetvan moontlike probleme. Sy ry met
haar CitiGolf en sy rooi Vredesplakkaat

deur vieslike waterstroompies, skuur by hope vullis Yerby en dan loop sy
£link en vriendelik deur die doolhof gangetjies tussen die hutte deur.

Sy Iig feitlik gedurig haar hand in 'ngroet. Sy buk om met 'n
vredevegter wat al in gemeenskapsleier te praat wat aan 'n ou motor peuter. 'n Hui!ende vrou
diewreedste in die veld kry haar aandag: "gelukkig" net 'n huishoudelike

probleempie. Maar die vrou hou op met huil, duidelik vertroos.
Dikwels bring die voetslanery haar by die onverwagte Iyk, of 'n

beseerde wat deur politieke optrede of deur gewone misdaad in die veld
gelos is.

Die woelende mensemassa in die gehuggies Iyk asof hulle haar
verwag - en hulle Iyk bly om haar te sien. Dis nie altyd so nie. Haar lewe

is feitlik altyd in gevaar - en sy word dikwels gewaarsku teen moontlike lokvalle,
Wat hou haar in die senuvretende, ewigdurende en onbesoldigde risikolewe? Kathy gun haar

nie sulke introspeksie nie. As sielkundige volg sy moontlik maar net 'n instinktiewe opdrag.
Maar die mense noem haar nie vernier Kathy Africa nie. Sy is - ofsy dit nou wi! wees of nie - 'n

simboal in die Iinie van die vredesoorlog.

Hier word logistiek en strategie be
plan. Die hoofaktiwiteit is geskilbeslegtig
ing -enditbehels nie netpolitieke geskille
nie; misdaad, boikotte, taxi-oorloe, stam
gevegte en burerusies kom oak onder die
loep.

Elf streke in die land het reeds 85
vredeskomitees uit die onderskeie ge
meenskappe ontwikkel (vyftig word nog
gestig). Die sekretariaat stuur ook 46 deeg
lik opgeleide geskilbeslegtigingsskund
iges (in die VSA opgelei met spesiale
aanpassings vir Suid-Afrika) om mense op
plaaslike vlak op te lei in dieoplossing van
geskille.

Indie veld Ie die frustrasies dik gesaai.
Predikante, huisvroue, maatskaplike werk
ers, sakelui, sekuriteitsmense het met hoe
ideale en geesdrif ingevaar teen die gap
ings in kultuur, persepsies, emosies en
taalvaardigheid. Oud-struggle aktiviste het
gaan sit en koukus met establishment
figure. Aan die wenkant het verdraag
saamheid, meelewendheid en geduld
ontstaan, aan die vraagtekenkant die wa
waarop aspirerende politici, gemeen
skapsleiers, eie-belangsoekers gespring
het. Konsensus in sulke komitees is 'n
turksvy, maar dis al manier hoe besluite
geneem word.

Op die grand is die werklikheid baie
meer dramaties. Gewone mense tuis word
"veldwerkers" wanneer hulle die town
ships ingaan met blou armbande en buf
ferplakkers met die vredesimboal. Klippe,
messe, krete, die rook van brandende
voertuie of huise word die landskap in
gevaarsones. Daar is nie versekering vir
Vredesmotors nie, die werkers self weet
hulle kan teikens word in'sulke plofbare
situasies. 'n Dubbele dosis adrenalien is
wat die mense nodig het. Dit word heel
tydse werk, dis vrywillig en ditword erger.

Tog is daar al etlike komitees wat by
gebrek aan werk - dit wi! se weens rustig
heid - ontbind het.

Die vredesinisiatief is nie net om ge
skille byte Ienie, disook amgemeenskap
pe op te hef. Die SERD-program (sosio
ekonomiese rekonstruksie en ontwikkel
ing) probeer behoeftes saam met die ge
meenskappe pei!, ook om daardie be
hoeftes te bevredig en, allerbelangrik, te
bekostig. Daarom dus ook die anachro
nistiese oordadigheid van 'n glansdinee in
Johannesburg om fondse te kry.

Oorwinnings kannie maklik verkondig
word nie. Tog het die politieke moord
vlaag (sewentig moorde) van laasjaar in
Port Shepstone na die stigting van 'n
plaaslike vredeskomitee tussen die Ama
kosi, die ANC enInkatha, geeindig en net

~ twee moorde is vanjaar vermeld.
.J En, nadieskielike afsterwe van Kodesa

2was die Vredesverdrag dieenigste onder
handelingsagent in die land. •
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I,

Mario Van

Peebles •.."Ek

wou 'n bietjie

eerlikerna

dingekyk."

FILMS

Weg van
die ghetto
'n Mens kan ook virwit rolprente moeg word,
seMario Van Peebles, die regisseur van Posse
ONDERHOUD: CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

Waarom 'n swartcowboy-movie?
Goeie vraag. Ek beskou dit nie as 'n swart Western nie. Amerikaanse flieke het nog altyd basies gewys
hoe skiet wit cowboys Rooi Indiarie - maar dis histories onakkuraat. Oar vyftig jaar sal hulle gehore
seker vertel die swaargewig-kampioene was almal ouens wat soos Sylvester Stallone gelyk her. In
werklikheid is daar oak mense soos Mohammed Ali en Mike Tyson...

Die Wilde Weste was veelrassig: byna een uit elke drie cowboys was swart. Ek het maar netgedink
ek sal die Weste wys soos dit rerig was - en dat dit nogal pret ook kan wees.

;
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Dink jy Clint Eastwood hetdiecowboy-prent
as genre herdefinieer?
Clint Eastwood het my baie gehelp om Posse te
maak. Hy hetmy gewys hoe 'nmens 'n cowboy
prent aanmekaarsit. Kyk na Unforgiven - hy het
Morgan Freeman daarin gesit. En as jy kyk na
Dances with Wolves,. waar Kevin Costner 'n
verhouding met die Native Americans het - dis 'n
interessante konsep. Hulle se hoe meer dinge
verander, hoe meer bly hulle dieselfde, maar ek
dink onshetgeleer uitdie verlede. AI wat ek wou
doen, is am 'n bietjie eerliker nadinge te kyk.

Was Morgan Freeman nie 'n bietjievan 'n
token black in Unforgiven nie?
Daar was baie swart cowboys destyds - om die
waarheid te se, die naam cowboy is vir slawe
gebruik: hulle het die slawe boys genoem, en dis
waar cowboy vandaan kom. In die eerste West
erns het Hollywood witmense gebruik en hulle
cowboys genoem. am 'n swartmens in 'n West
ern te sien is 'n effense verrassing vir mense wat
.nie die ware geskiedenis ken nie.

Jy moet verstaan: toe die slawe bevry is, het
baie van hulle noorde toe getrek na die groot
stede, maar baie het oak na die weste getrek.
Daar was baie rasse-vermenging tussen die
swartmense en die Native Americans. Ek het dit
waardeer dat Eastwood geen ophef gemaak het
daarvan dat Morgan se karakter swart was nie.
Maar as jy wil glo wat die au Hollywood
Westerns jou vertel, sal dit seker 'nbietjie snaaks
Iyk.

Is jy 'n Black Consciousness-regisseur?
Ek beskou myself as 'n mens. Maar, met dit in
gedagte, is ek baie trots daarop om 'n African
American en 'n African genoem te word en
saamgebondel te word met Spike Lee lregisseur
van Malcolm Xl en JohnStapleton [regisseur van
Boyz in the 'Hoods. Maar in werklikheid stem
ons nie meer ooreen as Steven Spielberg en Rob
Reiner en 'n klomp van daai ouens nie - behalwe
dat ons 'n lekker gesonde tan her. Dit beteken
glad nie ons deel dieselfde politieke beskouing
of ons artistieke temperament is eenders nie.

. Op die oomblik word ons as een kinematiese
basketbalspan beskou en die persepsie sal seker
bly totdat onsuitbeweeg na buite. MetPosse was
daar baie aanmoediging - omdat ek 'n swart
regisseur is - om 'n fliek in die ghetto te maak.
Ons wi! egter nie net in die 'hood bly nie - OilS

wil uitgaan en die ander aspekte van die lewe
bekyk. Maar ons het almal ons verskillende
agendas. Ek soek g'n etiket nie, maar ek kry
duidelik een.

Het jy enige weerstand ervaar toejy
regisseur wou word?
ja, daarisweerstand. Elke slag as jy wegbeweeg
van speler in die basketbalspan wees na eienaar
van die span word - of jy nou 'n man of 'n vrou
is- elke slag as 'n vrou byvoorbeeld iets buite die
gewone doen, is daar weerstand.

InAmerika kom 33 persent van diemense wat



Die"posse"

na films kyk uit "minderhede", maar net een persent van die mense wat films
maak. As hulle films maak soos]aws 1 en daar kom dan 'n rits films met
walvisse wat mense eet en piranhas en krokodille wat mense vreet, maak
die films na 'n ruk nie meer geld nie. Dan se hulle mense is moeg vir vis
films - maar hulle se nooit mense is moeg vir wit films nie.

Die keer hetek gedink dis nodig om uit die 'hood te beweeg - afgesien
daarvan dat ekbaie liefisvir 'ngoeie Western. Die film beweeg teen 'n ander
pas as enige ander Western wat ek al gesien het.

Vind jy Spike Lee nie effens dogmaties nie?
Kom ekverte! jou 'n storiewatmy oupa my verte! het. Daar was die ousheriff
-'nsheriff in die Suide ~ en hywas 'nbietjie rassisties. Hy het drie swart ouens
indie tronk en hymoet hulle almal doodmaak. Maarhy's vet en hy's lui en .
hy het nie genoeg koeels nie.

So hygaan na hulle en se: "Kom ekverte! julle wat ekgaan doen. Voor
ek julle moreoggend doodmaak, gaan ekjulle 'n laaste aandete gee." Sohy
gaan nadieeerste au en se: "Wat wi! jy eet?" En die au se: "Ek wi! gebraaide
hoender he." So hy gaan na die tweede au en se: "Wat wi! jy eet?" En die
ou se: "Wel, ek's 'n vegetarier, Ek eet nie vleis nie, ekwi! slaai he." En die
derde au se hy wil pasta he.

En die sheriff se: "Ekse julle wat, julle moet almal saamstem, dan gee ek
julie almal more een ete voor julle doodgaan." En hy los 'nmes byhulle en
se: "Besluit julle maar." En toe hy die oggend terugkom, het hulle mekaar
doodgemaak.

Ek dink diebeste is datons nie aangemoedig word om mekaar tekritiseer
nie. Ek is geen kritikus nie, ek is net 'n regisseur. Die media probeer ons
altyd aan die baklei kry. Ekgaan Rob Reiner net so min kritiseer as watek
Spike Lee gaan kritiseer. Maar ek moet verstaan sy sukses het my sukses
gehelp, Eddie Murphy se sukses het John Singleton se sukses gehelp. Ons
is egter almal baie verskillend - enons maak almal goeie flieke en ons maak
almal slegte flieke.

Tog is ek opgewonde daaroor dat mense wat nie wit is nie rolprente
maak. jare lank kyk jy nou al hoe hulle jou vertel watter soort mense ons
is - en nou kry jydie kans amte sien hoe ons jou vertel watter 500rt mense
ons is. Jy hetRambo 12 gesien en jy hetHome Alone3 gesien. Maar ekdink
dis goed am Malcolm X en Boyz in the 'Hood te sien, ongeag of hulle
volmaak is - waarskynlik ishulle nie. Maar jy gaan baiemeer sien asWome
Alone.

Ekverstaan. Ek het van Malcolm Xgehou - behalwe vir dit.
Ek weet wat jyse. Ek is 'n mal man. Ek het gehou vailbe Last Emperor oar
die Chinese; ekhetMy Life asaDog geniet - al is ek nie Sweeds nie. Ek geniet
films oar verskillende mense - en dis opwindend am ander films as die
gewone stapeldieet van Hollywood te sien.

COWBOVSVAN
'N ANDER KLEUR

Die ware pioniers van die Weste sit weer in die saal
DEUR CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

DIE lone Ranger moes eerder swart gewees het. En Butch Cassidy

en die Sundance Kid ook. Of s6 Iyk dit as mens na Mario Van

Peebles se Wilde Weste kyk. Van Peebles is die regisseur van

Posse, 'n cowboy-film met 'n verskil: die bestoppelbaarde baked

bean-fynproewers is almal lop een na) swart.

John Wayne sou sonder werk gesit het as Van Peebles dertig jaar

gelede cowboy·films gemoak het. Met Posse poog hy om die regte

pioniers van die Wilde Weste terug in die saal te sit. "Meer as die

helfte van die setlaars in Los Angeles was swart. En 'n swart man

het die rodeo en die cowboy-saal uitgevind," vertel Van Peebles.

Posse steun deels op die swart Amerikaanse geskiedenis en deels

op die legendes van die Wilde Weste. Jessie lee (Van Peebles) is

die hardgebakte leier van 'n ruwe groep voelvry-verklocrde

cowboys. Hulle is op pad no sy geboortedorp, waar Jessie 'n

appeltjie te skil het met moeilikheid maakers van 'n naburige dorp.

Maar Posse is nie sonder politieke botone nie. Van Peebles

verduidelik: "In die film word King David, Jessie se po, vermoor. Sy

doktrine stem ooreen met die van Martin luther King, iets soos: .

'Ons moet ons doelwitte vreedsaam bereik.' Wcnneer hy sy pa

dood sien, verander Jessie se idees 56dat dit nogal meer in Iyn met

Malcolm X s'n is: 'Ek sal geregtigheid sien seevier - op watter wyse
ook al.'"

HOEWEL HY 'n ewewigtige prentjie van die vernaamste strominge

in Afro-Amerikaanse politiek skets, meen hy mense goon steeds die

film as gevaarlik beskou: "Dis iets soos 'Jy's 'n filmmaker - sing 'n

bietjie, speel bal, vermaak ons - dis nou genoeg van daai

empowerment-besigheid." Maar Van Peebles dans nie no ander se

pype nie.

En dis geen verrassing nie: hy het 'n indrukwekkende po wat

bekend is vir sy eiewyse houding: Melvin Van Peebles. Mario se

van sy pa: "As jy langs 'n sterk boom grootgeword het, is dit baie

moeiliker vir enigiemand om jou later in jou lewe te pootjie."

Van Peebles senior is 01 deur Spike Lee, die regisseur van Malcolm

X, as die godfather van moderne swart films bestempel. Hy was 'n

onafhanklike filmmaker in die jare sewentig: sy klassieke Sweet

Sweetback's Baadasssss Song (1971) word deur hedendaagse

swart Amerikaanse regisseurs as 'n baanbreker beskou.

Van Peebles sr speel ook in Posse: "Ek het besluit om by Posse

betrokke te raak omdat ek voel ons [African-American] sien geen

weerspieeling van onsself in die geskiedenis nie. As mens nie jou

geskiedenis verstaan nie, is jy gedoem om dieselfde foute te
begaan."

Die jong Van Peebles beaam sy pa se woorde: "Aangesien

swartmense nie 'n idee van geskiedenis het nie, het ek gedink, wei,

ek gaan nie net 'n film doen met al hierdie geskiedenis in nie - ek

goon ook 'n kinematiese geskiedenis doen. Toe vat ek die posse

van die negentigerjare - Blair Underwood, Tone loc, Big Daddy

Kane, Charles lane, Tiny Lister jr en ek self - en ons ontmoet die

posse van die sewentigerjare: Melvin Van Peebles, Isaac Hayes en
Pam Grier."

En speel-speel word die geskiedenis herskryf.
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2Ulllimited: "No Limit"
ISABEL: Ek's sal nogal hou daarvan om op so iets te
dans. Die rap is vir my oulik - ek is nogal ontvanklik vir
party van die goed.As die volume aanvaarbaar is, kan ek
daarna luister.
CHARLES SR: Ek sal nie in die kar daama luister nie.
CHARLESJR:As jy gaan dans, soek jy iets oppervlakkig:
jywil nie gepla word deur die lirieke nie. Die idee isam
te vergeet en die tipe musiek werk daarvoor.

Sinead O'Connor. 'W1Jy don't you do right?"
ISABEL: Ek kan daarna luister - ek sal nie die radio afsit
nie.Sy't 'n mooistem en dieinstrurnente klink mooi.Sv's
mos die een sonder die hare. Dit is 'n verkoopstegniek.
Die verskriklike haresit myafas ek saam met diekinders
nadie video's kyk. Panykeer hou ek van iernand se klank
en sy stem - tot ek hom sien...
N'ICK: Die musiek trekte veel, Charles sal daarvan hou.
CHARLES JR: Ek dinknie die liedjie is vreeslik lewens
vatbaar nie. Dit klink soos iets wat hoort in 'n outydse
movie soos DickTracymet 'n lounge scene waardie vrou
sit en haar hart uitsing.

77Je Sbamel1: "LSI- LoveSex Intelligence"
ISABEL: lets pIa myore. Dit irriteer my regtig. Miskien
is dil die tromme. Die ding het 'n heellemaI aanvaar~

die proefkonyne
Die gesin Loots: .
PA CHARLES SR, 43, houvan enige musiek war luisterbaar is .. vera! country.
MAISABEL, 43, hou van "rnooi stemrne" - die instrumente moenie die stem oordruis nie.
OUBOET CHARLES JR, 19, hou van Vicky Samson en techno.
KLEINBOET NICK, 16, hou van heavy metal soos Poison en Guns n'Roses,

die eksperiment
Shirley Bassey: 'Something"
ISABEL: Dis pragtig. Ek verkies die musiek op die agtergrond - die kwaliteit van die stem is vir
my belangrik. En dis wat baievan die modeme musiek nie het nie.
CHARLES SR: Luisterbaar,
NICK: Te stadig en depressief.
CHARLESJR: Dit skakel niejuis inbyvandag se trends in musiek nie .. daar's nie 'n beat nie dis
nie techno nie. . '

Led Zeppelin: "Whole latta laue"
ISABEL: Dit ilIustreer my punt oar hedendaagse pop
musiek .. die instrumente oarheers heeltemal. En ek kan
glad nie die woorde uitmaak nie. Die goed het vir mv
geen diepte of romantiek nie... in die ou dae was di~
woorde belangriker.
NICK: So-so. Dit het 'n lekker beat.
CHARLES JR: Dis nie catchy genoeg nie. Die meeste

. modeme tunes is baie catchy.

DiegeneJ~asie-gaping voordieplatespeleJ~

Ma soek mooi woorde,
boetie soek 'n beat

NATANIEL:
'Ek haat manstemme'

"Ek het maar 'n outydse

musieksmaak .. . ' n

konserwatiewe

musieksmaak. Ek ho ot

monstemme - ek het rakk e en

rakke van vroue ns w at skree .

American black mamas: Patti

La Belle is d ie ultimate . Die musiek moet my kan

excite - hulle moet iets verskrikliks met hulle stemme

kan aanvang .

"By shows hou vrouen s meer van my. Mans haat my

openlik - maar ba ie getroude mans wat die eerste

aand saam met hulle vrouens na d ie show g e kom

het, kom d ie volgende aand a ileen . Hulle w il nie

publicly gesie n word dot hulle iets wat ek d o en ,

geniet nie . Dis nie ba ie manl ik om van my te ho u

nie. Maar e k is seker hulle't almal kiekies va n my in

hulle badkamers en fantasize heeld a g oo r my .

0 0ffi es hoo t my' soos di~.

"My gehore roo k 01hoe meer ge meng . Vera l

yuppie-swortes woon my shows by. Maa r hu lle lag

nie altyd n ie . A s ek by 'n building site ve rby lo o p,

flu it 01die sw art werkers vi r my. Hulle's nie se ker of

ek 'n man , ' n vrou , ' n apparition of 'n virg in is nie ."

.I/oz{//1: Requiem
JOE: Dit spreek my nie regtig
aan nie - mens hoar nie sulke
musiek in die townships nie.
SIPHO: Vir my het die musiek
'0 godsdienstige waarde. Ek
hou daarvan.
PIETER: Eenvoudig ongeloof
lik beeldskoon.

nodig het, is 'nopenbare figuur
watuitkom en'npaarstatements
maaksodathulle kan goed voel
oar hulself.

Jethro Tull: "Cod"
EIE MENING: Die rockgroep
het opspraak gewek met die
plaat Aqualung(19 J) waarop
die snit verskyn. Nou nog be
skryf uitsnuifers van atanisme
dit as goddeloos en diabolie .
ADELE: Dis seker onchriste
Iik, selfs godslasterlik, maar vir
my nie juis aanstootlik nie 
mense moet selfbesluit of hulle
daarna wil luister of nie.
BEVERLEY: Oil beteken niks
vir my nie.
PIETER: Musikaal boei die mu
siekmy. Dit verskilvan vandag
seheavy rock,maareksalditnie
yerouderd noem nie. •

Koos Kombuis. "Swan September"
EIE MENING: 'n Roerende weerspieeling van die
verskeurdheid van die Suid-Afrikaanse samelewing.
JOE: Dis vir my baie soos Tracy Chapman. Ek vind
aanklank by die politieke boodskap.
DAWID: As bevryding-song werk dit. Dis egter vir 'n
uitgesoekte gehoor. Van al die alternatiewe Afrikaanse
sangers was hy die enigste werklike alternatief.
BEVERLEY: Dis nog steeds Afrikaans - vir my sal dit
nooit werk nie. Dit gaan baie vat om my te oortuig dar
Afrikaans vir mv kan se eintlik melons dieselfde, eintlik
dra ons dieselfde boodskap oor - eintlik praat ons
dieselfde taal. Ek kry die gevoel dis nie opreg nie. Ek's
seker dis vir Afrikaners bevrydend.
DAWID: Vir my is dit nie bevrydend nie - die mllsiek
is yir Afrikaners wat regtig deurmekaar is - al wat hlllle

Clarabellevan Niekerk: "Kom Ieby my"
ErEMENING:'nBelowende poging omAfrikaanse musiek
'n erotiese inspuiting te gee. Vir Sipho en Joe was die
Afrikaans geen probleem nie.
BEVERLEY: Weens politieke konnotasies hou ek van
geen Afrikaanse musiek nie. Afrikaanse kunstenaars
klink almal dieselfde. As hulle iets anders probeer doen,
is dit hierdie vreeslike alternatiewe Afrikaans.
ADELE: Ek's bly sy's Amerika toe. Ek hou nie daarvan
nie - sy probeer sexy wees, maar kry dit nie lekker reg
nie.

monotone klanke - en dan SPLASHI Guns n'Roses is te
swaar, Ek hou meer van die struktuur van Nirvana se
musiek.
BEVERLEY: NEE!
ADELE: Aggressiefen niksseggend.

die eksperiment
Beethoven: Kreutzer-smata
Die groep geniet ditalmal- behalwe Sipho,
wat meen dis 'te stadig".

Nirutna: "Breed"
EIE MENI TG: Nirvana-en Guns n'Roses
aanhangers sit nie langs dieselfde vuur nie.
Nirvana maak grunge met sterk punk
ondertone - tog verval hulle nie in die
macho vertoon van die Guns nie. Die
hoofsanger, Kurt Cobain, se pogings tot
introspeksie slaag beter as Axl Rose se
megalomaniese liriese sado-masochisme.
JOE: Dit laat my aan pyn enoorlog dink 
ek hou niks daarvan nie.
DA\\710 : Die verskil tussen die en Guns
n'Roses is daar's 'n opbou in Tirvana se

Guns n'Roses: "Pretty tied liP"
EIE MENING: 'n Merkwaa rd ig seksistiese
poging van die veelsydige harde rock
groep.
JOE: Dis musiek vir mense wat hulle aan
alkohol vergryp. As daar 'n geveg erens is,
speel die musiek altyd.
DAWID: Wit fascistiese kak. En baie een
tonig.
BEVERLEY: Ek kan gelukkig nie die
lirieke uitmaak nie. Walglik.
PIETER: Fun musiek!

die proefkonyne:
DAWID, 23, 'n student. Hy hou van"allerhande musiek"
en luister na Radio 5.
SIPHO, 20, 'n student. Hy hou van popmusiek 
Madonna en Michaeljackson issygunstelinge. Hy luister
na Radio 5.
BEVERLEY, 23, komvan die Universiteit van Wes-Kaa
pland enhou van enige musiek behalwe country en folk.
JOE, 21 , 'n student. Hy het op die platteland grootge
word enhou van "sagte" musiek, tradisionele musiek en
disco. HI' luisterna Radio Tswana enRadio Sotho.
ADELE; 19, 'n verengelsde Afrikaner. Sy studeer en hou

van klassieke musiek.
PIETER, 23, 'n aspirant-operasanger. Hy
hou vanopera, maarluister son u en dan na
heavy metal - veral Bon [ovi

CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

toetsjongn~ense se n~usieksn~aak

"Ek hou va n konternpo re re roc k en African

music. Dit sluit aile rap e n tech no pop uit.

Dr Alban is op die

oomblik my p e t hate."

Is hy da lk te oud vir rap?

"Nee, ne e . Musikante hou

nie van rap nie want dit

gee mel o d ie -' n mis.

Musiek moet eerlik wees.

Techno en ra p word net

om kornmersiele redes g e ma ak . Ek

onderskei tussen real musi c en pla stic

music . Daa i goed is vir my p lastic. Ek lees

nou di e dog die intervie w met Lucky Dube

in Vry e Weekblod. Hy kom van Ermelo af

en no u doe n hy wot hy doen . En hy kan

erken dot hy oak no Bruce Hornsby and

the Range luister - en Dolly Parton en

Bruce Springsteen. Ek dink d is stunning.

"Ek het ' n groat bruin fo llowing in die

Kaap . hulle geniet songs soos 'Boude' en

'Potjie kos'.. Maar bruinmense lag oar

onder g oed as witmense . Kultuur speel

definitief 'n rol, dink ek ."

ANTON GOOSEN:
'Los maar die rap'

musieksmake:
wie luister na wat?
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bare beat, maar ek kan nie die woorde hoor nie. Al watek uitmaakis, "love
sex intelligence" en dis vir my totaal sinneloos. Ek is nie snaaks nie - my
kinders het nie begrip nie, maar daar's rerig iets wat voel asof dit so deur
my brein dreun.
CHARLES SR: Nuttelose musiek.
NICK: Ek sal hierna luister. Dis lekker dansmusiek.

Nirvana: "Smells like teen spirit"
ISABEL: Mens kan weer nie die woorde uitmaak nie. En woorde is vir my
belangrik. Die laaste tyd spreek Afrikaanse ballades nogal tot my. Die kitare
is baie steurend.
CHARLES SR: Aaklig. Totale gemors. Die enigste rock waarna ek inmy jong
dae ge!uister het, was die BeatIes.
NICK: Ek hou nie van Nirvana nie - hulle't tevee! kitare. Ek hou van Guns
n'Roses en Poison.

Beethoven: "Maanligsonata, " die derde beweging
ISABEL: Ekhou meer van operettes. Ek hou glad nie van klavierkonserte nie.
CHARLES SR: Bietjie swaar. Maar ek hou van klassieke musiek. Aida is
fantasties.
NICK: Ek hou glad nie van klassieke musiek nie. Dis te eentonig.
CHARLES JR:Ek moet in 'n sekere buiwees omdaarna teluister. Maar sodra
hulle begin sing, sit ek dit af.

Suzanne Vega: "Blood makes noise"
ISABEL: Dietromme irriteer my. Ek kan nie op die musiek konsentreer nie.
En dis te tegnies vir my - te vee! fieterjasies. Wat vir my belangrik is, is iets
wat lekker is am na te luister, iets wat mooi is om te hoor.
NICK: Rustige musiek, maar ek hou nievan die blikkerige klank nie.
CHARLES JR: Definitief nie dansmusiek nie: die tempo is te stadig. Die
gemoedstemming is bietjie swaar, maar mens kan daarna luister. •.

MUSIEKSMAKE EN DIE POPRESENSENT

'BIke mens luister met ander ore'
DEUR THEUNIS ENGELBRECHT VAN BEElD

ELKE popresensent behoort dinge
soos verskille in kultuur, geslag,
klas en ras in ag te neem as hy nuwe
musiek resenseer. Volslae obiekti
witeit is natuurlik 'n mite, en ek
vind dit soms moeilik om teonthou
dat die aanhangers van Bles Bridg
es net sogeregtig is ophul musieks
maak as enigiemandanders, en dat

dit nie vir my is om 'n smalende en hooghartige
houding daaroor aan te neem nie.

Om oor sulke musiek te skryf is nanmrlik 'n
nagmerrie - om dit vir myself draaglik te maak, .
verkies ek om artikels daaroor op 'n humoris
tiese, satiriese manier aan te bied. AI respekteer
ek ander mense se musieksmake, hou ek ook
altyd in gedagte daar behoort nie iets soos heilige
koeie te wees nie.

Na sewe jaar as popresensentmoet ek se die
oormatige blootstelling aan pop en rock het my
Iiefde daarvoor uiteindelik begin demp en selfs
ondermyn. Mens kan na net s6veelliedjies oor
Iiefde en jagsheid luister voordat jy in 'n angs
sweet begin uitslaan. My persoonIik gunsteling
bly steeds blues, West Coast-rock en klassieke
musiek.

Ek glo ook geen mening oor 'n nuwe plaat is
meer geldig as 'n ander een nie - mens kan 'n
plaat uit honderd verskillende invalshoeke be
nader. Ek is veral gemteresseerd in 'n sosiolo
giese benadering. Ek vind dit byvoorbee!d
skokkend datdie meeste blankes in Suid-Afrika
geen behoorlike kennis het van die uiters boei
endeen prikkelende geskiedenis van sogenaamde
"swart" musiek in Suid-Afrika nie.

Hoe 'n mens oor popmusiek skryf, hang ook
af van vir watter soort pubIikasie jy werk. In 'n
publikasie gerig op 'n massamark moet 'nmens
toeganklik wees - nie oppervlakkig nie, maar
ook nie te ernstig nie, omdat jy dan veral vir
tieners skryf. Ek werk in so 'n opset, en dan

verkies ek 'n Iighartige aanslag. Ek is egter baie
skepties teenoor mense wat dink hul menings is
die laaste woord, ongeag waaroor jy skryf of
uitsprake lewer.

'Musiek is nie In bard kos nie'
DEUR EGMONT SIPPEL VAN RAPPORT

MUSIEK is nie 'n klip nie.
Oit kan nie objektiefontleed
word nie. Wetenskaplike
en wiskundige analise vat
ons hoogtensvandie fisika
van klank tot by die ver
band tussen note.

Oit verte! ons niks van
kreatiwiteit nie.

Musiek isook nie smaak
nie. Suiker is smaak. Of jy hou van soet ofsuur,
bitter of vrank, melk of kool, dis smaak- ofte wel
'n hoogs persoonlike, subjektiewe respons tot 'n
spesifieke impuls.

Dit het ook niks met kreatiwiteit te make nie.
Musiek het weI. Die hoogste 'vorme van die

nootkuns verte! ons waarskynlik meer van kreati
witeit as enigiets anders. In die verband het die
groot filosoof Wittgenstein van Beethoven gese.
"Daar's probleme i;jje Westerse intellektuele
wereld wat nog deur geen filosoof gekonfron
teer is nie; probleme wat deur Beethoven
aangepak is en waarmee hy geworstel het"

Oor musiek self het hy gese. "In sekere sin is
dit die gesofistikeerdste van aile kunsvorms."

Tog praat mense van musiek-'srnaak", baie
op die manier wat begrippe soos smaak inklere
of modes of meubels gebruik word. Die smake
verskiI ietwatvan taktiele smaak, want dit word
gemedieer deur byvoorbeeld persoonlikheid,
temperament, sosialisering en kultuur.

Insgelyks met musiek (en ons kom later na
genoemde funksies terug). Maar musiek isveel
meer as net 'n subjektiewe respons of 'n geme
dieerde smaak. Musiek is ordening (ritme) en
rangskikking (me!odie) - begrippe wat die

wiskunde en logika betrek, asook die verbeeld
ing. Die hoere fakulteite, dus, waaruit sin en
begrip, verstaan en insig, en die magiese kragte
van vernuwing en skepping spruit. Sekere
musikale strukture is dan ook so kragtig, ver
hewe en suiwer,dat ditdirek tot die gees spreek.
Ander spreek net tot die kop ofintellek. Of die
hart, die maag, selfs die agterwereld.

DIS DIE RESENSENT se taak om al die dinge
te beskou, te deurdink en te weeg. Sy primere
funksie is om in te Iig en te adviseer: om te
klassifiseer en te gradeer. Oit sluit die identifise
ring van vorme of genres in, asook die tipering
van toon, aard en tekstuur, hetsy deur sketse,
omskrywings of ontIedings. Hoe dieper en om
vattender die kritikus se (musikale) insig, erva
ring, kennis, agtergrond en aanvoeling, hoe
beteris' hytoegerus om die kreatiewe patroon in,
en die emosionele impak van, musiek te identi
fiseer en te evalueer.

Hy doen dit nie in 'n vakuum nie. Kultuuren
temperament is twee faktore, om mee te begin,
wat 'n sekere invalshoek opdwing. Die Westerse
oar luister moeilik na Oosterse klanke. Mans is
meeraggressief en byt oor die algemeen maklik
er aan]imi HendrixofWagner, vroue aan Simon
& Garfunke! en Vivaldi. Volwassenheid, byvoor
beeld, plaas (hopelik) die klem op meer
ontwikke!de vorrne van musiek (klassiek, by
voarbeeld, eerder as pop). Ouderdom, weer,
verskuif dikwels die voorkeur van geraas na
stre!ende stemmingmusiek.

Dis nie die resensent se plig om al die
variasies - en vele meer - in gedagte te hou nie.
Dis ook nie vir hom om lesers se voorkeure en
smake te pamperlang nie.

En aseen opinie sogoed soos 'n ander word,
as ons bloot smake sitenuitruil en niks as beter
of slegter beskou nie, maar hoogstens as anders, !

dan hou ons inderwaarheid opom te soek en te
skaaf en te bou en vooruit te gaan.

Dan het mediocrity waaragtig geseevier.
Endanis daar - sowaar -iets indisco, country,

Bles Bridges en die Bries.
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KOOPKRAG

Dit help om te kla
DEUR HELGA DE KLERK

Lillibeth Moolman ...

"dis 'n nasionale plig".

(FOTO: SAlty SHORKEND)

A
FRIKANERS is vrot verbruikers. Dis 'n bewese feit. Hulle weet nie hoe om te
kla nie, beslis nie hoe om vriendelik en ferm te kla nie. En daar is geen begrip
dat hulle werklik regte het nie.

Navorsers vind ook baat daarby dat die minderbevoorregte klasse uitgebuit
word omdat hulle onkundig is oar hul reg am betroubare inligting te verkry,

en om by instansies te gaan kla oar hoe pryse, gehalte en veiligheid van die produk, sowel as
intimidasie van die persoon.

Help dit om te kla?
Lillibeth Moolman, verbruikersvriend by uitnemendheid, voorsitter van die SA Nasionale

Verbruikersunie en oak van die Komitee van Verbruikersorganisasies, glo kla is feitlik 'n
nasionale plig.

Kia het juis gehelp toe die verbruikersorganisasies in die gees van onderhandeling en
netwerk die BTW-nulkoers op basiese voedse! gepak - en hul saak gewen het. Hier het vir die
eerste maal organisasies regoor die spektrum kragte gesnoer en 'n nulkoers verkry op al die
produkte waarvoor hulle dit geeis het, behalwe vir vleis. Die lobby het nou tande - en nou Ie
die aanslag op mediese en ook munisipale dienste voor.

Hierdie lobby, so glo die verbruikerswereld, is 'n Nuwe Suid-Afrika struktuur wat vorentoe
onontbeerlik gaan word.

In die verbruikerswereld word vandag spesifiek na Telkom se debakel met die 087
nommers gewys as 'n wyse waarop jy NIE te werk moet gaan nie. Terwyl die VSA met sy
soortgelyke diens (900) 'n goeie voorbeeld geste! het van ondersoeke en oplossings oor onder
meer die hoe telefoonrekenings, die misbruik en onfatsoenlike gebruik, het Telkom verkies
am nie met verbruikersinstansies te konsulteer nie - en die gevolg was inderdaad 'n fiasko,
wat uiteindelik na die totale opskorting van die 087-diens gelei het. Terwyl so 'n diens, reg
gehanteer, geweldige voordele vir sowel die publiek as ondememers kon inhou.

Om te kla kan die wereld ook veiliger maak. Statistiek bewys dat die meeste ongelukke
weI in die huis plaasvind. Woelgeeste in die verbruikerswereld probeer nou die aandag vestig
op die noodsaak vir die monitering van sulke ongelukke, asook navorsing oor die veiligheid
van produkte wat in die huis gebruik word.
• Inligting oorinstansiesby wiejykan gaan kla, kan bydieSANVU, Posbus 26242, Arcadia
0007 verkry word.

VROUEFRONT

Sus is nie so nie
DE U R sus STRYDOM

D
IS sommer 'n megafout om te
dink daardie wit enklaves wat
nou so oral opspring (of
inkrirnp), is nie genderbewus nie.
Die Women's Lobby is nie, soos

sommige outjies met langjasse en donkerbrille
dink, 'n vrouebroederbond nie. Daai's iets heel
anders. Heel anders.

Laat ek nou onomwonde vir julie se, die
Women's Lobby het haar Iyne wyd gegooi en as
jy nog dink jou buurvrou is boerekugel number
one, sit jy dalk die tolletjiestoel heel mis. Sy's
dalk jou volgende kandidaat, bouffant haarstyl
ofte not. Wanrons gender movement ken glad
nie taal of klas meer nie. Die Stigting Afrikaans
kry dalk die horries, maar dis hulle lookout 
daar's prioriteite.

Sit nou die aand die familie en inlig oor hoe
die Women's Lobby hierdie komende verkiesing
op sy kop gaan omkeer toe die verdomde 1V
weer die Kodesaspulletjie wys. "Wie's die
koeke?" skreeu nikswerd Niek, plaas dat hy aan
sy bike gaan werk of loop swot.

Daai't niks met die Women's Lobby te doene
nie. Ons skaam ons vir hierdie tokenism, se ek
ongevraagd en namens die Women's Lobby. Dis
g'n kwota daai nie. Dis die hele gender issue
be!aglik maak en al kan jy jou sit verwonder en
bewonder aan die girltjies daar langs Smiler
Roe!f, dit het bloual te maak met vroueregte,
vroueplek en vrouetrots.

Niek rig 'n nuwe uitdaging (reken, nogal van
so 'n onbetrokke token student soos hy): gaan
die Women's Lobby iets se oor Chris Barnard,
die gewese prof, no less, se gruwelike aanslag
op die vrou ('n dik spul vroue!) se privaatheid.
Ek het nou nie kans gesien om vir Babette
Kabak, sy's ons voorvrou in die WL, vir 'n
mening te vra nie, maar iets se vir my, die
bejaarde babbelbek gaan sy bek heel Yerby
babbe! en die women's cause net goed doen.
Babbe! dus voort, Chris baby, al ding aan jou
wat die vroue interesseer, is om te weet watter
kliere pia - die oues of die nuwes.

Toe ek genader is om in hierdie rubriek die
hele vrouekwessie te benader hetek deeglik
besin oor die invalshoek. Toediesjowwie vir wie
ek werk, vra offeministe regtig virhulself kan lag,
toe dog ek,get real, oumaat. Hierdie verkiesing
gaan die gender issue finaal oplos, dan ha-ha ons
heelpad parlement toe. Hou hierdie spasie dop.
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Oak die stiltes praat:
'n Baken in Afrikaans

BO E KE

NEG E LANDSKAPPE VAN ONSTYEBEMAAKAAN 'N BEMINDE
Deur Breyten Breytenbach
Hond/lntaka
Posbus 208
Groenkloof 0027
Prys R69,99

AMPlE COETZE E

I
N 1964 hetons hom leer ken as BrejtenBreytenbach, die maer man met
die groen trui.Toehet hy 'n digbundel gefabriseer met die raaiselagtige
titel Dieysterkoei meet sweet.

Die laaste dertig jaar het sy identiteit, van naam tot naam in al sy
bundels en prosawerke te!kens verander. HywasJan Blom, BB Lazarus,

Christian Jean, Marc Galaska, bandiet BBreytenbach, Gev. Breytenbach,
Bangai Bird, die Professor, BB breitenbog, Prenten Prentenbog, Breipen
Breytenbach, Bullebach, Braakinpag, Bibber Breytenbach, BeideBuidelbek,
Buffalo Bill, BroerBebe, Don Espenjielo, Panus, Dick, Antoine, Herve.

En hier is hynou weer, met 'n enorme bundel van meer as 100 gedigte. Op
die buiteblad van hierdie bundel, met 'n ewe problematiese titel,Nege
landshappe vanOilS tyebemaak aan '/I beminde, is die naam van die digter
Breyten Breytenbach; maar die karakter binne-in se naam is Kamiljoen, en
ook Bibberbek, Bewebors, Bittergek, Buitedag, Bruidjiebark, Bietjiebees
Brodebreek Babbeldors. Die hoofkarakter in baie van die tekste is, nietemin,
Kamiljoen; en mens sou kon se dat dit, onder waarskynHk vele ander
moontlikhede, iets SODS ChameleonNerkleurmannetjie beteken:

...Kamiljoen (kyk) in die spieelruit
en sien die skaduwees van al sy gelate:
die blinkblinde visse onder melkgroen water (94).

CH EER JOU OP MET JEANNE GOOSEN
SE NUWE BOEK!

Beskikbaar by jou naas te
boekwinkel of by die Uitgewer:
Posbus 1206, STRAND, 714 0 .
Tel: (024) 36718
PRYS: R39,95 Posgeld inge s luit

N ie mand kan die Party of die Kerk beat
n ie . Dalk het die Swanepoels. Jy kan
jou doodlag oor "ons" situasie, so o s in
o.a. DaantjieDromer.
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Breyten

Breytenbach...

'n onmiskenbare

dualisme

Met soveelname het jy geen een naam nie, en isdaar ook nie 'n a uteur nie:
"What does it matter who speaks, someone said, what does it matter who
speaks," het Samuel Beckett indertyd al gese, en Roland Barthes: "I name, I
unname, I rename:sothe text passes"; en die Albino Terroris self: 'n naam is
presies die afwesigheid van definisie.

DAAR IS 'n onmiskenbare dualisme omtrent diebundel,en,voorlopig, Iyk dit
oak nie kont1ikterend en asofdaar'nkonstantedialektiek bestaannie. Maar dit
sou ,r; in-diepte leesuiteindelik eers kon vasstel.

Aan die een kant dig Breyren binne 'n tradisionele estetiek("...ek ken nog
baie meer wysies op moertong as in ander tale", 4). Daar funksioneer die
woord nog binne die episteem van representasie; sodat die motto uit
Horatius se Ars Poetica (wat sekerlik nie doelbewus verkeerd aangehaal is
nie?) - wat min ofmeer beteken: die poesie is soos 'n prent, dit wissel, of
iYnaby staan of ver - uiters betangrik is.

Hy dig in hierdie tradisionele verse dikwels in frases wat herinner aan
vorige gedigte: "daardie eiland dus, heuwels blink waar wind! blou linte
span..." (5), "skreeu Afrika skreeu die geur van geregtigheid en bloed!
sonder 'n pas...' (47); "...mond... te geheim om pyn nog te voel reis' ( 55),
"wanneer ek die dag hemet toe gaan" ( 54); en daar is 'n herskryf 
aanpassing - van vroeer gedigte, soos byvoorbeeld in 'die intensiteit van
tekstuur inhibeer die strategie van struktuur" (96). Die bekende soort
inversie-rnetaforiek isweer opvallend: "dis te ver om tesien,! tensy jy skerp
kan kyk soos die vlermuis" (26); "en kykdie gat indie lug"(40); "die middag
sal nooit haar nag nader trek" (53); "in baie lande is dit vroegaand nog
donker! met die skraapskrif van hoe bomel teen die gewelt" (100).

Daar is bekende soort metafore: "die woardkamer is 'n sarkofaag van
drome" (7); endiefraseswat mens van 'n digter souverwag:"die pruimboom
is 'n bruilofslied vansneeu" (78); "SOOS 'n skip heel aan die begin! die see
mag leer ontsyler"(81); 'borne droom'n lente" (02); "Die prostitute het die
skarlaken stigmata van die liefde afgewas" (33).

Vanuit 'n aanvaarde en bekende "poetiese stelwyse' lei die woord die
digter tot verskeie aforismes, soos. " 'n netwerk van uiterste angs bind! die
geskiedenis" (7); "Dievolk isdie party! se kapitaal"(I01). Maar veral tot die
veelseggende bekentenis:

ek het my lewe met woarde deurgebring: 0 ,

nie as bydrae tot die taal
(asof dit 'n noodhulpfonds sou wees)
wat nog te sevan kultuur,
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daardie suurkultus .
rantrutterigheid en krukbakleiers nie,
maar omdood met 'n andervroute kul. (183)

Oil is die tradisionele poetiese estetiek: en dit word in sekere gevalleop 'n
interessante wyse uitgebrei tot die soort gedig wat eintlik bedoel is om
hardopgelees te word; soos 'somerwind' (27), waar die leser, as 't ware by
name, Sf wanneer daar 'n spasie tussen reels is Csrilreel' en 'eindspasie') 
met ander woorde, die verstegniese van die gedig word dangemtegreer in
die voordrag. Is dit 'n wegdraai van die papier-teks na die luister-teks, met
'n opvallende gebruik van alliterasie, assonansie en ritmiek? En is dit nie 'n
tegniek waaraan mod erne digters in Afrika - met ons groot getalle
ongelenerdes - kan werk nie: 'n terugkeer tot die orale poetiese diskoers?

Dan is daardie direkte enonver-sierdestelwyse, waarwoord ensaakdirek
op mekaar slaan (mens het destyds
gepraat van praat-poesie): en dit kom
mal voor by die meer politieke verse:
. 'n dosyn swart vroue (met kinders en
babas)1het gister tydens die erediens in
die NG Kerk Rondeboschl buite die
gebou stelling ingeneem...1 Verskeie
kabinetslede was onder die gemeen
telede..." (41).

En tussenin - maar nie doelbewus as
oorgang nie - kom die woordewaar die
betekendes net nog by die betekenaar
uitkom, met ander woorde waar mens
net nog in terme van ons gewone
gebruik van taal kan vasstel wat die
digter Sf, soos in die volgende:

soms dink ek die papiervel is 'n oop
vlek
die platrnaak vertikaal van berge
waanhoop
tot woorde verinvoudig
by ander tye is dit 'n manier
om die wonde te dek
ran engelevoetspore in die sneeu
(73).

DIT BRI NG 0 S dan by die ander sy
van die bundel - by die bevryding van
die woord, die woord wat ondeursigtig
geword het, taal wat outonoom geraak
het. Daar is talle voorbeelde, en eintlik
kan mens dit nie isoleer soos in die
vorige voorbeelde nie, omdat die be
vryde woord relatief tot die dienende
woord staan, en juis daaruit die bevry
dingkry(miskien isdit juis 'n dialektiese
verhouding?). Ek sal nietemin enkeles noem:

" kyk na die hemel wat sigbaar word in die heuwels/ as verbysterende
vrae " (23); "soos woorde terugvlieg na 'n mondl om verdoesel te word
deur 'n groen ritseling" (40); "die jaar toe Eskimos 'n nuwe glansende
stilwoordl geskep het vir stiIte..." (164). Of daar is die wendings van die
'sonnette' (bls 62 en 63), waarin daar 'n betekenissprong tot die droom is.
Of soos in die fantasie. Die liefdeskinders het drie take:

een, om die lag te bewaar in sakke
agter spensdeure opgehang.
twee, om die klankmeneertjies van bos en spruit
wat ons nagtegale noem, te leer fluit en vloek.
drie, om die volmaan uit die put tegrawe,

gebult soos 'n ou waatlemoen met swart vlerke. (09)

Dan is daar feitlik die hele gedig, "die titeiis: 'nbelydendewoorduitdie dood"
082-185), waardie taal , op post-modemistiese wyse bevry, gedurig neigtot
verstrooiing- net soos die subjekvan diehele bundel, met alsy name.Soook
"die gedig as skuilplek ('n beweging)" (83-84). Ons sou dus kon aflei: 'n
pragtige gevalvan postmodernisme, dieklassiekeverstrooiing van diesubjek;
en daarmee saam dan dieafwesigheid vanbetekenis:diewoord wat losgemaak
word van die saak. en nie meer deursigtigfunksioneernie.

Hoe kan so'nbundel dan sinvol geresenseer word?Die digterteken heftig
beswaaraan teen die feit dat hy dalk weergekanoniseer kan word("jy salmoet
keerl teen hullewar jou gaan probeersmeerl met eerbetoon, die kanonne van
die Kakkademie..."184); en hy ken ookdie konstante frases van die kritiek
Cselde hetdigters vansygenerasiel sokonstant sulkeongelyke werkgelewer",

189).HI'Sfoorenoorwat hymetgedigte
wil doen, war hy nie kan doen nie; en
waar hI' dit nie direk Sf nie, Sfdiestiltes
enbreuke van sy verstrooide taal dit.

DIT LAAT JO U dan wonder: wat is 'n
resensie?Wat probeer ons daardeur Sf?
Dat mense die boek moet koop?am die
digrer en die uitgewer te help, is dit
nodigomte Sf. Maarhierdie bundelkan
nie gemrerpreteer, geanaliseer, ontleed,
uiigele en gehierargiseer word nie: dis
alreeds deurdie bundel self gedoen, en
geen resensent kan stiltes interpreteer
nie. Ons het nie die apparaat nie.

Bwoorbeeld. am by die begin te
begin. Nege landskappe va ll OIlS lye
bemaak aan 'II beminde (die bundel
bestaan uit nege afdelings...: so sou die
konvensionele kritiek moes begin, en
dan sal die name gegee word van elke
afdeling. en dan 'n tematiese samevat
ting). Nege landskapskilderye, sou die
titel kon beteken. En hier is baie duide
lik ook'n landskapskilder aan die woord
wat 'teken", representeer - al kantaaldit
nie doen nie, Dis ook Breyten, die
skilder, wat soms in 'n huis in Spanje
woon en die landskap waarneem. Hoe·
genaamd nie 'n verstrooide subjek nie:
hI' vertel - in huislike verse - van die
huisskoonmaak, die tuinrnaak, die heu
welsindieverte. Dit kan ook wees:nege
persepsies vanuit onsgeskiedenis;want
diedigter kykook terug en vertel wat in
die wereld gebeur her vanaf ongeveer
1970, in die gedig"Boland", Maarhierdie

gedig vir sy ou buddy, Daantjie Saayman, maak ook van die terugkyk 'n
retrospeksie vansy eie lewe: selfs met 'ngedig vir hom, die persoon Breyten,
se vyftigste veqaardag Crnet ontferming virdieblinde kieriel wartogwaterpas
op 'n manier die paskon hou.. .. 1i 9).Nege - ditkan ook wees, 'n aantal. talle
- visioene, vanoorloe, gerugte van oorloe, en die apokaliptiese (wat vandie
begin van Breyten se poesie konstant is).

Waarom nege?Toevallig, omdatdit 'nobskure betekenis het, of omdatdie
Dictionary of~l'mbols n ie nege aangeenie?Maarin Zenisdaar nieklassifikasie
nie, dusookeintlik niegetalle watkanordennie. En hobemaakjy aldie dinge
aan 'n berninde?Skilderye kan jy seker, maar hieris nie skilderyenie engedigte
kan ooknieskilderye wees nie. Endie beminde?Daar isniesoveelliefdesgedigte
in die bundelnie. Of is ons wat die poesie wil lees geliefdes? Maar hy hou nie
van ons nie: beskerm my teen herdenkings.straatnamel studiesen postume
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potsierlike/ poses enpoes-aaiery: hulle land/ isnie myne nie..." (184). "
Interpretasies gaan ons eintlik nerens bring nie, want elke interpretasie lei

tot 'n dekonstruksie - en van daar aftot niks. Die leser hoef net die gedigte
aandagtig te lees - dan sal die kennis self kom.

Dis duidelik: die sentrale beweging van die bundel is die konsep van
landskap, en die konsep landskap moet saamgelees word met een van die
oudste uitings indie werk van Breyten: die spieel, En 'n landskap is ook 'n
tekening, en 'n tekening is ook 'n herinnering aan 'n werklikheid, maar
omdat dit 'n oproep van dinge uit die verlede is, is dit verbeelding
("herinnering is verbeelding ...elke oomblik 'n nagemaakte memorie van
daardie verre landskap", 113). En die taal representeer. Taal, landskap,
tekening, herinnering, spied is dieselfde. Maar dis nie die werklikheid rue.
Dis waar dit eindig, by die laaste gedig:

in die hand 'nverbeeldinglose dorre tekenkwas 
en hierdie landskap in die dowe oog weer spieel 
(90)

OM VIR 'N OOMBLIK akademies te raak (want dis al bril waardeur ek,
effens duideliker, na die onresenseerbare bundel kan kyk). Ons moet die
bundel lees as deel van die produksie van kennis wat ons oor die taal het.
Elkeen van die nege afdelings daarin isepisteme van taal, het te doen met
die filosofie van taal. Daar is geidentflseer nege bewegings van taal: praat,
temgvertelling, herinnering, historiese/mitalogiese verbeelding, tekening,
taal-as-onderwerp, landskapskildering, narratief, verslag (notisie). Dis 'n
voorlopige verkennning; dis sekerlik nag veel meer gekompliseerd. En

deurgaans is taal ook dekorasie en retoriek: mooi, soos 'nprentjie. En, soos in
Horatius se metafoor, wissel die prentjie ook altyd.

Mensmoet probeer lees agter diediskursiewe aan, verby die "inhoud"; dan
sal jy, soos sodikwels met Breyten se poesie diegeval is, erens iets aanvoel
nienet raakvat nie, sal jy erens 'nstilte hoor.Maar dan is dit nog kennis wat deur
die estetiek van metafoor, ritme, woordspel, woord-as-betekenis, woord
sonder-betekenis skielik ontplof.

In hoofsaak is dit 'nanargistiese bundel: disooknie 'neenheidnie, nie in
die literere sin van die woord nie. Dis te lank: ditkon nie klaar kom nie (ook
'nspel met die leserl), dis postmodemisties ten opsigte van die verstrooiingvan
diesubjek endie ondermyning vandiebetekenis van woarde. Maardit het een
outeur, Breyten Breytenbach, en dit sou nie kon bestaan sonder die
doodgewone, romantiese, outydse poesie (of prosa, selfs) nie. En, bowenal:
ons kan die digter nie vertrou nie, want hier het hy alons kennis van taal
uitgelap, en:

...hy loop weg einder toe
en verklik ons geheime aandiedood! (188)

Wanneer die argeokgie van die Afrikaanse letterkunde eendag opgeskryf
word, sal die enkele groot breuke, die diskontinuiteite daarin, wat dit 'n
terrein van kennis gemaak het, uitgewys kan word in sekere literere
diskoerse: die van Eugene Marais, Etienne Leroux, Peter Blum, Koos Prinsloo;
en die mees definitiewe verbreking: die werk van Breyten Breytenbach, en
veral die lywige bundel..

'n boek is 'n morsdooie ding wat
eerslewe kry in die leser se hand

'n meesterwerk se geboorte
hang van jon af

het jyal breyten breytenbach se
nege landskappe van ons tye bemaak:
aan'n beminde in die hand gehad?

SeIde in enige taal verskyn 'n bundel soos
hierdie. - Tom Gouws in BEELD

nege landskappe van ons tye bemaak aan 'n beminde
breytenbreytenbach

HOND/INTAKA "
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Allemansvriend?
StefanJ Naude van Malvern,
Johannesburg skryf:
Ek het begrip virVrye Weekblad se
verklaring dat daar nou met die
aankondiging van 'n verkiesings
datum en die komende oorgang
sraad 'n fundamentele verskuiwing
in houdings en benaderings moet
kom, daarom die oorskakeling na
die tydskrif.

Ek verstaan ook die stelling in
die laaste Vrye Weekblad dat ou
vyande deesdae nie meer so lelik
Iyk nie en ou vriende intussen 'n
paar aaklige moesies gegroei het.

Maar, en dis nogal 'n groot
maar: Ek as leser van vier jaar is
bangerig dat Vrye Weekblad sy
identiteit, sy baie kenmerkende
persoonlikheid, gaan verloor as
hy/sy nou so vyandloos word. Op
Engels noem 'n mens dit wat ek in
gedagte het, die "edge" wat Vrye
Weekblad altyd gehad het.

Daar is genoeg vaal, kleurlose
koerante en tydskrifte wat hard
probeer om objektief te wees. Ons
intelligente lesers weet daar is nie
so iets nie, en verkies dat die
koerant/tydskrif wat ons lees, ee
rder reguit en eerlik wees met 'n
sterk eie mening waarmee ek as
leser kan saamstem of verskil.

Ek sien uitna die tydskrifen ek
hoop julle hoefnie te veel kompro
miee aan te gaan om die tydskrif
geldelik winsgewend te maak nie.

Man met die sweep
Jan Botha van Bellville skryf:
Onder dieheldevandie fotoverhaal
is daar eenwatuittroon bo dieander.
Ons eieZorro. Hywat met sysweep
sy gevreesde merkuit-kerf op die
voorarm van die bose skurke.

[a, die gevreesde Skrikruiter!
Daar is 'n merkwaardige oor

eenkoms tussen die "Skrikruiter"
en 'n polisiegeneraal genaamd
Meller.

Ek sal dit ook waardeer as julle
ophou om dievolgende persone te
beledig deurhulle aan polisiemanne

teverbind: Tarzan van die oerwoud,
Suster Teresa, Kaptein Duiwel,
Grensvegter, Kid Colt, Ruiter in
Swart, Kaptein Caprivi (filmster),
Tanya die vegter, Mark Condor en
Die Skim.

Almalweethierdie persone skiet
baie meer akkuraat as die SAP en
word juis opgeroep wanneer die
SAP voel dinge raak nou buite
beheer. 'n Skriftelike apologie aan
my lys helde sal beslis in orde
wees.

It's not the money
Jan Boer of Wepenerwrites:
Jacques Pauw's"Storie van 'n plaas
werker" makes interesting reading.
Itreminds one of the old Republics
prior to a money economy. It also
reminds one that journalists must
always be on their toes.

The simple acceptance byPauw
thata man could support two wives
and 16 children while working
without payor food, is in therealm
of believing in virgin births. Pre
sumably this man was employed
on some pre-capitalist arrangement
such as tenant farming or farming
on the halves - which doesn't in
volve money - but does involve in
natura payment. Jacques Pauw
owes it to his readers to have
enquired - if not to his own curios
ity.

As an illustration ofthe pitfalls
when discussing such matters with
rural people, I cite out of experi
ence.

I took one of my staff to hospi
tal. He gave his income as RllO. In
terms of the calculation for Unem
ployment Insurance this man would
be R714 worse offper month if he
lost his employment with me. He
was not being dishonest - he just is
not used to thinking of the other
R604 as pay.

Kry nie genoeg nie
Roland Cruywagen van
Tamboerskloof skryf:

Ons Kaapse lesers van Vrye Week
blad is in groot afwagting op die
koms van Vrye Weekblad die tyd-

skrif.Wantsien, hierin die Kaap inis
daar baiemeer tyd om te lees en die
pas isstadiger as daar bo in die swart
noorde. Ons kan doen met 'n
intelligente, onafhanklike tydskrif
wat 'n hele naweek se lekker lees
bied en jou sommer laat voel jy
weet weer 'n slag wat in jou land
aangaan. Kortweg: ons dink die
tydskrif-idee is 'n uitstekende een.
Druk net genoeg van die eerste
uitgawe, want die meeste van my
vriende het die laaste twee weke
gekla vandieonttrekkingsimptome
wat hulle hetnadat Vrye Weekblad
nie Vrydagmiddag beskikbaar was
nie.

Rassistiese
staatsdiens
Staatsmol van Pretoria skryf:
Ek werk vir die staat. Nie geheel en
al onwiIlig nie, aangesien dit 'n
standvastige inkomste beteken en
ander vorms van sekuriteit. Ek ge
niet selfs my werk. En staatsdienste
bly maarstaatsdienste vol burokra
tiese gemors. Dit aanvaar ek.

Watvirmy geheel en al onaan
vaarbaar is, is die latente rassisme
in die tot nou toe nog blank geper
petueerde staatsdiens, dat die ANC
nog as die vyand gesien word en
dat daar omtrent geen moontlik
heid bestaan om griewe te lig nie.
Dus gebruik ekVrye Weekblad as
my aflaaipunt vir griewe om die
waarskuwing terig dat indien ampt
enare niebesef wat vir hulle om die
draai Ie nie en hulle nie daarby
aanpas nie, hulle hul werk kwyt sal
wees.

In die laaste paar weke moes ek
van kollegas aanhoor dat die swar
tes die toilette laat stink en dat ons
'n plan salmoet beraam om dit teen
te werk. Hy het gewis nog nie
agtergekom dat almal reuke in die
toilet agterlaat nie. My een baas kan
nie verstaan dat Carl Niehaus sy
kulturele trots totaal en al kan
prysgee en hom by die ANC aan
sluit nie. Sy kyk graag na al die
sepies in die luilekker agtermid
dag. Een stommerik het nou die
dag kwytgeraak dat ons al die

"kaffers" moetvrekskiet as hulle nie
vir werk opdaagnie.

Wat die liewe broeders en sus
ters nie verstaan nie, is dat ons
binnekort 'n beter staatsdiens gaan
he ennoodwendig gaan baieblanke
koppe waai - miskien myne ook.
Baie mense het nodig om wakker
te skrik en iets aan hul houdings te
doen. 'n Rassis is 'n rassis en daar's
min salf aan hom te smeer, nes 'n
happy dappy, maar die wat voor
gee hulle is nie rassiste nie, en
steeds dink swart en wit poefies
ruik verskiIlend, kan gerus'n uitge
breide besoek aan die rioolplaas
bring. Die goedruik dieselfde man!

Dank die hemelsevader ekis as
'nkafferboetie grootgemaak endat
ek vandag die woord kaffer mag
gebruik in Vrye Weekblad en dat
min mense geaffronteerd sal wees.
Viva die afbreek van persepsies!

Tokyo's tears

Jenny Williams of Yeoville
writes:
I just want to point out that Tokyo
was voted, not the most sexy, but
the most charismatic politician on
TV (Brolloks, Vrye Weekblad 21-27
May 1993). JohnBerksasked listen
ers to tell himwho would be likely
to capture their vote because of
their charisma on TV. This, I would
say, isa lot more significant that just
being seen as "sexy". What >yas
also interesting was that all the
women who phoned said itwas his
(Tokyo's) tearsat Hani's death that
had impressed them deeply.

What does thatsay forthewide
ly held belief that women find
"macho" men sexy?
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vrye keuse

Evan Wright (Robert DeNiro) en sy intimiderende minnares (Sheryl

Lee Ralph) in Mistress.

patetiese Levine. Levine se karak
ter illustreer sieklik dat desperate
mense desperate dinge doen.
CvdW

*** MAD DOG AND GLORY
Die regisseurJohnMcNaughton het
nou wei bitter min aanvoeling vir
filmiese ritme en styl, maar hy het
dit togreggekry om 'n vermaaklike
film die lig te laat sien. Wayne
Dobie is 'n teruggetrokke polisie
man met die hoogs ironiese by
naam Mad Dog, Toevallig "red" hy
Milo die mobster se lewe. Uit
dankbaarheid leen Milo Glory
(Uma Thurman) vir Wayne vir een
week. Hulle raak verlief - met vo
orspelbare gevolge. Robert De Niro
kwyt hom uitstekend van sy taak
as die angstige, introverte anti
held. CvdW

RobertRedford en Oemi Moore in die seks-vir-'n-miljoen

dollar-filmIndecent Proposal.

vaste werk engereelde inkomste;
die tarts maak hier en daar 'n sent.
Hulleisslinks engladbekkig: soos
die slymerige Ricky Roma (AI Paci
no). Hygee'nnuwe betekenis aan
"to think onyour feet" - en praat 'n
toff met gemak 'n gat in' die kop.
Die besigheid is eiendomme en
die doelwit isom mense te oorreed
om dit te koop - soos die gladde
kapitalis (Alec Baldwin) dit stel:
"toget them tosign on the line that
is dotted". Kapitalisme in volle
swang: om aanvraag te skep waar
dit nie bestaan nie. Die film kyk na
die lelike gesig van kapitalisme:
die uitbuiting, die verontmenslik
ing, dievernedering van mense ter
wille van geld. Jack Lemmon is
aangrypend as die afgeremde,

tienjarige Lucille (Kathryn Erbe)
ontdek sy is die nuwe vrou in die
huis. Sypaaivir paps (Albert Finney)
en hou die pot aan die kook.

**** WATERLAND
Jeremy Irons speel John Crick, 'n
geskiedenisonderwyser wat die
gevaar loop om sy.werk te verloor.
Geskiedenis is nie meer 'n prak
tiese yak nie omdat dit leerlinge
nie op hul loopbane voorberei nie.
am die belangrikheid van die stu
die van geskiedenis oor te dra,
skets Crick sy eie verhaal aan die
skeptiese kinders. Sy verlede is
donker en getuig van verlatenheid
- soos die moerasagtige streek
waarin hy grootgeword het. Sy
verhaal is deurweef met die dood.
'n Bloedskendige verhouding het
tragiese gevolge gehad: 'n moord,
selfmoord en aborsie. Geskiedenis
is 'n storie wat ons vertel om ons
van die gruwels van die lewe te
distansieer. Een ding word egter
duidelik: dis baie moeiliker am
mens van jou eie geskiedenis te
distansieer. MARIANNE FOURIE

**** GLENGARRY
GLEN ROSS
Die is 'n film oordie toffs en die
tarts in die lewe: die toffs het 'n

*MISTRESS
'n Langdradige, droe film oor 'n
stowwerige Hollywood-draaiboek
skrywer (Robert Wuhl). Eendag
stel iemand wel belang om 'n film
van een van sydraaiboeke te maak.
Die gevolg: vele tonele waartydens
'nIdomp mans in te knap pakke en
blondines met snaakse stemmetjiesl
swart vroue met intimiderende
boesems siten kibbel oor hoe die
draaiboek aangepas moet word
om plek te maak vir n6g 'n finan
sier se talentlose minnares. The
Player het die onderwerp (Holly
wood-korrupsie) reeds - en hoogs
suksesvol - gehanteer. Robert De
Niro speel nie net in die film nie,
maar isook een van die vervaardi
gers. Niemand weet wat hom be
siel het nie... CvdW

GROUNDHOG DAY
'nRomantiese komedie oar 'n TV
weervoorspeller. Met Bill Murray
en Andie McDowell.

RICH IN LOVE
Die span wat vir Driving Miss Dai
sy verantwoordelik was, het die
film gemaak oor 'n gesin wateens
klaps moederloos is. Mams het
groener weivelde gaan opsoek en
paps isdiep ongelukkig. Diesewen-

noeiery boei mens enduit. Die
Hollywood-einde pia weI, maar die
film wys iets wat selde gesien word:
die mitologie van die Amerikaanse
Indiane. Val Kilmer is die half
Indiaan wat sy wortels ontdek; Sam
Shepard en Fred Ward is die
rassistiese macho-manne. CvdW

komiese situasies enEmma Thomp
son maak diekyk darem diemoeite
werd. CvdW

*** THUNDERHEART
'n Ontstellende kyk na gebeure in
Native American-reservate in die
sewentigerjare. Die geleidelike
oopvlekkingvan onderduimse gek-

haar maatjie se pa.Die moralistiese
uitbarsting tersyde gestel, is Poison
Ivy 'n onoortuigende verhaal van 'n
wulpse adolessent genaamd Ivy
(Barrymore) wat 'n gesin vernietig.
Die motivering vir haar optrede is
skamel; haarseksuele onweerstaan
baarheid isonverstaanbaar; enTom
Skerritt is grillerig as die wellustige
pa, CHRISTI VAN DER
WESTHUIZEN

*** PETER'S FRIENDS
Die ernstige komedie, met Kenneth
Branagh asregisseur, stel teleur. Die
karakters is stereotipies: die
"oujongnooi" wat as seksbom ont
waak; die oppervlakkige soap-ak
trise asfiksheidsmaniak; diepaartjie
wat hul kindverloor het, dieoorbly
wende een oordrewe beskerm en
gevolglik hul huwelik afskeep; die
gefrustreerde alko-holis; dieonvers
adigbare nimfomaniak wat niebe
trokke wil raak nie. Al vriend wat
oorbly, is Peter, en sy "geheim" is
geen geheim nie. 'n Paar werklik

***** VOORTREFLIK

**** STERKAANBEVEEL

*** SIEN GERUS

**SO-SO

* VERMY AS JY NUGTER IS

* POISON IVY
Drew Barrymore was die dim
pelgesig-, bokstert-dogtertjie in ET.
Baie jare later, en met dwelm- en
alkoholverslawing agter die rug,
skok sy diemense met Poison Ivy.
Een sensasie-skrywer verwys na
haar as die Lolita uit die hel. Hoe
kom? 'n Enkele oopmondsoen met
haar mede-speler Sara Gilbert. 0
ja, en syhettatoeeermerke en verlei

HIEROIE IS NIE 'N VERGELYKENOE SKAAL
NIE; OITIS ONMOONTlIK OM ROLPRENTE IN
VERSKIUENOE GENRES MET MEKAAR TE

VERGELYK

Orrelmusiek IS STEURENDEN OPRUIEND.

..
""esne

AsJohannes Kerkorrellaat waai, gaan party mense se harte staan:

Ander se voete begin jeuk.

Afrikaanse musiek is lankal nir meer 'n eentoondeuntjie nie. Want

Afrikaanssprekendes dans nie meer almal na dieselfde pype nie.

Dieklanke het uitgespat in 'n duisternis nuwe rigtings en by

Afrikaans Stereo vang ons dit aUes op. Ons luister met 'nfyn oor en

voerjou die beste terug.

In stereo.

Simfoniee, nuwe klanke, volkswysies uit 'n verre, vergete uerlede;

fong stemme, vars stemme, kabaret, musiek uit die stamlande,

wysies van oral Ons lei jou 'n hele nuwe wereld binne en verteljou

dinge oor musiek, oud en nuut, watjou ore sallaat tuit.

Ons dink onajbanklik en ons saai landwyd uit op 100/104 FM:

Diepteprogramme, instgprogramme, nuus, AFRIKAANS

musiek, drama, humor. Ons is reg om 'n hele

paar nuwe snare te roer.

rgrenosoid
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WYNPROE

'n Betroubare vonkel

DEUR HENRY NOLTE

NOV diedag kry hulle die etikette - Moet etChandan en daardie mother ofall
champagnes, Dom Perignon - uiters professioneel gedruk deur 'n Stellenbosse ,
drukker, nou bankrot. Toe kom die nuus van diecolombar en chenin blanc wat in
groot maat iewers na Suid-Amerika ofKuba uitgevoer is. Skynbaar afkomstig van
'n Bolandse Koop... En die storieisnag lank nieklaar nie.

Nou wonder 'nmens: Is dit dalk Suid-Afrikaanse wyn in daardie reusagtige
Moet-bottels waarmee die Sennas en die Mansells so mars by grand prix
oorwinnings?

En daardie dosyne bottels Dom Perignon wat Sol so kwistig tydens sy
nuwejaar-makietie by Leeukoppie uitdeel? Ons weet almal dit kos by Picardi
vandag R335,65 (l985-oesjaar). Maar is dit die ware Dam se barrels indie
bottel?

Dit is so dat baie mense nie 'n vals Dom Perignon sal uitken nie. Wie van
ons kry tog immers die kans am dit te proe, nevermaaind te drink? Baie sal
seker oak nie maklik 'n regte Moet sommer so van 'n vermomming onderskei
nie. Weer byPicardi (mededingend met die Solly's en so aan, hoar): R127 per
bottel vir 'n NY ("non vintage", wyn wat geen oesjaar dra nie), Die 1988
oesjaar kos RI43,95.

Ondanks sy prys - wereldwyd duur, nes diamante beheer - is Moet et
Chandan een van die grootste maatskappye ter wereld, Deur vemuftige
bemarking deur baie jare het Franse sjampanje byna sinoniem geword met die
naam.

En 'n mens moet net deur daardie romantiese kalkgrotte onder die dorpie
Epernay in Frankryk loop am te besef waarvan ons hier praat: 8 miljoen
bottels Ie daar op een slag rustig op hul moer en geur trek. Wereldwyd
verkoop daar tans 26 miljoen bottels per jaar.

Wat die vervalsingskandaal so interessant maak, is dat pas berig is dat Moet
et Chandan ook deur die intemasionale resessie getref en erg bekommerd is:
sedert 1985'het verkope met 20 persent gedaal. Toe was dit 32 miljoen bottels
per jaar.

DIS JAMMER dat Suid-Afrikaanse wyn met die bedrogspul onder verdenking
kom, want ons het topwynmakers. En dis veral die wat so hard probeer am 'n
bottelgegiste wyn in die trant van sjampanje te maak wat vandag my heildronk
kry. Want teen daardie prys is Moet ensy Franse maatjies buite bereik.

Voortreflike plaaslike Cap Classique wat nie vir hul Franse nefies terug
hoef te staan nie vir die heildronk:

Pongracz van Distillers. Verbluffend vol en geurig met 'n "Franse smaak".
Ek dink dis die bietjie houtgisting en gebrek aan swawel en tikkie "dosage"
suiker - ja goeie sjampanje is nie noodwendig bitterdroog nie. (Die oesjaar is
agter op die bottel deur die eitiket sigbaar. 1990 kos R23,90 by Picardi)

Krone Borealis Brut. Nicky Krone se wonderlike 1988, veral verleidelik met
'n ryp vrugtigheid en fyn skuim. (R37,15.)

Of as jy dit iewers kan bekom, pr6e Pieter Ferreira se 1991 Brut Royale wat
hy vir Graham Beck by Madeba maak. (Prys onbekend.)

Dit wys al sy jare ervaring saam met die baanbreker van Cap Classique,
Achim von Amim. Dis ook duidelik dat daar geen geld gespaar is op wingerd,
hout en vemuf nie. Pure elegansie. En byna, byna soos in Epemay!
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ONTDEK
'N

EETPLEK

~
Portugeseplesier

APALHOTA
TROYESTRAAT 59,JOHANNESBURG. TEL 3376377.

DEUR MAX DU PREEZ

DIE beste hoender peri-peri in die dorp,se eienaar Louis sonder 'n
sweem van twyfel insy stem vansy beskeie restaurant in Johannes-
burg semiddestad. .

Ek het nog nie byelkePortugese restaurant inJohannesburg geeet
nie, maar ek moet se tot saver is Louis se hoender lekkerder as enige
wat eknag in Suid-Afrika, Angola, Mosambiek of Portugal self geeet
het. Dit brand nie net nie, dit smaak,

Eintlik is APalhota (Die Hut) nie 'n Portugese restaurant nie, dis
'n Angolese restaurant. Louis is 'n Angolese vlugteling en so ook al
die kokke en kelners en skottelgoedwassers. En as jy baie tyd het,
vra vir Louis uit oarsyAngola-dae - hy trek dadelik 'n stoel nader en
kan nie ophou vertel nie - sy rna was 'n prominente joernalis, sy pa
'n veearts en hulle hetalmal alles verloartoehulle in 1976 moes vlug.

Asjy wil weet of 'n etniese restaurant regte etniese kos maak, kyk
'maarwie die mense iswatdaar gaan eet. APalhota laat my terugdink
aan plekke soos Sa da Bandeira in Angola voor die Portugese
padgegee het: die plek sit vol Portugese mans met snorre en grys
baadjies, meestal sander das. Die paar keer wat ek daar geeet het, was
my vroulike metgesel die enigste vrou in die kafee.

Saans am halfelf skuif almal na die kroeg langsaan, want Louis het
'n satellietskottel op die dak en Luanda-TV kom oor asof dit M-Net
is. Ekkan nie veel verstaan vanwat aangaan nie, maar dit Iyk vir my
alteveel soos die SAUK in diedae van PW Botha: omtrent elke mens
op die nuus het 'n uniform aan.

Naas die peri-peri hoender het A Palhota nog eg Portugees/
Angolese disse soos gekookte stokvis met kool, gekookte aartappels
en baie olyfolie wat volgens my tafelgenoot "smaak soos Portugal
ruik -lekker en interessant"; Portugese wors met skyfies wat volgens
'n ander tafelgenoot "Iekker crisp buite-orn is met 'n sagte, effense
gekruide pate binne-in"; en 'n bredie van sulke bree boontjies en
varkvleis wat ek self baiegeurig en smaaklik gevind het. AI die disse
is tussen R18 en R20. .

Daar is 'npapperige Portugese koek wat ekeen keer vir nagereg
geeet het wat s6 soet was dat ek 'n liter Coke agterna moes drink,
maar 'n ander keer hetek Louis se creme caramel probeer en dit was
uitstekend. Die espresso is van die beste.

APalhota is een vandielekkerste eetplekke wat ek vanjaarontdek
het. Maar moenie eens probeer as weelderige dekor en 'n restaurant
vol kugels en yuppies jou voorkeur is nie.
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Pak 'n paar suurlemoene in die silwerbak en maak 'n tert met die res

V
RIND Derek verskyn by die kombuisdeur. Jy se mos ek
moenie die vrugte op Greyton van die borne laat afval nie,
seg hy. Well, here they are.

En hy staan met twee enonne sakke vol suurlemoene op
die drumpel. Dis een tiende van die boom se drag, verklaar

Derek, en hulle is almal tegelyk ryp. Hulle is pragtig - outydse growweskil-
suurlemoene, sappig met 'n geur wat die hele huis vul. .

Ai, ons is darem lief vir suurlemoene. Ons pak 'n stapel in die ou
silwerbak wat ek jarege!edepersent gekry het. Die bak, baroklik versier met
krulle om die rand en stewige handvatsels, is nie rerig silwer nie - om die
waarheid te se, dis 'n trofee wat 'n ou pel jare gelede by 'n perdry
kampioenskap gekry het, maar asdie silwer so by diesee aanslaan, kan jy
nie die inskripsie op die bak uitmaak rue.

Daar's net een voorwaarde, se Derek: gee vir my 'n resep vir suurle
moenstroop. Say no more, antwoord ek- en ons gesels verder oor suurle
moene, hoe hulle so 'n onmisbare deel van ons kookkuns is en jy nooit
sonder een in die huis is nie, al betaal jy dat jy wurg vir daai nare groen
laatsomervruggies in die supermark.

Vyf druppels suurlemoensap tower 'navokadopeer om tot 'nwonderlike
hap op volgraan-toast; 'n repie skil, fyngekap, gee geur aan omtrent enige
bredie of sop, en wie kook vis sonder skywe suurlemoen?

DIE VOLGEUNGE VAN die ou Amerikaanse sekte die Shakers - wat
kommuniste was en geglo hetdat die mensdom nie ingeslagte verdeel was
nie (sowaar, gaan lees dit) - hetvir ons tradisionele kos uit die negentiende
eeu nagelaat, onder meer 'n suurlemoentert. Hierdie tert word vandag nog
voorgesit aan mense in die Shaker-dorpie pleasant Hill, in Kentucky.

Die Shakers het die tert uitgedink toe hulle moes begin handel dryf met
goed soos sade, kruie en snaaks genoeg, appelsous, sodat hulle diekarige
paar stukkies "wereldsgoed" wat hulle nie self kon produseer nie, kon koop.
Hulle het suurlemoene tereg as noodsaaklik in hul dieet beskou.

Die suurlemoene was vanNew Orleans en s6 duurdat die Shakers geglo
het dis 'n sonde om enige deel daarvan weg te gooi (ek dink vandag nog
dieselfde vansuurlemoene en lemoene), Toe bedink hulle die heerlike resep
om die he!e suurlemoen te gebruik.

Die tert word tot nou nog in die gerestoureerde kommunale eetkamer
van die Trustees' House in Shaker Village voorgesit, Die Shakers is niets
meer, maar huleenvoudige gebruiksgoedere is nog daar te sien. Hier is die
ten presies volgens die tradisionele resep.

SHAKER LEMON PIE
Tertkors: Meng 2koppies mee! met 'nteelepel soul. Sny twee-derdes van 'n
koppieplus 4eetlepels botter ofbakvet (moenie sagte margarien gebruik nie,
dit gaannie werk nie) in klein stukkies in die meel ensprinkel water oor terwyl
jy die deeg liggies met 'n vurk meng (gebruik altesaam 4 eetlepels water) tot
dit in 'n bal gevorm kan word. Moenie die deeg oorwerk nie. Rol uitop'nbord
wat metmeel besprinkel is en voer 'ngesmeerde tertpan metdiehelfte van die
deeg, houdie ander vir die kors bo-op.

Vulsel: Sny 2groot, sappige suurlemoene, skil en ai, in papierdun skyfies.
Meng met 2 koppies suiker en laat 2 uur of oornag staan - roer afen toe.
Voeg 4 goed geklitste eiers by die suurlemoenmengse!, en giet in die·
tertdeeg. Rangskik die suurlemoenskywe so effens sodat alles plat Ie.

Plaas nou die ander stuk uitgerolde deeg bo-oor die tert en knyp die
rande mooi vas. Sny 'n paar kepe bo-op die deeg. Bak dietert teen 220 grade
vir 15minute endraai die hitte tot 180. Bak nag 20 minute totdat 'n mes wat
jy aan die rand insteek, skoon uitkom. Laat koel word voor jy dit voorsit.

Hier is Derek se beloofde suurlemoenstroop. Jy kook anderhalf pond
suiker op elke liter suurlemoensap tot dit 'n dun stroop vorm. Die stroop
meng jy half om half met water vir 'nheerlike suiwer drankie.

Vir my smaak die stroop beter as jy twee of drie suurlemoene se
fyngesnipperde skil by die sap gooi om deur te kook, en daarna deursyg
sodat die vloeistof mooi skoon is.

Hier is 'n soet suurlemoenbrood wat jy vooruit kan maak vir 'n heerlike
souserige poeding.

SUURLEMOENBROOD METSOUS
Klits 'n halwe koppie botter met1koppie suiker, klits 2eiers by enroer een en
'n kwart koppie meel, 1teelepe! bakpoeier en'nknippie soutomdie beurt met
'n halfkoppie melk byvirdie deeg. Voeg die gerasperde skil vaneensuurlemoen
en 'n halwe koppie gekapte neute, as jy wil, by. Bak in 'n broodblik teen 180
grade virsowat 'nuur.

Haal die brood uit die oond enplaas in 'nmooi opdienbak, Druk gaatiies
oar die hele oppervlak met 'n sosatiepen (of breinaald, why not?). Smelt 1
koppie suiker met 4eetlepe!s suurlemoensap - hoeveelhede maak nie saak
nie, en dithoef nie 'n stroop te vorm nie - en gooi die vloeistof stadig oor
die wa brood sodat dit deur die gaaitjies sypel.

L t koel word en sit voor met room gegeur met gerasperde suurle
enskil.
Sou die Shakers nie bly gewees het om te weet suurlemoenblare maak

bobotie n6g lekkerder nie?

CATCH OF THE WEEK!
V ANGS VAN DIE WEEK!

THIS WEEK'S SPECIAL: 'WATERBLOMMET]IEBREDIE

SEAFOOD RESTAURANT • SEEKOSRESTAURANT
MILPARK GALLERIES, EMPIRE ROAD,

AUCKLAND PARK
TEL: (OIl) 726 5803/726 8406
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TELEVISIE

KLIPO OG
die tragiese held as komediant

A LUTA CONTINUA
'n Bietjie humor watbeslis 66k iets aan Klipoog
se perspektief gedoen het (K1ipoog is nog nie
heeltemal seker wat nie), was daardie TV
tonele vandie "nuwe" NP se saamtrek, ekskuus
"rally", in Pietersburg verlede naweek.

Viva, Pik Botha, Transvaal leader of the NP,
Viva? Forward, Nationalist Party, Forward?

remand wat nie die ironie van die pikant
opgekikkerde aanslag met 'n effens geligde
wenkbrou waardeernie, het 'nkortergeheue as
Klipaog. Dis asof dieTv-nuns vanjaar meer as
ooit gevul is met illuminating flashes.

wat in 'n politieke bestel aanvaarbaar is,meer oortuigend oor as wat die geval
sou wees indie gewone bitsige bakleiery. 'n Mens luister tog metmeer ems na
mense as hulle self nie die emsvan hul saak te veel oordryf nie.

Klipoog sien uit daama datdieprogram 'n gereelde instelling word, want
dit kan almal net goed doen. Daar is nog - ondanks die kameras wat so
ronddraf om die gevoel van spontane opwinding te verhoog - 'n effens
bestudeerde gevoel (asof die deelnemers 'n teks kry om voor te dra).

Maaral speel die deelnemers rolle, is dit 'n riem onder die hart om te weet
hulle het darem vir komedie ook plek in hul repertorium, want as elke
politieke teenstander in die landvir ewig daarop aandring om eksklusief die

heroiese protagonis te speel, gaan ons so nooit
as te nimmer wegkom uit die melodrama nie.

NIE DAT Al, die smiles disarming is nie. Jy kan immers verwag dat die
humor in so 'nopset geniepsig salwees enselfs moedswillig galgerig - soos
ou Koos van der Merwe wat in die debat oor menseregte reken 'n dief het
byvoorbeeld nie die reg om sy hande te behou nie, want hy gaantog net
weer steel.

Maar waar die ligsinnigheid nie bloot stuitig absurd is nie (soos Kobus
- "Bum theflag, baby!" - van Rooyen sekreet: "People shouldhavetheright
to publish rubbish!"), kom heelparty van die deelnemers se argumente oor

LIPOOG kan ook maar by tye perspektief verloor. Pleks van
om die geskiedenis se verloop as noodwendig te aanvaar,
raak K1ipoog ongeduldig met die spelers wat die drama
opvoer. Klipoog weet 'nmens moet die balk in jou eie oog
bekyk, maar word moedeloos gefrustreer deur almal wat uit

pure verwaandheid (of so Iyk dit soms) die tyd van geweld en armoede
moedswillig verleng.

Klipoog praat nie politiek nie. K1ipoog praat bloot van mense - ook die
wat op televisie verskyn - wat so volstrek meerderwaardig wil wees '(of so
Iyk dit soms) dat hulle weier om teerken hulle het enigiets met hulpolitieke
teenstanders gemeen, al is dit net die be
geerte na vrede en voorspoed.

Kom hulle op TV voor mekaar te staan,
Iyk hulle gewoonlik so bombasties boos vir
mekaar dat 'n mens jou hele humorsin ver
loor. Daarmee verloor jy ook maklik jou
hoop vir die mensdom, want as dit vir mense
nie polities korrek is om in mekaar se
geselskap te lag ofselfs te glimlag nie, is daar
min kans dat hulle ooit oor enigiets sal
saamstem, ofte wei konsensus sal bereik.

As jy nie 'ngrap kan dee! nie,wat kin jy
deel?

'n Bietjie (maar nog nie genoeg nie) van
Klipoog se perspektief is herstel met die
twee loods-uitsendings van die "opvoed
kundige geselsprogram" Future Imperfect
op TVl. Klipoog meen die skalkse debatte
oor toekoms-scenario's (geskoei op die lees
van daardie Amerikaanse "what if'-inkwisi- DIE SPEL
sies wat jy soms op TSS raakloop) is baie Sowatisrugby nou eintlik? Oit hang af na watter
plesierig en bring boonop sielkundig groot program jykyk.
verligting. As jyna prof Piet van der Schyff se droogweg

As mense begin dink het ons lewe in 'n me!odramatiese geskiedenis van die spe! kyk in
land van redelose vuurvreters, is dit ingroot Rugby 100(TVl, Donderdagaand) is dit 'n soort
mate te wyte aan die selektiewe beeld wat politieke mag wat verskeurdheid saai en op die
van openbare figure geprojekteer word deur Gavin Hood as Charlie Bates en Annette een ofander manierselfs verbind kan word met
die media - die televisie inkluis. 'n Mens sien Hartman as sy IieweAmanda in die religieuse wereld-oorloe,
hulle gewoonlik net as hulle kwaad is vir pro ram Game III As jy The Game III kyk (TVl, Woensdag-
iemand of iets. Future Impetfect is 'n belan- g. aand), is dit 'n soort godsdiens. Die dienaars
grike tonic: byvoorbeeld net om Jay Naidoo vir dieeerste keer op TVtesien van rugby wat meen die spe! word nie verafgood nie, vind dit natuurlik
glirnlag, dra sekerlik baie meer tot die bevordering van medemenslike doodgewoon dat die jong priester die bal bo die boordjie verkies, dat die
verhoudinge enbegrip in die land by as 'n dosyn4genda-argumente. aartsbiskopmet die togs die ou priester van sy kerk wegsleep om weer langs

die rugbyveld besieling te vind.
Die bose magte in die geval is nie die aanhangers van Hitler of Lucifer

nie, maar diesluwe farmaseute watmetproefbuise inhul seekatarms konkel
om 'n steroiede te ontwikkel wat g'n toets kan bespeur nie.

Dit kan seker alles baie dramaties wees, maar die held Charlie Bates
(Gavin Hood) dink blykbaar nie so nie. Praat van'n stU enstemmige beeld.
Die idee is seker om te wys rugby se ruggraat is nie noodwendig die
luidrugtige nartjie-tipe nie, maar 'n mens kan bedeesheid ook oordryf. Dis
g'n wonder die ou se pa kry heeltyd hartaanvalle van pure frustrasie nie.
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Dis nou SUid-Afrika se kans om wraak te neem
op dieFranse...

sal die bokke kan prank?
RUGB Y

DEUR LOUIS KIRSTEIN

O
F die Suid-Afrikaanse rugbyspan,
ofSpringbokke soos hulle bekend
staan, vanjaar dieknoop teen die
Franse gaandeurhak na die vorige
toer - wat die keurders, afrigters,

spe!ers en ondersteuners ewe graag wi! vergeet
- sal sekerlik afhang van die Springbokke se
vermoe om die Franse "flair" op die veld aan
bande te Ie en die los bal te wen.

Die Franse speel onortodokse rugby. Of die
span wathier toer al sy krag envorm gewys het,
moet nog bepaal word. In die paar wedstryde
wat gespeel is, hetdit gelyk ofdie Franse geklop
kan word. Enige rugbykenner sal egter gou
verte! dat die Franse meesters is om hul ware
krag weg te steek.

Ian McIntosh, die nuwe ghoeroe van rugby,
kan e!ke beweging vir die Springbokke indril 
maar wanneer die span op die veld is, sal dit
athang van die kaptein en sy veertien ander
spanlede se vermoe om onder druk te speel.
Hopelik het die Springbokke ge!eer hoe om
druk te verwerk. Teen ander internasionale
spanne het die Springbokke punte afgestaan
wanneer hulle onder druk was. Onnodige foute
lei noodwendig tot punte.

Dit kanook nietoegelaat word dat die ballos
Ie teen 'n span soosdie Hane nie. Hulle voorspe
lers isvinnig op elke losbal en weet hoe om dit
te wen. Daarenteen lyk dit of die voorspelers
van die Springbokke dalk netsoeffens stadiger
as hul Franse ewekniee kanwees. Dit kan in elk
geval net die span wees watdie bal het, wat 'n
drie kan druk.

Is daar diepte in Suid-Afrikaanse rugby, en
hoeveel het ons verbeter sedert die vorige
seisoen? Vrye Weekblad het die menings van 'n
paar Springbokke, sportskrywers en afrigters
gevra:

"EERS NA DIE toetse salons weet of Suid
Mrikaanse rugby terug in Were!drugby is," is al
voorspelling wat Quintus van Rooyen, senior
rugbyskrywer van Beeld, wi! waag.

"Ek was saam met die Suid-Afrikaanse span
op die Franse toer - en ek weet die Franse wat
hier toer, het nog nie hulle vorm gewys nie.
Hulle steek iets weg. Daar moenie teveel gelees
word in die eerste wedstryde van die toer nie.

Ons moet onthou ons speel teen die Vyf-nasies
kampioen."

Hy se dit lyk of dieselfde swakheid wat die
Springbokke teen die Wallabies, All Blacks,
Hane en Engelse geteister het weer sy kop
uitsteek. "Ons het nie die vaste voorspe!ers wat
die spe! moet oorheers nie. As onsweer 'nspeIer
moet inspan soos Vleis Visagie van Natal, wat
reeds lank rugby speel, het ons nie genoeg
diepte onder die voorspelers nie," meen Van
Rooyen.

"As die vaste voorspelers die mas opkom in
die toetse, gaan daar weer rugby-sterre wees. As
dit nie gaan gebeur nie, gaan daar moei!ikheid
wees."

DIE AGTERSTAND wat Suid-Afrikaanse rugby
gehad het, is nie so groot dat dit nie binne 'n
seisoen of twee ingehaal kon word nie, meen
Gerhard Burger, senior sportskrywer en voor
malige hoofredakteur van Transvaler.

Hy se se!fs gedurende die isolasiejare het die
rugbykrag van dietoetsunies vanwee die straw
we mededinging sterk gebly. Met toerspanne
soos die Kavaliers en uitsendings van buite
landse rugbywedstryde het afrigters en spe!ers
ook nie heeltemal kontak met die res van die
wereld verloor nie. "Voor die volgende Were!d
bekerreeks sal Springbokrugby weer 'n wereld
krag wees."

Burger meen die klem in rugby het van
skrums en lynstane na die behouden besit van
die bal verskuif, terwyl posisionering in die los
en vastelos ook verbeter het.

HARRY VILJOEN, afrigter van Natal en voor
heen van Transvaal, se na die vorige toer teen
Engeland en Frankryk het rugbyafrigters besef
daar isbaie huiswerk wat gedoen moet word.

"Die afrigters het aandie spelstyl gewerk om
groter vloeibaarheid en balvaardighede te be
werkstellig -wat duidelik in vanjaar sewedstryde
blyk. Ian McIntosh, afrigter van die Suid-Afri
kaanse span en voormalige afrigter van die
Curriebekerkampioen, Natal, het baie daannee
te doen.

"Ons provinsiale spanne het beslis diepte,"
meen Viljoen. "Ek dink hulle is oardie algemeen

Ian Mcintosh...die nuwe ghoeroe.

grateren meer atleties gebou as oorsese spe!ers.
In die komende toetsreeks teen die Franse gaan
ons moei!ik geklop word. Ek dink die SA span
het 'n 60 persent kans om te wen."

Asdie Franse speel soos hulle kanspee!, kan
hulle 'n moei!ike span wees om te klop, se
Viljoen. "Die Franse se vaste voorspelers is
beweegliker as ons spelers en ek beskou dit as
die groot gevaar in die toets. Hulle is ook meer
atleties enhet beter balvaardighede as die Suid
Afrikaanse voorspelers."

HENNIE BEKKER, oud-Springbok van die WP,
rekendie geree!de spanoefening en oefenkampe
het grootliks die probleem uitgeskakel van spe
lers wat mekaar nie ken nie.

"Daar is 'nbesliste verbetering sedert verlede
seisoen," se hy. "Dit kan grotendeels aan die
goed gebalanseerde span van Ian McIntosh
toegeskryf word.

"Die Franse is egter hier om te wen en daar
moenie tevee! indie eerste paar wedstryde van
die toer gelees word nie," waarsku hy.

DIE SUID-AFRIKAANSE span het genoeg tyd
gehad om die nuwe reels onder die knie tekry
voor die toetsreeks teendie Hane begin, seGysie
Pienaar, oud-Springbok van die Vrystaat.

Veral die twee top-spanne wat aan die Super
Tien-reeks deelgeneem het, het baie daartoe
bygedra om die diepte van rugby weer te wys.

"Die vorige toetsreeks teendie Franse endie
Engelse was beslis nie so 'n rampspoedige toer
soos algemeen aanvaar word nie," se hy. "Ons
het nie sovee! probleme gehad nie. Wat we!
gebeur het, is dat ons kritieke foute onder druk
gemaak her. As dit uitgeskakel word, sou die
span nou net so goed vaar.

"Hoewel 'n toets nooit maklik is nie, is ek
seker ons het vanjaar 'n kans." •
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TENNIS

die grates
op die gras
OP wie sitjyjou geld?
DEUR NEIL SIMMS

TEFFI vir die vroue, behalwe as
Martina haar klop - dit Iyk na 'n
uitgemaakte saak.

Maar gaan die mans-enkelspelle
opWimbledon vanjaar weer, soos in

die vorige twee toemooie, 'n onverwagte wenner
oplewer?

Die antwoord hang seker af van wat as onver
wags beskou word. Andre Agassi se oorwinning
veriedejaar was ietwat van 'n verrassing omdat die
Amerikaner, nes die legendariese Bjorn Borg,
eintlik 'n agterbaanspeler is. En in 1991 het
niemand van Michael Stich gehoor nie totdat hy
die halfeindstryd gehaal het. S6 onbekend was die
man dat die kommentator Trevor Quirk daarop
aangedring het om hom eers "Stitch" en later
"Stick" te noem. In die eindstryd hetQuirk ons met
ongeloof in sy stem daarop gewys dat die
skeidsregter volhou om die Duitser "Stich" (die
korrekte uitspraak) te noem.

Stich het toe sy vermaarde landgenoot Boris
Boom-Boom Becker, vir die tite! ge-outboom.
Wie gaan ditvanjaar wees? EinsteStich? Becker op
sybeste? Die Supersweed Edberg,stil soos 'nmuis
en vinnig soos 'n kat? Of Agassi, die Amerikaner
wat so anders is dat hy die een toemooi waarin
niemand hom 'n kans gegun het nie, .kon wen?

Uit die kwartet van voormalige Wimbledonse wenners - Agassi, Becker,
Edbergen Stich - is dit net die huidige kampioen, dieYank, wat die titel maar
by voorbaat op sy effe gesette pensie kan skryf en met sy hempie kan
skoonvee. Talent, of vermoe, is nie die ding nie. Oit het hy laasjaar met
skitterende oorwinnings oor Becker indie halfeind- en die lenige Ivanisevic
in die eindstryd bewys. Maar vorrn en voorbereiding, dis die dinge. Agassi
was tot onlangs toe vir twee maande met gewrigsontsteking buite aksie.

Nee, soek jy 'nAmerikaner om vanjaar tewen, kyk eerder na Samprass
of Courier. Lend! en Chang kon maar laasweek al Andre se hempie geleen
het am hul mage mee skoon te vee. Courier eintlik ook. Op gras was die
wereld se nommer twee, en derde gekeurde vir die toemooi, nog nooit veel
van 'n faktor nie. Samprass daarenteen, het die gladde, soepele styl en
gevraagde, aanvallende arsenaal omopdie oppervlakte te presteer. Snaaks
genoeg konhynog nooit die bates in'nforrnidabe!e grasbaan-spel ontwikkel
nie. Dis of sy gemaklike, wye, vrye swaai effe gekortwiek word deur die
spoed van gras, asof Pete die millirnetries-volrnaakte bons en ekstra milli
sekonde van hardebane beter benut.

Eerste gekeur is hy weI. Gunsteling, nee. Maar moet hom nie weggooi
nie. As hy die missing link vind, die een skroef wat sy spel stywer kan
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vasdraai - konsentrasie miskien - sal Samprass, nou ja, daarvan hou am die
dansbaan saam met Steffi oop te skoffeI.

DIT WAT DIE Amerikaners betref. Die Duitsers se kanse Iyk veel beter.
Stich het op Queens met Becker afgereken en Suid-Afrika seWayne Ferreira
in die eindstryd oorrompei. Ferreira se nederlaag seiets. Becker s'n nie. Die
rooikop metbo-bene soos boomstompe beskouWimbledon as persoonlike
domein, nesdie Pous die Vatikaanstad. Boriswas maar 17 jaar en 7 maande
oud toe hy in 1985 teen Kevin Curren gewen het. Ongelooflik soos dit mag
klink, was hy selfs die volgende jaar, toe hy Lend! in die eindstryd geklop
het, steeds jonger as enige ander manskampioen. Maar sedertdien het vier
frustrerendejare verbygeglip waar hydie hertogin van Kent segrootste groet
uit die rigting van gevaIIene moes gade slaan.

Wees verseker, die leemte brand in Boris se siel. Met sy motivering vir
tennis skort daar dalk 'n tikkie, maar die bane neffens Church Road skop
gewoonlik sykick-starter aandie brand. En as Boom-Boom eers bloed ruik,

sal dit bars om hom van syvierde titel te weerhou. Laver, in 1969, was die
laaste man wat dit kon regkry, Borg, natuurIik, het dit vyf keer verrnag.

En die ander Sweed, Edberg, twee keer - tot dusver. Die volmaakte heer
met die allerbeste baanbeweging en balans vir die grasbaanspeI. Ook 'n
beter handrug as enige ander, konternporere speier.

Maar hy't drie probleme:' Die voorarm (wat weliswaar met die tyd
verbeter het); ouderdom; en 'n gepaardgaande wankelrige seIfvertroue, 'n
swakheid wat Edberg vroeer in sy loopbaan 'n slag ofwat onnodig geknou
het - veral teen Lendl, die ander "mental moffie" onder die maanhare.

DIT LAAT'n paar groot slaners onder die gekeurdes: Ferreira Cia, hy moet
seker 'n kleinbuitekansie he); dieNederiander, Krajicek ('n aansienlik grater
klein kansie as Wayne); die Amerikaner, Washington (met 'n kleiner klein
kansie); en die kragtige Kroaat, Goran Ivanisevic met die afslane wat wissel
tussen verskrikIik en vreesaanjaend. Dis nou as dit werk.

Laasjaar, op Wimbledon, het dit gewerk. Kishoue het soos kanonskote
uit die Kroaat seraket ontplof. Goran het, soos Curren in'85 en Stich in '91,
die eindstryd op sterkte van 'n skrikwekkende eerste afs!aan gehaaI.

Miskienisdit vanjaar weer so.Miskien doen Goran vir 'nverskeurde land
wat die beseerde Monica Seles nie kans gegun is om tedoen nie.•



TENNIS

die wortels
van wimbledon
Geniet}y Wimbledon? Dis nie
beeltemal wat die Wallieser Walton
Clopton Wingfield 119jaargelede in
gedagte gehad het nie

DEUR NEIL SIMMS

S PHAIRISTIKE.
Inderdaad 'n vreemde woord. En nie een wat geredelik met
Wimbledon verbind word nie. Maar die verwantskap is, by
wyse van spreke, nouer as die tussen room en aarbeie.

In 1877, toe die eerste All England Championships gehou
is, was tennis nog 'n jongsport - hoogstens 18 jaar oud. Minder as 'n dekade
het verloop sedert 'n Engelsman genaamd Harry Gem en sy Spaanse vriend
Perera in ems begin het met die ontwikkeling van 'n "pelota' (die Spaanse
woord vir bal).

Dieidee was vir 'n buitemuursevariasie op "ware tennis", oftewel "court"
of "Royal tennis". Laasgenoemde was iets van 'n kruis tussen muurbal en
tennis soos ons dit vandag ken - 'n spel met raketen bal tussenvier mure,
met teenstanders weerskante van 'n net.

Dit was egter die Wallieser, Walton Clopton Wingfield, wat die kommer
siele moontlikhede van 'n sport vir die gentry raakgesien het. Op 'n grasperk
langs syhuis het hy onverpoos met die hoogte van dienet, die grootte, kleur
en gewig van die bal, en die dimensies van raket en baan geeksperimenteer.

Vroeg in 1874 het hy aansoek gedoen om Sphairistike ('n naam afgelei
van die Griekse woord vir "balsport") te patenteer. Op 22 Augustus die jaar
is die transaksie afgehandel vir 'n koste van 25 pond.

In dieweek van 2-9Julie 1877, het Wimbledon - en tennis - fundamentele
beslag gekry. Die vorrn en grootte van die baanis bepaal, asook die metode
van tellinghou. Henry Jones en sy komitee het voorts besluit die afslaners
sou twee kanse op elke punt gegun word.

SO HET DIT dan gekom dat Sphairistike se gewilde uurglasvormige
speelarea met 'n reghoekige een van 78 by 27 voet vervang is - totvandag
toe die afmetings van die enkelspel-baan.

Jonesensy twee komiteelede het ook bepaal dat "ware tennis" semetode
van tellinghou 05, 30, 40 en gelykop) ingespan moes word eerder as die
metode wat in 1875 deur die MCC aanbeveel is - naamlik dat net die speler
wat afslaan sy telling kon verbeter (soos in muurbal). Terloops, die uitroep
"love" soos in "40 love" - het sy ontstaan aan l'oeuf, ofte wei eierof sirkel,
te danke.

Feitlik al betekenisvolle veranderings wat sedertdien aan die basiese
reels van tennis aangebring is, isdie hoogte van die net, wat van5 voet aan
die kante en 3 voet 3 duim in die middel tot 3 voet 6 duim aan die kante
en 3 voet in die middel verlaag is; die dienlyn, wat van 26 voet van die net
tot 21 voet ingekort is; en die uitklop-pot,

Trek'n mens die oorlogsjare af- 1915-1918 en 1940-1945 toe Wimbledon
opgeskort is - isdit vanjaar die 107e toernooi en soos altyd wag daar indie
tye van "waarskynlik snerpende koue" vele ure van bree leunstoele, dik
komberse en warm drinkgoedjies op fens van die eertydse spel genaamd
Sphairistike. •

FORMULE EEN

PROST SE PERDE
VOLGENDE SONDAG, 4 Julie, vind die Wimbledonse

eindstryd vir mans plaas. Op dieselfde dog word die

Franse Formule Een Grand Prix op Magny-Cours beslis.

Sedert die Konadese Grand Prix het dit gegons oor FISA se

beslissing dot oktiewe suspensie en wieltol-beheer onwettig

is. Goon die Formule Een-sponne hulle by die nuwe reels

neerle? Indien wei, wat sal die gevolge wees?

VWB hoop en bid vir kleiner verskille tussen veral die

Willioms-Renoults en die res. Dis 'n skonde dot Alain Prost

elke tweedeSondag soveel meer pere kan opsaal. En 'n

nog groter skcnde.clot Ayrton Senno hom so dikwels ore

aansit, selfs met 'n agterstond van bykons 'n 100 hingste.

Wat sou Ayrton nie in die Williams gedoen het nie? 'n

Donington elke keer?
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Oor skuimbekke, kruisvaarders en lapelvreters
FREDERIK VAN ZVL SLABBERT

se aan HENNIE SERFONTEIN waar by staan met die SAUK-Raad

i ~

i
I

Waarom die noodvergadering van dieSAUK-Raad

wat vir Donderdag24 Junie belt§ is?

AI het die Raad tans wei met 'n geloofwaardigheidspro
bleem te doen vanwee probleme wat ontstaan het metsy
aanstelling en samestelling, is die Raad nietemin wetlik
gekonstitueer. In die verband is daar eintlik net twee
keuses waaroor die Raad enige beheer het: of om
vrywillig te ontbind, 6f om voort te gaan soos aangestel
en die beste te maak van 'n moeilike situasie. Om te se
die Raad moet slegs uit 18 of 32 lede bestaan, of dat dit
sy eie voorsiner/ondervoorsitter moet aanstel, Ie statuter
buite die Raad sebevoegdheid. Met sy eerste vergadering
het die Raad besluit omvoort te gaan soos saamgestel. Dit
was my voomeme om op die vergadering as voorsitter te bedank omdat ek
nie die wyse aanvaar waarop ek voorsitter geword het nie. Die Raad het my
egter eenparig gevra of ek sal aanbly tot einde Julie om te help met 'n
moeilike aanvangsperiode. Ek het ingestem. Intussen was daar sekere
ontwikkelings wat sowel die raad se besluit as my tydelike posisie as
voorsitter moontlik kan ondermyn. Daarom hetek die spesiale vergadering
byeengeroep.

'n "Geheime" byeenkoms tussen ledevandie Campaign for

Independent Broadcasting (CIB) ensekere raadslede waar omstrede

besluite geneemis, het glo 'n rol indieverband gespeel.

Dit is so. Qit ismoeilik om vas te stel presies wat die status en betekenis
van die vergadering was.

Jy se dis dringendbelangrik dat die Raad se legitimiteit gevestig

word. Wat bedoel jy?

Sover moontlik moet die Raad b6 politieke kontroversie geplaas word. Met
ander woorde dit moet redelik aanvaarbaar wees dat die aanstelling en
samestelling daarvan openlik en onpartydig geskied het. Sodoende sal die
Raad meer vrymoedig en doeltreffend kan werk.

Hoe kan die Raad sy legitimiteit vestigindie lig van die storms daar
rondom?

In 'n sekere sin is die koeel deur die kerk. Die huidige Raad sit met 'n
legitimiteitskrisis waarvoor dit nie verantwoordelik is nie. Die werklike
krisis het buite die Raad ontstaan en dit kan slegs daaropgelos word. AI wat
die huidige Raad indie verband kan doen, isom 6f te ontbind en die krisis
terug te gooi waar dit hoort, 6f amvoort te gaansoos aangestel en deur sy
optrede te wys dit kan onder moeilike omstandighede tog 'n redelike taak
verrig. Dit is 'n skrale kans, veral as daar vanuit die Raad self of daarbuite
nie so 'n kans gegun word nie.

Is daar 'n kansdatjy kan aanbly as voorsitter?

Ek is onder geen omstandighede bereid am aan te bly as voorsitter in die
huidige situasie nie. Ek het dit van die af begin duidelik gestel. Trouens, ek
sal selfs my lidmaatskap as raadslid heroorweeg as die onverkwiklike
situasievoortduur. Dit was van die begin af my oortuiging dat die voorsitter/
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ondervoorsitter deur die Raad self gekies moet word en .
daama bekragtig, maar nie verander mag word nie. Ek
staan nog daarby. Die voorsitter/ondervoorsitter mag nie
die prerogatief van die NP, die ANC, die eIB of selfs 'n
paneel van regters wees nie. Sou die Raad, vir sover
moontlik gestroop van die huidige politieke kontroversie,
my vra om voorsitter te wees, sal ekdit aanvaar, mits daar
redellkerwys ooreengekom is oor die werklas. Ek sou met
vrymoedigheid dien onder enige ander persoon wat tot die
posisie verkies is. Dit het ek byvoorbeeld persoonlik aan
prof Ndebele gese,

Jyissterk gekritiseer uit die CIB- enANC-kringe

omdat jou tydelike aanblyas voorsitter na beweringvir FW de Klerk

uit 'n politieke verleentheid gered het. Uit ANC-kringeword beweer

jou politieke geloofwaardigheidis erg geskaad.

Ek verwerp die aantygings. Ek het aangebly omdat die Raad my gevra het
- oor niks anders nie. Daar is niks wat enige lidvan die Raad verhoed om
te bedank nie. As meer as vyf sou bedank, is daar statuter geen Raad nie en
is De Klerk inelk geval in die verleentheid. Dit is nie buite die vermoe van
die em en die ANC am ten minste vyf lede sover tekry am te bedank nie.
Hoekom doen hulle dit nie? 'n Mens sou kon argumenteer omdat hulle dit
nie doen nie, is bulle besig om De Klerk uit 'n verleentheid te help. Ek glo
dit nie. Ek dink eerder hulle wi! he die geloofwaardigheidskrisis moet
voortsleep sodat hulle mekaar kan bykom. In die proses ly die Raad
daaronder.

Hoe sien jy die SAUK vorentoe? Stem jy met die CIBsaam daar moet

'n radikale vernuwing kom om die SAU K onmiddellik as 'n openbare

uitsaaier te vestig?

Die SAUK is'ngroat enkomplekse arganisasie- meer as5000 personeellede
met 'n jaarlikse begroting van 'n mi!jard rand. Enigiemand wat dink jy kan
"uitskop", "radikaal vernuwe", "skoonmaak" en "uitvee", lewe in 'n
droornwereld ensal die land 'n onguns bewys. Die SAUK moet 'n kritieke
rol speel in die oorgang, die verkiesing en vemuwing. Daarvoor sal dit
ingrypend, stelselmatig en planmatig aangepas moet word. Daar is geen
kwessie dat daar 'nbehoefte isnieen dit is een rede waarom 'n Raad tot stand
moet kom wat nie polities gekniehalter is nie.

Jy word gekritiseeras synde 'n professionele voorsitter.

Dis nie ongeldige kritiek nie. Ek raak betrokke bydinge waarin ek belangstel
en voor ek weet, sit ekvoar. Eksal moet verminder eninkort. Maar die SAUK
petalje is die eerste keer dat ek voorsitter word sander dat ek wou, iets
daarvan geweet het, of gevra is.

Jy is ~mverwagsdiesentrale figuur in een van diemeesbisarre en

unieke politiekekrisisse.Metjou persoonlike integriteit in gedrang,

hoe ervaar jy dit?

My eie sin van persoonlike integriteit het nog nooit afgehang van skuim
ekke, politici, kruisvaarders en lapelvreters nie. Ek slaap nog goed.•
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A s j y n o g alty d n a 'n HP

Lase rJet gehunker h et, maar

afgeskrik is deur d ie prys, het o n s

' n paar goeie r e d e s w aar o m jy

een kan besit.

D i s die klein st e , l i g s t e

l a ser d r u k k e r w a t nog ooit ver

v aard ig is.

D i e H P L ase rJe t 4 L is

gebruikers vriendelik m et een

sleutel b ehe e r . Dit ka n onm id d e l 

li k sa a m met a l jou besta a n d e

d ru kleer s , gunstel ing woord v e r 

w e r k i n g, grafiese en spre itabel

programmatuur gebruik wor d .

Unieke Resolusie Verst e r 

kingstegnologie en m i kr o fyn

toner versterk sy 300 kollet j i e s

p e r du im o m d uideli ke letters,

so lied e vuller en gladde Iyne wat

duidelik op die bladsy vertoon, te

verseker.

Daar is "n slaapmodus wat

krag besp a a r , 'n ekono-modus

wat jou in st aat stel om met min

de r tone r te druk e n gen oeg

geheue vir egte, vol b l a d kpd

grafiese drukwerk.

Daarbenewens verseker 26

lette rtipes dat jou mem o' s ,

kaarte en al j o u dokumente s o

professioneel moontlik Iyk .

W at nog meer is, d i t hou

aa n werk, gerugsteun deur H P se

legendaries e reputasie v i r

b etroubaarheid en g e h a lt e .

Die nuwe HP LaserJet 4L

vo ldoen presies aan al jou ver

wag1:inge van 'n HP LaserJet teen

' n prys wat ni e jou sak s a l skud

nie.

Vir meer inligting skakel

jou n a a ste goedgekeurde hande

laar of v i r Ros Pribut (01 1) 806

1000, Steve Cruickshan k (021 )

6 8 5 7922 o f Sil va n a A n g e losante

(031) 2072073.

Lewer O ilS beste. Om die heste te wees.

•I _I
1 ..:1 i...

• ..lI _IL..
HiPerformance

Systems
A LL E EN G EMAGTIG D E V ER S P R E I D E R

DIE HEWLETT·PACKARD LASER.lE'J' 41..

1508

Fhfll HEWLETT
~~ PACKARD

THE J UPITER D RAWING R OOM



lIMy brandy, like my
clothes, must have a

Superior label.II
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