


Die nuwe Toyota Camry
220 reeks.

Die volmaakte balans tussen
tegnologie enbekostigbaarheid.

Alles loop reg, altyd reg

UTOYOTA

kop r uimte, sodat 5 volwasse

nes in totale geriefkan ry. Ook
die Camry se kattebak het 'n
ontsaglike 456 dm' pakp lek.
Volge ns die motortydskrif Car ,

wat di e ISO blokmeetm et od e
gebru ik, is dit die grootste
seda n ba k in sy klas.

Maar Toyota doen meer as
net m otors bou. Elke Ca mry
word gerugs teun deur Toyot a
se legenda riese naverkoopdiens .
Plus , 'n unie ke 24-uur pad h u lp
prog ram tydens jou waarborg.

W alter Camry 220 model jy
ook al kies, weer jy vir seker jy
kry die volmaakte balans
tussen tegn ologie en bekostig
baarheid. :En tussen jou en jou
motor.

Wat baat tegniese
innovering en luuksheid as jy
dit nie kan bekostig nie? Die
Toyota Camry 220 b ring
tegnologie in volmaakte balans
metekonomiese reali teit.

Die enj inruim van al vier
220 mode lle Ie gelykvol met
Toyota se voorfront multiklep
inspuittegnologie, En terwyl
4-silinder enj ins tradisioneel
vibreer weens inersiekragte, het
hierdie kragtige 2,2 -liter enjin
(wat 'n indrukwekkende
97 kW teen 5 400 r/min lewer)
twee ratgedrewe balansaste om
die sti! soepelheid van 'n
6-silinder motor te ve rseker.

In al vier 220 modelie is
daar ook 'n hoe vlak van

luuksheid en verfyn ing. Want
'n afstandbeheerde immobili
seerder en alarm , sentrale
sluitstelsel en kragstuur is
standaard.

Die Ca mry 220SEi bied jou
veel m eer. Leerafwerking,

elekt ries b eheerde vensters
en kantspieels, outomatiese
klimaatbeheer, lO-stap verstel

bare bestuurdersitplek en
hoogteverst elbare kopstutte
voor en agter. Alles om die
luistergenot van die kompak
skyfaan pasbare, 6-spreker
klankstels el met 'n RDS-radio
funksi e, en di~ opsie van bak
gemo meerd e 6-skyf wisselaar,
soveel m eer aangenaamte maak.

O m sitplekposisies en
kajuit ru im te te evalueer is
poppe va n oor die 1,9 m
gebruik. Die resultaat: ruimte
in oo rv loe d . Sitplekrue is
ingekurwe vir meer knie
ruimte . Die sitplekleibane is
van die vloer na die
deurdrumpels verskuil vir
meer strekplek. Toe het ons die
vloerp an laat sak vir meer c A M R y
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VLIEG IN DIE SALF

Trek Buthelezi se tande

MAX DU PREEZ

D
IE getuienis begin stadigaan opstapel dat 27 April 1994 dalk
nie Suid-Afrika se wonderdag, die Dag van Bevryding, gaan
wees nie.

Inteendeel , as sake ontwikkel soos dit nou Iyk, kan dit
eerder ons Armageddon wees. Maar dalk gebeur 27 April
glad nie.

Donker woarde, ja, Maar ons moet diemoontlike scenario nou al bekyk
en verstaan en iets daadwerkliks doen dat dit nie werklikheid word nie.

Soos sake nou staan, is dit moeilik om te voorsien datSuid-Afrikanersdie
oggend van 27 April gaan opstaan, brekfis eet en na die naaste stembus ry
am hul kruisie in die eerste werklike demokratiese toets in die geskiedenis
van Suid-Afrika te trek.

Miskien gaan dit in Houghton en in Bishopscourt gebeur, maar nie in
plekke soos Natal, die Oos-Randse townships, die Vaaldriehoek, Bophu
thatswana en Ventersdorp nie.

As ek die oggend opstaan en moetkies tussen my kruisie op 'n stembrief
trek en waarskynlik aangerand of doodgeskiet word, en om die dag in die
relatiewe vryheid van my huis deur te bring, dan is daar vir my geen keuse
nie.

Tensy iets dramaties binnekort gebeur, Iyk dit waarskynlik dat Mango
suthu Buthelezi die verkiesing gaan verwerp en sy volgelinge gaan aanse
am nie te stem nie. En soos ek Inkatha ken, gaan dit beteken dat daar waar
Zoeloe-hostelle is en daar waar kolle steun is, die bloed in dik strome gaan
vloei as ander mense besluit om wei te gaan stem.

DIT LYK OOK NOUwaarskynlik dat Lucas Mangope en Oupa Qgozo vir
hul men se gaan se am nie te stem nie. Die tuislandleiers se steun is selfs
kleineras Buthelezi s'n en hulle het geen bloeddorstige impi's wat sit en wag
vir die opdrag om te moor nie, maar hulle het hul tuisland strukture,
weermagte en polisiemagte wat hulle kan inspan. Bisho het vir ons gewys
wat die gevolge kan wees.

En dan is daar die wit regses - die Volksfrant, die AWB en ander
flentergat-splinterpartytjes, en die klein groepies gevaarlike fanatici. Die
Masada-mentaliteit is besig om al meer onder die mense pos te vat, en hulle
het 'n geweldige potensiaal tot terreur, ontwrigting en selfs burgeroorlog.

Maar nou ja, as die scenario wei gaan loop soos hierbo uiteengesit,
beteken dit waarskynlik dar ons nie verkiesing sal kan hou nie. Die hel sal
al voor die tyd losbars,

Selfs al het ons nie met die probleem van Buthelezi en die regses gesit
nie, is die vlakke van politieke verdraagsaamheid in elk geval s6 laag dat 'n
volstoom-verkiesingsveldtog g'n piekniek gaan wees nie. Byvoorbeeld: na
FW de Klerk se eerste stryddag in dieAfrika-styl buite Pietersburg het leiers
van die PAC en ANC se jeugbewegings prontuit gese hulle sal nie die
Nasionale Party weer toelaat om "die tradisionele mense om te koop en te
mislei" nie, en sal geweld gebruik omsoongelykevergaderings te voorkom.

Maar as die verkiesing nie gehou word nie, gaan dit die grootste massa
swartmense, al klaar ongelukkig oor die gesloer met die onderhandelinge,
frustreer en kwaad maak - wat net meerkonflik kan beteken. Oit geld veral
die ondersteuners van die ANC en sy]eugliga, Cosatu, die Kommunistepar
ty, die Civics, die PAC, Apia en Azapo.
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He elp art y politieke ontleders stem saam dat hoe langer die verkiesing
uitgestel word en die land met 'n tentatiewe regering sit, hoe meer onstabiel
gaan die land en sy ekonomie word. Die Kaapse politieke wetenskaplike
Hermann Giliomeese byvoorbeeld die week: "Hoe langer die onderhandel
inge uitgerek word, hoe grater die kans dat die magte van anargie en geweld
heeltemal die oorhand kry."

Tog is 'n verkiesing in omstandighede soos die in die Oos-Randse
townships en die Vaaldriehoek die laaste ",'eke geheel en al ondenkbaar.
Die polisie kan nie eens oral ingaan nie, war nog te sf: burgerlike
kiesbeamptes en monitors.

Natal self isselfs 'ngrater probleem. Aan die een kant kandie aanhangers
en impi's van Inkathasoos 'n oorlogsmasjien aan- enafgeskakel word; aan
die ander kant is daar heelwat NatalseANC-ondersteuners wat hulle nie aan
die dissipline van die A!\Cleierskap steur nie en ewe bloeddorstig kan
word .

Dus: watter kant toe 'n mens ook draai, dis 'n doodloopstraat.
Die enigste werklike konstante hier is Buthelezi. Hoe verder ons vorder,

hoe meer steun verloor hy, selfs in Kwazulu, En hoe meer steun hy verloor,
hoe minder wil hy 'nverkiesing he en hoe meer dreig hl' met burgeraorlog.
En die regses en die Mangopes en Qgozo's val in gelid agter hom in.

Paai help nie meer nie. Die Al'iC en die regering het die laaste weke en
maande herhaaldelikagteraargebuig en wesenlike kompromiee aangegaan
am hom te akkommodeer, en hy word net meer en meer uitdagend en
militant.

Die argument was tot nou toe dar Buthelezi baie sagkens en taktvol
behandel moet word, anders ontketen hy magte onder sy eie mense en die
regses wat Suid-Afrika in 'n burgeraorlog gaan dampel.

Maar nou doen Buthelezi dit in elk geval. Sy dreigemente van 'n
burgeroorlog die laaste week het die bloed laat stol.

MISKI EN IS DIT TYDdat die bul nou letterlik by die horings gepak moer
word. Miskien is dit tyd vir 'n "pre-emptive strike".

Oit kan behels datButhelezi se geldkraantjie vir KwaZulu, wat hy gebruik
am sy magsbasis te verbreed en sy gewapende magte uit te bou, finaal
toegedraai moet word. Laat ons nooit vergeet dat dit Suid-Afrikaanse
belastingbetalerge!d is nie.

Die volgende stap is om sy KwaZulu polisiemag te ontbind of tot hul
barakke te beperk. Dan is hy baie minder gevaarlik.

Daarmee saammoet daar baie sterker stappe kom om die angel uit die
Inkatha-hostels in die Witwatersrand te trek van waar sovee! geweld kom.

Die stappe is ingrypend en gaan dalk heelwat bloeclvergieting tot gevolg
he, maar die alternatief is dat Suid-Afrika geleidelik sink tot 'n soort Bosnie
situasie.

Buthelezi het nou 51' ware kleure onornstootlik ge\\ys.
Ons durf nie langertoelaat dateenmens met net 'npaar persent nasionale

steun ons hele land se toekoms beduiwel nie.
As Buthelezi se tande getrek is. gaan die wit regses en die ander

tuislandleiers oak heelwat van hul bravade verioar.
Maar is FW deKlerksemaag sterkgenoeg vir sulke daadwerklike optrede

teen 'n man wat ook 'n wand van die ANC is'
Ek twyfel. • .



BRIEWE KORTER AS 300 WOORDE GENIET VOORKEUR

RIG BRIEWE AA ....:

DIE BRIEWEREDAKTEUR, VWB POSBUS 177

NEWTOWN 2113

gument datdiediensplig-wetgewing nie
sonder grondwetlike veranderinge kan
verander nie, word gekelder daardeur
dat vele anderrassistiese wette deur die
Volksraad reeds geskrap is. Ook die
Raad vir Gewetensbeswaardes isopras
gebaseer en is dus 'n immorele
"oplossing".

Die voortgesette oproep van
sogenaamde blanke mans blyk 'n
gerieflike praktyk te wees vir die De
Klerk-regime om blanke heerskappy
mee in stand te hou. Dit is veral die
rassisme wat 'n infame leuen maak van
De Klerk se stelling na die referendum
dat die boek op apartheid gesluit is.

Suid-Afrika is nie in 'n oorlog
gewikkel met 'n vreemdemag nie. Die
interne veiligheidsprobleme is die
gevolg van sosio-ekonomie en poli
tieke probleme wat deur onderhande
linge opgelos moet word.

Intussen moet geweld deur 'n gro
ter, neutraal beheerde polisiemag van
vrywilligers hanteer word. Orde word
nie gehandhaaf deur 'n weermag wat
boonop politieke belangedien nie. Dit
lei eerder tot verdere polarisasie met
die moontlikheid van 'n burgeroorlog
nie uitgesluit nie. Watanders kan egter
van 'n regering verwag word wat meer
as veertig jaar nie eens ideologies die
morele hoe grand van medemenslik
heid kon betree nie?

Dr Martin Luther King het gese:
"There comes a time when people get
tired of being trampled over by the
iron feet of oppression. There comes a
time when people get tired of being
flung across the abyss of humiliation
where they experience the bleakness
of nagging despair." Ek wil toevoeg:
There comes a time when people get
tired of being coerced into contribut
ing to this injustice.

Meer kondome op TV
Alzane Shaw van Worcester skryf
Ek moes net aan\lWB skryf, want Die
Huisgenoot sal nooit hierdie brief pu
bliseer nie. Want ek is pissed off!
Volgens hulle word 'n mens nie pissed
off nie, jy raak "kwaad",

]a, 'n vloekwoord! Oepsl AI wi! die
SAUK, Die Huisgenoot en die NG-Kerk
nie erken dat vloekwoorde bestaan
nie. Dis hoekom ek pissed offis. Wie
het hulle die reg gegee om te maak
asof sekere goed net nie bestaan nie?

Saterdagaand kyk ek na Good
Morning Vietnam. In een scene is die
D] veronderstel om 'n kondoom opte
blaas, maar die SAUK sensor dit. God
forbid! 'n Kondoom op TVP Nooit!
Wei - kondome bestaan,al wil die
SAUK dit nie op TV1 he nie.

Asseblief, ons kort meer kondome
op TV en minder onveilige seks. Die
SAUK wil dit seker ook nie erken nie,
maar Aids is alive and killing! •

]H du Toit van Paarl skryf
Hiermee waag ek dit om my teen die
onaanvaarbare blanke diensplig en
kampstelsel uit te spreek. Hoewel die
hooggeregshof anders besluit het, is
daar nie wetlike grande vir so 'n
praktyk nie, want die Wet op Bevol
kingsregistrasie is al geskrap. Die ar-

Diensplig onaanvaarbaar

Martin Luther King

Serfontein sevolgende paragraaflui
dat die CIE met vyf raadslede van die
SAUK op 12]unie (die korrektedatum is
10junie) gehou het waarvan dr Siabbert
nie kennis gedra het nie.

Ons het geen veldtog teen dr Slab
bert begin nie enhet geen planne om
dit te doen nie. Ons standpunt, her
haaldelik uitgespreek, is eenvoudig
dat ons saak nie gaan oor persoonlik
hede nie, maar oar beginsels. En die
beginsel is dat die paneel regslui prof
Njabulo Ndebele as voorsitter benoem
het en dr Slabbert as onder-voorsitter
voordat die Staatspresident ingemeng
her. Ons se syinmenging was onvan
pas en die oorspronklike nominasies
moet herstel word. Serfontein se be
weringe is gevolglik snert.

Dis waar dat drSlabbert nie vandie
vergadering van 10 [unie geweet het
nie. Hywas nie bewus van die tyd en
datum van die vergadering nie, maar
het wei geweet dat ons sekere raads
lede sou nader en dat ons in verbin
ding wou tree met raadslede om ons
menings aanhulle oor te dra. Hy isop
1 junie hiervan verwittig in 'n briefwat
ons aan hom gerig het.

Uit die staanspoor het ons dr Slab
bert vir 'n vergadering gevra, maar hy
het geweier omdat dit "inappropriate"
sou wees. Hy het later gese hy wi! nie
onderhandel met politieke partye of
groepe watindie SAUK be!angstelnie.

Serfontein verwys na 'n "geheime
byeenkoms" en die "omstrede beslui
te" wat daar geneem is. Dit is ook

. snert. Die vergadering was privaat,
maar nie geheim nie. Geen besluite is
geneem nie.

Gee" veldtog teenVan
RaymondLouw, mede-voorsittervan die
Campaign for Independent Broadcast
ing, skryf

In die uitgawe van VWBvan 25 junie
skryfHennie Serfontein die CIE "het'n
veldtogbeginom (Dr FVan Zyl) Siabbert
segeloofwaardigheid te bevraagteken."

Dit is jammer datVWBin die eerste
uitgawe van synuwe (en baie aantrek
liker) formaat so 'n emstige foutiewe
aantyging maak oor die bedrywighede
van die ClB.

RMKunst van Klein Windhoek,
Namibia skryj
Net een vraag: hoekom moet die nuwe
Vrye se voorblad net soos die van
Time'wees? Is daar nie ander opsies
nie?

Verder is alles prima, ek moet nog
gewoond raak aan die nuwe formaat,
dis al. Aile sukses met die nuwe Vrye.

Vrye Time Magazine?

gewen, nou sluit julie ons weer uit. As
julle nie wil toesien dar daar nog
splinters soos by die Universiteit van
Wes-Kaapland en "A1tematiewe Afri
kaners" ontstaannie, is dit nou tydom
toe te laat dat ons saam die Taalstryd
stry. Doen julle dit nie, gaan julie weer
julle bruin broers ensusters vervreem
en nag meer laat verengels. Wat ookal
julle strategiee en of jul ons binne of
buite laat, gaanons nog steeds met die
gevolge van julie besluite moet saam
leef want ons gaan nie ophou om
Afrikaans te praat nie. Dit is net so
goed die wat teen Afrikaans is, vra ons
om op te hou asemhaal.Stopdie Taalbus

Robert] Pearce vanEersterust,
Pretoria skryf
In die oorgangstyd is aile Suid-Afrika
ners ontneem van hul vaste ankers en
2 Februarie 1990 word daarvoor
blameer. In die onsekere oorgangstyd
word beplan en gesprek gevoer 00!

onder meer 'n nuwe grondwet, mense
regte en die taalkwessie. Laasge
noemde Ie my baie na aan die hart.

Die Afrikaanse Taalkundiges isbang
Afrikaans gaan verdwyn as (arnpte
like) taal. Daarom stig hulle "Taalkom
missies" en ander "Stigtings" om die
taal aan die gang te hou en 'n kans gee
op oorlewing in 'n Nuwe Suid-Afrika.
Vir my asAfrikaanssprekende en voor
vegter vir Afrikaans se voortbestaan
(natuurlik om redes wat anders is as
die van die establishment: Dit is my
moedertaal; ek soek nie 'n klopop die
skouer van die Akademie, ATKV of
Gi!delede nie; ek is 'n inwonervan die
township Eersterust en praat hom ver
skillend as die Kapenaars en ander
streke se inwoners; ens), is dit ironies
dat ek en my mede-bruin Afrikaans
sprekendes totaal uit die hoofstroom
prentjie gelaat word.

Ek wi! die Taalkommissies en an
dere waarsku: "Stop daai. Taalbus en
laai ons op!" julle laat ons alweer uit
sonder om inagte neem hoe onsmoes
suffer vir julie foute wat julle begaan
het met ons taal sedert 1948. Na 1948
en Soweto 1976 moes ons as bruines
nog steeds Afrikaans praat en het ons
die vyandigheid van ons swart mede
township-inwoners op die halsgehaal.
Ons moes in die stilte veg om die
image van "Afrikaans as taal van die
verdrukker" te verander na "Afrikaans,
vry taal van Afrika". Nou is die stryd
halfpad deur ons en ander stryders

briewe
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kortbegrip
mense en dinge Jokes - Decisiw Action .

~

SOWETAN 12 JULIE: Dur ing [ N e lso n Mandela'sl first trip to

the USAin 1990, he w as also able to obt ain p ledges

totalling million s of rands . Most o f the money, howeve r ,
was never received by the ANC. We suppose you a in 't

got it until you get it.

N EW NATION 16 JULIE : That the d eform iti es of South
African society are beginn ing t o emerge now and

threa ten the future, is la rge Iy because of a whit e

monopoly own ed press that co-o p erated wi th aparthe id

-.or at the very lea st , tolerate d it.

SUNDAY TIMES 18 JULIE : Chief But helezi,once Wide ly

regard ed as destin ed to lead South Afri ca to new

uplands of democracy, has fallen into the shab b y
company of whi te raci sts and black eccentri cs li k e

Brigadier Oupa Gqozo-people w ith whom a younger

Buthe lezi would not have de igne d to associate .

DovFedler in The Star

KOERANTESE

BUSINESS DAY 13 JULIE : Two-and-a-half weeks after the

event , police investi gat o rs have still not manage d to

secure sufficient evidence to b ring charges against

Eugene Terre'Blanche , the leader of the World Trade

Centre Siege .

BEElD 16 JULIE: Die staa t sal ee n o f ander t yd moet wys

dat hy hierdie gew eldstokers wi! vasvat . of Suid-Afrika

gaan toenemend d ie strydperk van gewapende groepie s .

word wat geen eerbied meer het vir normale gesag nie .

wiljyweet?

SUNDAY STAR 18 JULIE: There is no be t ter person [ t h an

Nelson Mandela J t o lead us into a new democrat ic order

than a manwho has suffered t he sins of the old order ,

but is prepared to w ork with those who perpretrated

t hem.

Daar is 'nkwartmiljoenbokke in Jamaika, 36,5miljoen varke in
Kazakstan, 13000 motors in Dj ibouti, 1,3 miljoen beeste in Fin
land en een telefoon vir elke sestig mense in dieMaldives.
Taufa'hauTupuoIV is die koning van Tonga, en Malietoa Tan u
mafali IIdiekoningvan Wes-Samoa. Portugeesis die agste
grootstetaal ter wereld met 177 miljoen sprekers. Jordanie se
regte naamisAI Mamlaka al Urduniya al Hashemiyah. D ie Boy
Scouts vanAmerika is op 8 Februarie 1910gestig.

Voortrekkertannies om hul hoede linaal

af te haal en die drawwers, penkoppe

engrootlui kry 'n nuwe lied - met 'n

beat.

RUGBY-DIPLOMASIE: D ie nuwe Franse

(gooie) verhouding met Suid-Afrikais

ingelui deur die besoe k van die Franse

rugbyspan, aldus Franse ambassadeur

Joolle Bourgois se Bastille-dagtoe

spraak. Miskien hetdie Hane ons tog'n

(gooie) lessie kom leer: moenie al jou

kaarte dadelik wys nie. Ou

diplomatieke vemul, da ardie.

OORLEDE: Een van die hoolstad se kleur

volste karakters en "prins van lichten

stein", Glendon McGregor, na 'n laaste

groot partytjie waarvoor hy nie kon

betaal nie. Hy het hom self vergas.

BEOORDEEL: Griekse mans as die 

sexieste in die wereld, volgens Hamil

tonEnterprises wat 5000 vroue in 14

lande ondervra het. Australiers is

tweede, ltalianers derde, Nieu-See

landers vierde en Kanadese vyfde.

MaarItalianers is oak gekies as die

grootste "skurke" in die wereld, gevolg

deur die Franse en die Australiers.

Genadiglik was Suid-Afrikaners nie op

dieIysvan moontlikhede nie.

BLAPS: Coenie is NIE die seun van wyle

Dirkiede Villiers nie. Dirigent en

wiskundige Johan is w eI. Coen ie is glo

dieseun van mnr en mev De Villiers.
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Die posadres isPosbus 177,

Newtown2113,
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2151 en die faksnommer 838-5901 .
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(012) 83-4879 endielaksnommer
is 83-2181

MEDE-REDAKTEURS
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WAAR'S JOAN?: Opsigtelik a fw esig by Wrts sehoogs suksesvolle W interforum,

talkshow van dieAl rikaanse literati, die sota-orakel haarsell, Joan Hambidge.

Maar soos niemand hoel te gese hetnie: daarwaar Gerrit (Olivier) is, daar sal

Joan nie wees nie. En andersom.

NUWE M ONDST'iJK VIR DIE NASIE: Daardie baba aan wie die SA Katolieke

Biskoppekonlerensie die lewe geskenk het, New Nation, het die laaste keerver

skyn. Van 8 Augustus al w ord d it die Sunday Nation, en heel waarskynlik die

ANC-mondstuk, met die erfgenaam van dieSisulu-dinastie, Zwelakhe Sisulu,

aan die stuur.

STREETLAW: Raadslid Anchen Dreyer vanJohannesburgdreigJbelool/ple~ dat

stra atvroue hulnering onder w et magpleeg. Dit sal hulle, die prostitete, beskerm

teen u~buiting, ditsal die bevo lk ing beskermteen moontlike Aids-verspreiding,

en d it sal die SAP se hande lo smaakvirander werk. Se Anchen.

UIT, AF EN IN: Op93-jarige leeftyd Ie die Voortrekkers se Tannie Owerste, Betsie

Verwoerd, haar leiding as ere-pre

sidente neer om te gaan nesskopop

Orania. Daamnee saam besluit die
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so S8 hulle
"Ekverkies skilderye van diereopmymure. "

MinisterROELF MEYER oor diegebruik van Nasionale LP'sompar

irene vangewese Eerste Ministers ophul mure te he.

"Diepolisiemoetstrand toegaanenvisvang vir twee daetefWY/ lnkatha

endieANCdituitveg . Op die derde dag moet bulle kom endiegemors

opruim."

ALBERT MNCWANGO, hoofvan die Zoeloe-koning seInala- regi

ment en lidvan Inkathase sentrale komitee.

"Ek dinkdis 'n marsvan tyd, maartydis aJ wat ek be t."

Bosniese Se'rvier VASO PETROVIC oarsy pog ings om sy huis inBjela

vac, watdeurgevegtetussen Serviers enMoslems vemietig is, te

herbou.

"Ek hetal gewoond geraak aan 'neindelose reeks doodsdreigemente,

maarhierdie dinghet my geskudomdatmy Christenskap betwyfel word.

Ek leet vir Christus."

Prof DIRK DU TOrr, 'n oudertingvan die NG gemeente Brandwag in,

Bloemfontein waargemeentelede dreig omte bedank weenssy posisie

asuitvoerende komiteelidvan dieVrystaatse ANC.

"Deur my politieke loopbaan was ekbaiekeer reg op dieverkeerde tyd."

JOHANNVlLONEL, NP-LPvir Langlaagte

"Ek hetgedinkdis 'n groot kafferwat daargaan Ie, maar toeekdaar

kom, toe'sditsommer hierdiekleinouhoutkoppie wat daarIe."

KOOSVERMEULEN, toe hy nadieIyk van Victor Kheswa indie8asol

burgse Iykshuis gaan kyk het,

'~s ons iets nie kan bewys nie, maar ditklink waar, publiseer ons dit.'

MICHAELBATE, redakteur van diesatiriese Kanadesetydskrif Frank.

Sowetan

het jy geweet?
Die langste straat ter wereld watas 'n straat erken word, isYonge
Street, wat noord- en suidwaartsloop uit Toronto, Kanada. Die
straat, wat eindig by Rainy Riveraan die grens tussen Ontario en
Minnesota, is 1 896,2 km lank,

kortbegrip

Kal in die Baltimore Sun

liewe land!
BIG BANG: Barrels seewater was die kraamkamer van die lewe, as mens die ge
ofisikus Louis Lerman ran die Lawrence Berkeley Laboratorium in California kan
glo. Hy het op 'n konferensie oor die oorsprong van lewe in Barcelona met die
teorie vorendag gekomdat drywende seeborrelsstukkies klei, koolstof-houdende
molekules en metale vasvang wat deur vulkane of komete in die atmofeer
gesprinkel is. Die barrels bars en laatdruppels indie atmosfeer vry wat ryk is aan
gekonsentreerde chemikaliee, Weerligsit chemiese reaksies aan die gang ammeer
komplekse molekules te vorrn wat aminosure - molekules wat proteiene soos krale
in 'n string saamsnoer - bevat. En siedaar!Proteiene en nukleiensuur soos DNA, is
die twee basiese bestanddele van lewe.

INGELlG: Patrick Hlongwane , gewese soldaat van Umkhonto We Sizwe (MK),
stigter van die ReturnedExiles' Committee, beweerde samewerker van die AWE,
beweerde samewerker van die Veiligbeidspolisie en beweerde vriend van die
beweerde lnkatha-krygsheer Thomas Shabalala, is 'n man van vele erkennings en
vele omkennings. Hy istans die Nasionale Party se inligtingsman in Soweto. En dis
'n feit - se Hlongwane self.

DAAR'S WATER: 'nSweedse maatskappyis besigom die water van Alaska in
gouddruppels te verander. Die maatskappyvan Gallivere, 'n dorpie naby die
Arktiese sirkel, stuur vars water na New York waar dit in blokke gevries en
teen 'n rand stuk verkoop word.

PYLREGUIT: Die Amerikaanse weermagse Kruiser-missiele moes die hoofstad
van Irak, Bagdad. deur Iran "bekruip" om dieonlangse verwoesting aan die stad
aan te rig. Omdatdie missiele volgens landmerke vlieg, kon dit nie oordie plat
woestynlandskap van suid-oos Irak vlieg nie, Hulle het toe langs die Zagrosberg
reeks, binne Irangevlieg, Na 'n reis van sowat 250 myl na dienoorde het die
missiele suid-wes allangs die Diyala-riviergevlieg tot in Bagdad.

SPELFOUT: Die Suid-Afrikaanse farmaseuiese maatskappy Lennon gaan 'nmil
joen vitamientablene aan Kuba skenk, se die SAKommunisteparty se Jeremy
Cronin.
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deur wally mbhele en louis kirstein

Daar's al hoe meer raaisels
oar die wrede Victor Kheswa

wie's die monster agter

diemonster?

A

en te midde van bewerings dar hydie Derde Mag
en die regse betrokkenheid daarby kon ontmas
ker.

Sy lewe, soos sy dood, is deurgeheimsinnig
heid omring.

Waarom hy drie jaar gelede eensklaps 'n
skrikbewind van doodslag en vrees begin het, is
'n tergende raaisel, Was dit net uit wraak omdat
die huis van sy familielede afgebrand is?

As bendeleier het hy kortna sy aansluiting by
die IVP en intrek by die berugte Kwa-Madala
hostel die koerantopskrifte gehaa!. Dis nadat hy
op 12januarie 1991 glo 'n aanvalop mense gelei
het terwvl hulle oor die dood van die Al\'C-lid
Christopher Nangalembe gerou het. In die aan
val is 45 mense dood en.26 verwond,

Nangalembe self is glo deur Kheswa en sy
ondergeskiktes ontvoer. Sy Iyk is die volgede dag
huite Boipatong gekry.

Sy beweerde bloedspoor haal op 2Julie 1991
weer die hoofopskrifte na die wrede aanval op
nog 'n Al\'C-ondersteuner. eerw Ernest Sotsu, en
sy gesin,

Sotsu se \TOU, Constance en twee kinder ,
Margaret en Sabata, is dood. Twee ander het die
doodsakker wonderbaarlik ontsnap. Sotsu elf
het die moordaanslag oorleef omdat hy 'n kon
ferensie in Durban bygewoon het.

Inligting kort na die aanval het daarop gedui
darSotsu se "TOU en kinders deur Kheswa en van
sy bendelede in die toilet gevange gehou is. Die
deur is gesluit en daar is koelbloedig met die
gewere op die gesin losgetrek.

Een van die twee kinders het uit sy hospi
taalbed beweer Kheswa was een van die aan
vallers. en Kheswa is gevang. Om een of ander
eienaardige rede is hy net van intimidasie aange
kla, en later op borgtog van RI 000 vrygelaat.

"Om eli! reg te kry moet hy kontakte gehad her.
Hy het ook altyd baie goeie regsverteenwoordi
gers gehad," se 'n prokureur verlede week aan
Vrye Weekblad.

Hy se Kheswa se bande met regse organisa
sies moet nie deu r die polisie nie, maar deur 'n
onafhanklike kommissie ondersoek word. Die
manier waarop Kheswa dood is, dui daarop dar
die polisie nie vrygespreek kan word nie. "On
bevraagteken hul gesag om die saak te onder
soek. "

Daar word gemeen die polisie het baie in
ligting oor Kheswa. Inligting war dalk die deksel
van die geweldspot sou kon aflig.

Tragies genoeg is die ware monster agter die
geweld steeds besig met sywerk as gekyk word
na die stygende dodetal sedert Kheswa se dood .

• As uitvloeisel van Vermeulen se optrede en
Kheswa se reputasie her dieGoldsione-kommis
sie verlede Vrydagaand beslag gele op al die
WAB se dokumente. Die stap is gedoen op
versoek van die Kommissaris van Polisie, geni
johan van der Merwe,

Vermeulen se aan VWB die kommissie her sv
huis met 'n karn deurgegaan. 'AI die rekords is
verwyder. Hulle het niks gelos nie."

Victor Kheswa...

die monster?

Waarom kon diepolisie nog niemand sukses
vol verbind metdie talloseslagtings in die gebied
nie?

Toe is een man gevang wat dalk die sluier oor
die bedrywighede van die Derde Mag kon lig,
Maar hoekom is Kheswa nie voorheen al gevon
nis nie - al is hy al verskeie kere gevang weens
allerlei oortredings?

Victor "Khetis' Kheswa senaam het die laaste
drie jaar byna sinoniem geword met die geweld
wat Sebokeng, Evaton, Sharpeville en Boipatong
teister. Die gevreesde 28-jarige gangster-tipe,
met sy New York Yankees bofbalpet as kenteken
en sy twee vuurwapens altyd binne bereik. het
al die bynaam "Vaal Monster" gekry.

Twee keer tevore isdie gerug versprei dat hy
dood is. Twee keer het die "Monster" weer sy
verskyning gemaak.

Die keer is hy dood - in polisie-aanhouding

SVictor Kheswa nie 'n werktuig
van 'n ' Derde Mag" was nie,
waarom het hy drie jaar gelede
'n wrede skrikbewind in die
Vaaldriehoek beg in? As Koos

Vermeulen, Ieier van die Wereid Apartheidsbe
weging (WAB), nie sy meester was nie, wie was'
Ofwas hy doodgewoon 'n krygsheer vir Inkatha?

En: hoekom is hy juis nou doodgemaak?
Die vrae word nou druk bespreek in die

Randse townships - ondanks Vermeulen se
terugkrabbel na sy propagandatruuk om Victor
Kheswa as 'n lid van sy beweging voor te stel,

Die mense wonder hoe kan dit wees dat
Inkatha, wat so min steun in die Vaaldriehoek
het, soveel geweld in 'n ANC-gebied kan veroor
saak?

Waar kry die gesiglose moordenaars hul
wapens en ammunisie?
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Zwelethini het sy hand gelig, entoe die skare stil word, gesf: "Nee, nie
nou al nie. Ek sal se wanneer."

Die hoof van die koning se persoonlike Inala-regirnent, Albert Mncwan
go, het kort daarna in 'n onderhoud met dieWeekry Mail gese die polisie
moet hulle uithou uit die gevegte tussen die ANC en Inkatha, want die
enigste oplossing is dat die twee oorlog moet maak tot een gewen het.

"Die Inala-regiment is gereedvir oorlog. Ek wag netvir 'n teken van die
koning en Buthelezi. Die ANC en die regering moet weet: as hulle ons eise
verwerp, salons by die punt uitkom," het Mncwango gese,

'N NUWE FAKTOR wat onderhandelaars in Kemptonpark swartgallig
stem, is dat koning Goodwill Zwelethini hom nou oenskynlik 66k by
Buthelezi se oorlogspraatjies geskaar het. Die wese van die Zoeloe-nasie
word nou bedreig, het die koning verlede week in Durban gese met
verwysing nadieKernptonpark-onderhandelinge. Na half-verskuilde dreige
mente datdie bloedbad in dietownships veel erger gaan word, het die skare
Zoeloes opgespring en gedreunsing: "Iaat ons aanvall"

H
OOFMAN Mangosuthu Buthelezi beweeg stap vir stap al
hoe nader daaraan om die Jonas Savimbi van Suid-Afrika te
word.

Buthelezi en van sy senior kollegas in die Inkatha
leierskap het dit in die laaste weke se fnuik-politiek vir

hulself byna onmoontlik gemaak om die regering en die ANe se aangebode
komprorniee in die onderhandelingsproses te aanvaar.

Sy dreigement om 'n afsonderlike onderhandelingsforum saam met die
wit regses, Bophuthatswana en Ciskei te begin - "wat die eerste stap na 'n
burgeroorlog kanwees" - is syernstigste dreigement n6g om die onderhan
delinge in die Wereldhandelsentrum te kelder en die beoogde verkiesing
volgende jaar te saboteer.

Die enigste altematief, het hy self gese, is dat Inkatha "nederig sy eie
woorde sluk" en die knie voordie ANC endie regering buig. En dit, semense
wat hom ken, is nie Buthelezi se styl rue.

Selfs al keer Inkatha die week oflater na die onderhandelinge terug, is
die kanse goed dit gaari net weer op 'n breekspul uitIoop.

Onderhandelaars van die ANC en die regering het die week in private
gesprekke gese Buthelezi maak dit al hoe duideliker hy gaan geen
komprorniee met die ander onderhandelaars aanvaar nie.

"Ons kannie met so iemand onderhandel nie," se 'n gefrustreerde ANC
onderhandelaar aan Vrye Weekblad. "By wil 100 persent sy sin he, anders
dreig hy met oorlog. As hy noemenswaardige steun gehad het, sou dit nog
sin he om hom verder tegemoet te kom. Maar vir ons om hom in alles sy
sin te gee net omdat hy 'n groot potensiaal vir geweld het, is waansin."

'n Regeringsonderhandelaar se: "Nes ons dink ons maak vordering, dan
gooi Buthelezi 'n born. Hy weet hy gaan nerens korn in die verkiesing nie
-nou wil hydie maksirnum-mag vir homself in Natal beding of die verkiesing
heeltemal saboteer. Hier kom nog groot moeilikheid."

"

I Gatsha word di!t~vimbi
van Suid-Afrika .

niks minder as federasie nie
HENNIE SERFONTEIN het vroeg verlede week, voor
Mangosuthu Buthelezi se jongste militante
uitsprake, met hom gesels

Uenu sentrale komitee het inverklarings die Suid-Afrikaanse
regering van 'n skielike "skending vanvertroue" beskuldig...
In Kodesa 2 was ons en die regering op dieselfde golflengte wat die
onderhandelings betref. Maar inFebruarie vanjaar het ministers Delport en
Meyer ons meegedeel hulle het van standpunt verander. Dis in die belang
van onderhandelinge, is gese. Daarom noem ons dit verraad.

Van walterstandpunt het hulle afgesien?
Watdiegrondwetgewende vergadering betref. Ek onthou nog Gerrit Viljoen
het ons prontuit vertel daar's hoegenaamd geen kans dat hulle die liggaam
wat verkies gaan word, as grondwetskrywende Iiggaam sal aanvaar nie.
Maar sedert die Notule van Verstandhouding met die ANC aanvaar die
regering die standpunt dat die liggaam terselfdertyd 'n regering en 'n~
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op ons voorwaardes, op die grondslag van 'n federasie.

Watdie oorgangsfase betref: aanvaar u dat daar in die KwaZulu-Natal

stre~k gesamentlike veelparty-beheer moet wees van die

veiligheidsmagte, gewapende formasies en die KwaZulupolisie?

Waarom dink witmense swartmense kan nie uit eie regiets goeds skep nie?
Ons het ver gevorder met die Buthelezi-kommissie en die KwaZulu-Natal
lndaba, 'wat albei deur die regering verwerp is. Ons het 'n grondwet vir
KwaZulu-Natal aanvaar en gese onsmoet dit met dieJEA onderhandel, maar
die ANC het gese ons kan nie ons eie grondwet he nie. Hoekom moet ek

, hulle standpunt aanvaar?

'Weetjy wat het Mandela my gese in ons gesprek op 23Junie? Hy het gese die ANC se NEC het al

my posisie bespreek en daar salwei 'n posisie vir mywees. Dit is moontlik 'n soort reisende

ambassadeur, hoewel hy die woorde nie gebruik het nle, Oit was vir my duidelik hulle het my

posisie al agter my rug bespreek en besluit. Ek het niksgese nie. Hoekorn moet ek? Ek stel nie

belang in hulle planne vir my nie. Hoe kan ek dan myenmymense se toekoms in die hande sit

van mense wat in die wetgewende vergadering 'n meerderheidsbesluit oor ons sal neem?'

Ek verstaan die

konsepgrondwet bevat'n uiters

belangrike toegewing aandie

IVP oor 9 rense, magteen

bevoedhede van streke, endat

'n toekomstlqe wetgewende

vergadering dit slegsby wyse

van 'n spesiale meerderheiden

die toestemming vandie

betrokke streek sal verander.

Die aanbod voldoen togseker

aan u belangrikste eis- die

erkenning van 'n federale

stelsel?
Op 1 April, met die eerste ontmoe
ting van die onderhandelingforum,
het ons beklemtoon daar is twee
prioriteite: die kwessie van geweld
en die kwessie van die vorm van
die staat, waaroor vooraf besluit
moet word. Die media skryf nou
dieproses het 'n groot stap geneem
na sterk streekregering. Maar ek se:
'n vrou is of verwagtend 6fnie. Jy
kan nie se 'n vrou is net 'n bietjie verwagtend nie. ,

am te se streekregering is dieselfde as federasie isnievirmy aanvaarbaar
nie, 'n Federale staat is 'nfederale staat, 'nStreekregering is 'n streekregering.

Daarby het mnr Mandela op 23 junie aan my gese hy is nie bereid am
federalisme te aanvaar nie. Hy wi! 'n sterk provinsiale stelsel he. Maarons her
'n sterk provinsiale stelsel gehad wat deurdie regering ontman is. Baie mense
se Buthelezi wi! slegs sy eie domein van KwaZulu en Natal beskerm, Maar
onshet 'n bitter ervaring met die sentrale regering omdat onsso min van die
nasionale fiskus ontvang - perkapita minder as enige ander streek. Ek sal dus
hoegenaamd nie toelaat dat my mense weer gevonnis word tot 'n stelselwaar
diegene wat die sentrale regering beheer, 'ngemors daarvan maak ten nadele
van 'n plek soos KwaZulu nie.

grondwetskrywende liggaam is.
Ons voel baie sterk daaroor.

Het die regering en dieANC nie versekerings gegeeoor die

verskansing van 'n sterkstreek- of federaleregering in die tusentydse

grondwet nie?

Daardie versekerings moet nog eers geformaliseer word. Dan salons daarna
kyk. Maar ons is nie bereid am klousule vir klousule daardeur te gaan solank
die huidige stelsel van genoegsame konsensus geld nie. Want dit sal morele
gesag gee aan die bewering dat ons teenwoordig was en datonsdan kamma
demokraties verslaan is - terwyl die hele proses eintlik deurdie regering en
die ANC gemanipuleer word.

Maar dink u nie die onderhandelinge gaanoorwedersydse toegewings

nie? Noudat die ANCendie regering'n toegewing maak oor streke,

kan u dalk 'n toegewing maak oor die kwessie van 'n twee-fase

onderhandelingsproses.

Jy moet uit KwaZulu se oogpunt na die saak kyk. Jy moet onthou die Unie
van Suid-Afrika is nie deur God ingestel rue, Dit het deur die loop van 'ri
geweer gebeur en die Britte en Boere het ons skreeuend en skoppend in die

.Unie ingetrek, teenons wi!. Maarnou kry ons vir die eerste keer die kans am
op onseie voorwaardes te besluit oar hoe am dee! van Suid-Afrika te wees.
Weens die geskiedenis is ons Zoeloes oakSuid-Mrikaners - en onswi! dit bly,

Salkoning Goodwill Zwelethini die kwessie van die erkenningvan die

Zoeloe-koninkrykopper?

Die koninkryk van KwaZulu is nie denkbeeldig nie. Ons is 'n monargie en
verskil van ander groepe. Die geskiedenis het ons so gemaak. Daarom het
ek aan minister Meyer gese die koning gaan by die volgende onderhande
Iingsvergadering wees. Ek het Meyer gese julIe kan hom verwerp en julIe
kan hom voor diehe!e wereld se hy moet voetsek, maar hy gaan daar wees.
Ons her 'n brief waarin minister Vi!joen aanvaar het die koning kan by die
onderhandeling teenwoordig wees. Maar toe maak die ANC beswaar - en
De Klerk oefen nie sygesag as staatshoof uit nie. Daarom het eknog nooit
die onderhandelinge bygewoon nie. Die vertrouensbreuk tussen die
regering en ons is 'n emstige saak.

Salu werklik n66it diewetgewendevergadering aanvaarnie?

'n Mens se nooit "nooit" in die politiek nie. Maar ek kan nie politieke
se!fmoord aanvaarnie, Die regering en die ANC verskil oor 'n wetgewende
vergadering. Mandela het al gese in 'n regering van nasionale eenheid sal
die ANC as meerderheidsparty diebesluite neem. EnMande!a het injanuarie
in Washington gese daar is druk am Buthelezi in die regering op te neem,
maar dit is nie vir die ANC aanvaarbaar nie.
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• gert van roo}!en · •

Ie
Gert van Rooyen, die man van Pretoria wat vir die lewens
van vyf vermiste jong meisies verantwoordelik gehou word,is
heeltemal verkeerd verstaan, skryf LOUIS KIRSTEIN

DAT Gert van Rooyen 'n pedofie!
was, is 'n media-mite. Van Rooyen
het hom nie 5005 'n pedofiel gedra
nie - jy moet hom dalk eerder
beskou as 'n sadistiese verkragter,
se dr Irma labuscha gne, voorste
forensiese kriminoloog van Preto
ria.

'n Sadistiese verkragter word
seksueel geprikkel deur sy slagof
fe r te pynig of dood te maak.
Aggressie is vir hom eroties, en
se!fs al het hynie omgang met die
slagoffer nie, kan hy intense sek
suele genot en/of 'n orgasme be
reik tydens die marteling of moord.

Die gedrag verskil radikaal van
n pedofie l, wat seksueel

aangetrakke is tot kinders war nog
nie puberteit bereik het nie. Die
kinders kan van dieselfde en/ofdie
teenoorgestelde geslag wees.

'n Pedofiel sal waarskynlik nie
kinders beseerof gevange hou nie.

AI vyf die vermiste meisies wat
met Van Rooyen verbind word, en
die sesde een war uit sy huis ont
snap het, was almal reeds in hul
puberteit, se Iabuschagne.

Van Rooyen het in die sewenti
gerjare wel op twee klagtes van
onsedelike aanrand ing op jong
kinders tereggestaan , en dit is dalk
waardiemite ontstaan het dathv 'n
pedofiel was, se sy. .

Ironies het Van Rooyen seseun,
Fl ippie, eenkeer aan die polisie
gese sy pa is nie 'n pedofiel nie.

'nSadistiese verkragter 5005 Van
Rooyenwaarskynlik was, is 'noverte
of latente psigoot en het swak
emosionele beheer en eksplosiewe
breuke met die werklikheid, se
Labuschagne.Sadistiese verkragters
het gewoonlik 'n geskiedenis van
perversiteit en put bevrediging
daaruit om hul slagoffers ritueel te

Gert van Rooyenensy houvrou, Joe y Haarhoff. (FOIO: Rapport)

die handlanger
OOR Jo ey Haarhoff en haar be trekkenheid by Van Re eyen

is min be kend. Sy was w aarskynlik n ie seksueel afwy ke n d

nie, m aar het ernstige persoonlik heidsprob leme of

beheeftes gehad wat net Van Roeye n ko n bevredig.

Haarh o ff het 'n swak selfbeeld gehad, meen Labuschagne .

Van Rooyen het haar egter aanvaar en slim en aantre kl i k

laat v o el.

'n Ander moontlikheid is dat sy da lk sad isties was, meen

l abu sch agne. 'n Mens kan aan vaar dat sy dit geniet het om

te kyk w at Van Rooyen met sy slagoffers doen .

N iemand doen enigiets waarvoor hulle niks in ruil kry n ie 

as 'n mens maar net weet w at sy in ru il gekry het, se

labuschagne. Miskien w as d it aanvaard ing - of miskie n was

d it d ie magsgevoel omdat sy d ie hele land aan die seek het

na vyf ve rmiste meisies.

verneder. Seksualiteit en aggressie
word verweef in 'n enkele psigo
logiese ervaring: sadisme.

Van Rooyen het 'n geskiedenis
van geweld gehad, se 'n bran war
nou betrokke was by die onder
soekvan diesaak aan VWB. Hyhet
glo een keer sy eie keffertjie wat
hom gepla het met 'n byl dood
gemaak en instukke gekap. Hyhet
daarna aan 'n loseerder gese om
die stukke te gaan weggooi.

'n Sadistiese verkragter se aan
valle volg altyd 'n ritueel, se La
buschagne. Gewoonlik word die
slagoffer vasgebind en gemartel.
Die slagoffer se geslagsdele word
die fokuspunt van die beserings.
Soms word instrumente gebruik
omdie slagoffer seksueel mee aan
te rand.

DIESADISTIESE VERKRAGTER
se aanvalle is opsetlik, berekend
en word beplan. Die moorcldaclige
aanvalle word herhaal, maarhysal
tussenin minder dramatiese oor
tredings pleeg, soos "gewonever
kragting".

Navorsing wys dat sadiste si
klies toeslaan. Presies hoe lankdie
siklus duur, is nog nie vasgestel
nie. Dit kan by een mens wissel 
eers elke ses maande, dan kan die
siklusverkort na elke drie of twee
maande.

'n Mens moet in geclagte hou,
se Iabuschagne, dat Van Rooyen
net van die ontvoering van wit
meisies verdink word. Oit is nie
bekend of enige swart meisies in
die tydperke tussen die wit meisies
ook betrokke was nie. Dergelike
sake is dalk nooit aangemeld nie,
se labuschagne, of daar is destyds
nie enige verband tussen Van Rooy-
en en swart meisies ondersoek nie. ~
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'n Dag na hul verdwyning is
tweebrieweuitDurban geposwat
deur hulle geskryl is. NadatVan
Rooyense huis laterdeursoek is,
is Odette se geel sportsak in die
huisgekry. Anne-Marie se woon-

stelsleutels is ookindie huis gekry. Diebrief wat vroeer vanjaar soveel
opskudding veroorsaakhet nadatditglotussenmatmonstersby'nfabriek
opMidrand gekryis, isreeds in Junie 1990 gevind. Daar isegter goon
sekerheid dat Anne-Marie wei diebrief geskryf hetnie.
YOLANDA WESSELS was 13toesyop 11 Februarie1990 naskoal in 'n
kombi in Kemptonpark geklim het. Die vrou is laterasJoey Haarhoff
uitgeken - Yolanda se tanle. Nadiedeursoeking vanVan Rooyen se huis
isdaarop haar prefekbalkie afgekom.

Odette Boucher

die slagoffers
Vyf meisies wat positief met Gert van Rooyen

verbind is, word nag vermis: .

Joan HornFiona Harvey

FIONAHARVEY was 11 jaar en
10 maande toe sy op 22
Desember 1988 verdwyn het.

Ooggetuies het haar in 'n
bakkie sien klim wat later as
Van Rooyen se eiendom
uitgeken is.
JOAN HORN was12jaar oud toe sy naby 'n winkelsentrum inWespark,
Pretoria, ontvoerisdeur 'n vrou wat later as Joey Haarhoff uitgeken is.
Haarhoff het gloin'nwit bakkie gery toe syJoan genader het.
ODElTE BOUCHERen ANNE-MARIEWAPPENAAR hetop22September
1989saam verdwyn.

Odettewas11jaaroud enAnne-Marie 12. Hulle wasoppadna Odette
sewoonplekin Kemptonpark om te gaan swem.

ALGEMEEN aanvaarde oorsakevan sadisme is

die resep vir 'n sadis

gevind.

'n Belangrike kenmerk van sadiste is dat hulle

daarvan hou dat ander toekyk.

Die toeskouers kan gedwlng word om toe te

kyk of kan self afwykend wees, se sy. Sadiste is

ook altyd wrede ouers - baie aggressief en

hardharidig teenoor hulle klnders, se

Labuschagne.

oorerflike predisposisie, hormonale

versteurings, patalogiese verhoudings, 'n

geskiedenis van seksuele misbruik en gewoonlik

die teenwoordigheid vaneen of ander

geestesversteurlng - wat dalk die geval met Van

Rooyen en Haarhoff was, meendr Irma

Labuschagne.

Sadisme word soms saam met masochisme

• Die bevelvoerder van die Kinderbesker
mingseenbede van die polisie, maj Anneke
Pienaar, sedie ondersoek is nog nooit gesluit
nie. Twee speurders werk heeltyds aan die
saak en soms word ondersoekbeamptes land
wyd betrek om inligting op te volg.
Elke brokkie inligting wat ontvang word,
word opgevolg, se Pienaar.

DIE OVERS VAN die vyf verrniste meisies wat tussen 1988 en 1989
verdwyn het, moet maar die werklikheid begin aanvaar dat hul kinders

waarskynlik dood is, se Labuschagne. Die
ouers klou nog aan een halm vas - geen Iyke
isnogontdek nie. Maar Labusehagne se mens
hoef dalk nie verder as die bosse aan die
Natalse noordkus - Van Rooyen se gunsteling
vakansieplek - te soek nie. In daardie bosse
kan 'n leer begraweword sonder dat hulle ooit
gekry word.

Inligting dui daarop dat die kombi wat in
Yolanda Wessels se ontvoering gebruik is,
verskeie koeelgate in dieagterdeur gehad het.
Die gate is glo van binne na buite geskiet.

Waarom moes die kinders doodgemaak
word? Dit kan wees datmoord Van Rooyen die
meeste geprikkel het, se Labusehagne. Of dalk
wou hy bloot hul monde snoer.

Die polisie het daama Van Rooyen se huis heeltyd dopgehou. Op 15
]anuarie het hy weer by die huis gekom. Hy het weggejaag en by die DF
Malan-wisselaar, Pretoria, eers vir Haarhoff met 'n .22 Astra en daama
homself met 'n .357 Astra geskiet. Toe die polisie op die toneel korn, was
albei dood.

Net die een meisie het ontsnap.

'n Sestienjarige meisie se ontsnapping uit Van Rooyen se kloue het die
polisie vir die eerste keer 'n blik gegee op die bisarre lewe wat agter die
heinings van Malherbestraat 277, Capital Park, Pretoria, gevoer is.

Die meisiehetop1November 1990by 'nbushalte op Kerkplein, Pretoria,
gesit.

'n Vreernde vrou, wat later as Haarhoff uitgeken is, het haar genader en
haar 'n geleentheid skool toe aangebied. Haarhoff het egter na Van Rooyen
se huis gery.

Uit die meisie se verklaring het 'n ritueel aan die lig gekom wat Van
Rooyen en Haarhoff dalk met elke slagoffer
uitgevoer het.

Die meisie is deur Van Rooyen met 'n
vuurwapen gedreig, daama geboei, onsede
lik betas, gedwing om pille te drink, 'n sykous
in die mond gestop en toe in die ingeboude
gangkas toegesluit. Dis toon tekens van 'n
duidelike ritueel wat met die van 'n sadistiese
verkragter kan ooreenstem, se Labusehagne.

Die meisiehetlater in haar verklaring gese
Van Rooyen het haar broekie uitgetrek toe sy
vra om toilet toe te gaan. Nadat sy toilet toe
was, het Van Rooyen haar in die gangkas laat
sit, haar betas en haar toegesluit.

Sy- soos waarskynlik die ander kinders 
is in diespasie tussen die onderste rak endie
vloer in die kas laat sit. VWB se bron sedie
kas het 'n vloer wat sowat 50em diep versink
is en 'n kind kanmet taamlike gemak tussen
die vloer en die onderste rak inpas.

Die meisie het daarin geslaag om te
ontsnap terwylHaarhoff die tuin natgelei het.
In diestraat het sy 'nmotoris voorgekeer wat
haar na die polisie gebring het.
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"Ek weet n le waar kom'menseaan die slek gedagte van een onverdeeldest aat en 'n potjlekosbrouselnle."

• LouwBadenhorsl , voorsltter van Kopples seAkslekomitee.

isBoerteen Kaffer
haat in die hartland

Die plattelandsit op 'n tydbam van rasse-konflik wat kart-kart dreig om te
ontplof . Die swartmense in die "Iokasies" is nie langer bereid om die knie
voordie kruapartheid vandiewitdorpetebuignie,endiewitgemeenskappe
reageer met woede en vrees teen die swart gemeenskappe se eise en
uitdagings.Boikotte wordgevolg deurblakkades en uiteindelikgeweld. Die
gebeure in Koppies, Villiers, Kokstad en Bloemhof ward nou 'n patroon
regdeur dieVrystaatse en Transvaalse platteland.

INA VAN DER LINDE, WALLY MBHELE en fotograaf SALLY
SHORKEND het 'npaar Vrystaatse dorpe gaan besoek - en
half verdwaas teruggekom met dievraag: Hoe op Gods Vander Linde Mbhele Shorkend

aardegaan die twee planete bymekaar uitkom;hoe gaan
die gemeenskappe in 'n demokratiese bestel ge'lntegreer word? Hoe gaan die wit
gemeenskappegeleer word om hul dorpe met hul swart bure te deel?
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Diedapperkerelsv~Qa~QPpies
Oar vreecsarne prates spring hulle gau ap hul perdjies

'n Glimlag vir

Thembalihle,

Vrede.

deesdae so."
Dit beaam Jan \v'vn, wat hornself bekendstel

as die "kleinseun van 'n vermacrde perdedief",
Hy was glodie eerste om die dag klippe na busse
met ANC-ondersteuners te gooi

En terwvl Van del' Merxve on~dukkig is oar
die regse optrede by Kwakwatsi. beklennoon hI'
dat die besluit om swarnnense die wit dorp te
verbied, eenparig deur al die bc~!.lIise~ruepe van
die dorp geneem i,. Insluircnde die ?iP.

"Daar word OJ enige onbt'm:W~heid gegryp
am te boikot, Die jongstc boikoi was orndat ons
nie wou toelaat dat buill' del:: die beboude
gebied in die dorp stap nic, maar nc! ,ot bv die
meule buite die dorp. Of hulle kom m.tpoliiieke
eise soos dat 'n oorgangsreger:rl'~ lfIi~e'tel moet
word. of die armoede en \'\Ukj()(lobeid moet
eindig," se hy,

UlSTER mens na die kim van
Kwakwatsi, klink dlt,cos die ge
sprek tussen die dowe endit' blinde.
Die feit datdie oprrur» eil11iik beplan
was am hul grit'\'\ t' kell polis ie

optrede aan teteken nadat 'n lid \,111 d:e Jeugliga
van die Me in die SW2ft dorp '!l)"dge,kiet is,
word nie eens deur die 'XiI leiers g('!:Idd a, 'n
oorsaak vir die boikot nil',

Louw Badenhorst, 'n bo.-r \';!:~ die (l1l1ge\\'ing.
vurige ondersteuncr \JJI ~en1 C(!rl'l:iJ'd Viljoen
van die Afrikaner-Volksfront (-\\'Fl envoorsitter
van die Aksiekomite« wat op elk: b,~',n gebring
is am die beleg teorganis'.'l'r. "~' "Di, punt \\'at
ons Wall maak, is om die inuruidasi« op1

':1S
dorp

aan te spreek. Ek elien in die \'\:'llighCllUomitee
van die Vrystaatse Landbou-t.nie en die ding i,
daar besprcek, Van nou af gaan ons dikteer."

Die vrede gaan nil' lank hou nil'. voel mens
aan die Irf.

Maar dis nie net op
Koppies waar wit/s\\'art
konflikdie laaste maande
op die Vrystaatse platte
land 'n nuwe dimensie
aangeneem het nil'. Die
rustige platteland blyk
skielik 'n tydbom te wees war enige plek, enige
tyd, kan ontplof.

Dit bevestig Jan Greyvenstein van die Vre
desekretariaat in Bloemfontein. "Die taktiek wat
eerste deur Vrede begin is, word nou deur die
hele Vrystaatse platteland gevolg. Wat my be
kommer, is dat konflik hier 'n rasse-konnotasie
het. Dit is meestal tussen swart en wit,

"Ek het'n idee onsgaan meer sulke voorvalle
vorentoe sien. Veral noudat gepraat word van
die samesmelting van stadsrade." ~

los nie. Van wit kant het die wantraue verder
verdiep toe 'nsaal net na die ooreenkoms tydens
'n ANC-opmars op die skouterrein aan die brand
gesteek is. Woedende boere is deur die polisie
verhinder om die saak daar endan op telos. Maar
nadat AWB-ondersteuners van omringende dorpe
vroegaand Koppies begin binnestroom het om
dee! tehe aan die opwinding, isKwakwatsi sewe
me lank omsingel. Hulle het klippe na swart
busse gegooi, mite stukkendgeslaan ensinkhui
sies omgestoot.

Pieter Scheepers, 'n boer in die omgewing se:
"As hulle klippe gooi, kan ons ook klippe gooi.
As hulle boikot, kan ons ook boikot, As hulle
skiet, kan ons ook skiet."

'n Paar dae later l~ 'n ongemaklike stilte oor
die tipiese Vrystaatse dorpie. In die hoofstraat 
wat anders as Kerkstraat? - is die NG Kerk,
toegetralie van die voordeur tot bo by die nok
nadat die saakgelastigde 'n paar jaar ge!ede voor
diepreekstoel vermoor is. 'nMonument voor die
kerkgebou is opgerig tel' herdenking van die
"Eeu van Genade", 1838- 1938. 'n Inskripsie lui:
"Die trek gaan voort", Oorkant is die Tollietjies
en Bollietjies tuisnywerheid, Pep Stores en 'n
trekker-werkwinkel en verder afin die straat die
Leef-en-laat-leef kafee.

Soos die meeste klein dorpe in die Vrystaat
wat hoofsaaklik gevestig is random boerderybe
lange, is Koppies aan die kwyn. Die ekonomiese
resessie en die kwaai droogte word as 'n rede
genoem. Die dorp het een hoer- en laerskool,
wat sukkel om sy leerlingtal op te hou. Kindel's
word gretig vanaf die Rand "ingevoer' omin die
koshuis te kom bly. Die skool op die volgende
dorp, Edenville, moes onlangs sluit "en dan
word 'n dorp 'n spookdorp", se Chari van der
Merwe, onder-burgemeester en lid van die NP
stadsraad.

ERK opdie dorp isskaars.
'n Melkpoeierfabriek het
onlangs stad toe geskuif,
'n ingenieurswerkwinkel
en een van die twee

kooperasies op die dorp moes toemaak. Jong
witmense trek stad toe en swart plaaswerkers
trek dorp toe. In Kwakwatsi is die werkloos
heidsyfer by die 80 persenl. En die skole is
oorvol...

In die enigste kroeg op die dorp spog 'n
skoongeskeerde boerseun met 'nralprentgesig
gie oor hoe hulle die "kaffers opgedonner het".
En "ons wag net dat hulleweer prabeer am hier
'n optog te hou. Ons vingers jeuk om te skiet".
[a, sy oupa was NP en sypa is NP, maar hy is
beslis regs van die KP. "Ons jonges voel almal

IE laaste formele ve!dslag vandie
Tweede Vryheidsoorlog is op 10
April 1902 op die plaas Rooiwal by
Koppies in die Noord-Vrystaat
geveg. Die dag is 'n groep van 40

berede Britse infanteriste op tipiese guerrilla-styl
oorval deur 'n groot golf miters wat in digte
formasie op hulle afgejaag het, al skietende uit
die saal.

Maar di~ 1 700 Boerekrygers het te laat
agtergekom dat die infanteriste net die voorfront
was vir meer as 15 000 Britse troepe wat 'n digte
net van 20 myI oor die Vrystaatse vlaktes gegooi
het om genl Koos de la ReI' te vang,

Pleks van om tedraai voor dieoormag, hetdie
Boere bly voortbeur teen die kanonvuur van die
volgende linie soldate in. Meer as 50 is die dag
doodgeskiet, insluitende genl Potgieter, die be
ve!voerder. Honderde ander is verwond.

Die laaste Boere-stoimloop het misluk, maar
soos een Britse seinoffisier volgens Thomas
Pakenham in The Boer War, opgemerk het:
"Watter dapper kerels om so onverskokke te
storm."

Nou, byna 'n eeu later, is die Boere van
Koppies weer onverskrokke aan die storm. Die
keer is hulle in opstand teen die swart strategie
van politieke weerstand teen die wit dorp wat
die laaste paar [aar deur inwoners van die
Kwakwatsi-township uitgeoefen word.

Hul vreedsame protes word bedryf by wyse
van verbruikersboikotte en stakings met die
doel, so glo die wit dorp, om hulle finansieel te
ruineer, Eers was daar 'n marathon-boikot van
drie maande laasjaar en vanjaar wasdaar al vier
boikotte en ses wegbly-aksies.

Die voortdurende armdmkkery het die wit
dorp met sy duisend inwoners tot 'n bisarre
optrede laat oorgaan. Hulle het die swart dorp
onder beleg geplaas, al hul swart werknemers
huis toe gestuur en geen swartmens toegelaat
om 'n voet in diedorp te sit nie. Swartes mag niks
in die winkels kom koop nie, hulle mag nie
brandstof ingooi nie en nie die dokter besoek
nie.

Na elf dae en etlike versoeke is daar uiteinde
lik samesprekingsgevoer en/n brose ooreenkoms
is bereik. Die ooreenkoms bepaal dat daar geen
verdere boikotte ofopmarse ofwegblyaksies sal
plaasvind sonder dat die saak eers by die plaas
like vredeskomitee uitgepluis isnie. Die komitee
moet nou hersaamgestel word nadat struwelinge
die vorige komitee uiteen laat spat het.

Maar die wantroue aan albei kante is byna
voelbaar. Die wittes glo en vertrou nie dat die
swartes by die ooreenkomste gaan hounieen die
swartes voel hulle werklike griewe is nie opge-
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"Dis verbasend hoe die verhoudings verander hetsedert d ie be leg en die

samesprekings daarna" ... Dick Raux, burgemeestervan Vred e.

Kerkstraat, hoofstraat van Vrede.

Hy beaam ook 'n ander dimensie. Hierdie is
nie net 'n wit opstand teen die plaaslike swart
dorpe en die A 'C nie, maar ook teen die
algemene gevoel van mismoedigheid wat in die
planeland kom nesskop het. Enersyds is dit die
knellende droogte en ander probleme in die
boerbedryf soos die geweldige styging in in
setkoste en die lae mieliepryse. Andersyds is dit
die gevoel dat die politieke proses klein platte
landsegemeenskappe agtergelaat her. Dar hulle
mag, grond en seggenskap gaan verloor. Soos
een boer dit gestel het: "Hierdie is nou ons
affirrnstive action".

Op Vrede, voormalige hoofsetel van die
Republiek van die Oranje Vrystaat na lord Ro
berts Bloemfontein ingeneem het, is die stem
ming, anders as op Koppies, deesdae heel ont
spanne.

Die dorp spog self met 'n aantal grafte van
Brite soldate in die kerkhof, en nog 'n Kerkstraat
wat doodloop in 'n historiese NG Kerk-gebou
van geel sandsteen. Ook hier is 'n gedenksteen
opgerig met die name van 69 burgers wat dood
is in die oorlog.

Enomgetrou te bly aan die tradisie, is dit aan
die voet van die gedenksteen wat die 1914
rebellie begin her, Dis hier waar genl Christiaan
de Wet aankondig het hy gaan teen Jan Smuts
rebelleer.

Dick Roux, burgemeester van Vrede, se daar
gaan feit liknie 'n dag omdar 'n dorp hom niebel

om te hoor hoe hulle dit gedoen het nie. " !oem
maar op en hulle is daar."

'5 Koppies hetdie wit inwoners van Villiers
'n opmars buite die dorp blokkeer en indieselfde
week het jagersfontein hul voorbeeld gevolg.

Roux verklaar nie sy politiek nie, maar is
blykbaar 'n NP-ondersteuner. Hy is ook 'n sake
man en onder-voorsiner van die Aksiekomitee
by wie die gedagte omswart inwoners die dorp
te belet, begin het.

Roux se hulle het 'nrekord van 13 boikotte in
drie jaar beleef. Dikwels weer diedorpenaars nie
eens hoekom Thembalihle hulle boikot nie,
"maar soms was daar wel 'n rede".

D
IE dag met Chris Hani se begraf
nis op 22 April, was die laaste
strooi, se hy. Die dag was daar 'n
opmars deur die dorp. Na die
optog afgeloop het, is 'noudhede

winkel van Marlien Odendaal aan die brand
gesteek. Die polisie her die skuldiges agtervolg
en 'n vrou is doodgeskiet en ander verwond.

Dadelik het 'n verbruikersboikot gevolg. Dis
toe dat die witdorp besluit hetomop te tree. Die
volgende dag is aile swart werknemers huis toe
gestuur 'tot verdere kennisgewing" en geen
swartrnens is toegelaat om op die dorp te koop
nie.

Hy beklemtoon: 'Dit was niedieoptrede van
'n klein groepie regses nie. Ons het soos een

mens saamgestaan en mekaar onderling dopge
hou." Die beleg het ses dae geduur. en 19
vergaderings is in ses dae gehou. Terror Lekota
van die ANC het van Johannesburg gekom om
dievredesamesprekings bytewoon, war bemid
del is deur die Vredessekretariaat van die Vry
staat.

'n Vredeskomitee is einde junie op die been
gebring en hou binnekort hul eerste vergade
ring. "Daar is oo reengekom dat geen verder
boikot-aksies of stakings sal plaasvind voordat
dit nie eers deur die vredeskomitee bespreek is
nie,' se Roux. "As die komiteetoegelaat wordom
sy werk te doen, sal dit 'n positiewe reaksie op
die hele gemeenskap kan he'

Greyvenstein meen die oplossing wat op
Vrede bereik is, het gesindhede getemper en
goeie dinge kan daaruit voortvloei. Wit en swart
voel hulle het gewen, Dis nie die geval by
Koppies nie. "Tog bemerk ek welwillendheid
aanalbei kante. Die groatprobleem op Koppies
isdat mense van buiteafingestroam het - wit en
swart - en die toestand wou uitbuit om 'n punt
te maak. Mens kan nie mense van buite beheer
nie.'

Greyvenstein meen die groot probleem op
die platteland is dat die witmense nog in tipiese
apartheidskompartemente dink. En dit, glo hy,
gaan nie oornag verander nie •
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'Beteken die dood dan
niks vir witmense nie?' deur wally mbhele

Die wit dorpenaars het vergeet van die skate in die rug. Die swart dorpenaars nie

Koppies.

Kwakwasise

plakkersdorp,

KOPPIES en Vrede word albei oorheers deur konserwatiewe landelike
mense war die swart strategie van weerstand teen die lang jare van
verdrukking op die plattelanddeur middel van massa-optrede beskou as 'n
uitdaging van die volk se mag.

Die hervormings wat in Februarie 1990deurStaatspresident FW de KIerk
begin is, het die township-inwonersvan die dorpe die kans Iaat aangryp om
hul wit bure met verskeie vorms van massa-optrede uit te daag.

Vir die meeste inwoners van Kwakwatsi, sowat twee kilometer van
Koppies en Thembalihle (wat goeie hoop beteken en vlak langs Vrede le)
is dit vreernd as jy swart is en nie tot dieANC behoort nie. In die townships
vind jy geen ander politieke organisasie nie.

En hiervan hou hul wit bure en die polisie net niks nie. Die winde van
verandering wat nou deur die land swiep, "sal nie
geduld word deur die Boererolkhier nie", aldus 'n jong
dorpenaar van Koppies.

Besoek jy die tonele van onlangse konfrontasies,
ontdek jy dar clj (; konfl ik niks te doen het met swart
mensc se opmarse na die dorpe nie - hulle het al

verskeie optogte gehou sonder enige probleme - maar eerder met die
doodskiet van township-inwoners deur die polisie, met die oenskynlike
goedkeuring van die wit gemeenskap.

Sulke sterftes is vir die township-inwoners vreemd. "Dit het nooit revore
gebeur nieendit maak ons kwaad, want ons woon in vrede hier." Hul wit
bure wil hulle egter nietoelaat om in diedorpe te gaan kla of protesteernie,
selfs al is dit waar die owerhede gelee is by wie hulle wil gaan kla. Vir die
township-inwoners was die verbruikersboikotte dus al vreedsarne manier
om hul stemme te laar hoor.

Op Thembalihle vertel Solomon Motlatla, woordvoerder van die
plaaslike ANC-tak, diestorie so: "Die struwelinge het op 22 April begin.Ons
was op pad terug na die township nadat ons 'n petisie by die polisiekantoor

ingedien het om te kla oor die polisie se gedrag in die
township. Die optog het vreedsaam verloop, sonder
enige voorvalle."

Dit was kort na die sluipmoord op Chris Hani, 'n
gebeurtenis waaroor die township-inwoners ontstoke
was. ~



DIE HAAT BLY HANG
' N OPVALLENDE kenmerk van d ie ooreenkomste wat tusse n d ie ANCen die regses

in Kopp ies bereik is, is da t hulle net gekonsentreer het op korttermynprobleme

en nie aand ag gegee het aan probleme w at in die toekoms kan opd uik nie.

'n Vredesfo rum is gestig o m vrede en harm onie tussen die bure te bewerkstell ig,

' n Onderhandelingsforum is ook gestig om aile voorgest e ld e massa-optredes te

bekragtig, maarnie noodw end ig om toeste mming daarvoor t e verleen nie.

Dit blyk dat d ie ooreenkom ste net tydelike oplossings was en nie werklik aan die

wortel van die probleem geraak het nie . Oit word duide l ik gewys deur voorvalle

w at nil d ie onderhandelinge gebeur het.

In Kwakwatsi is die huise van inwo n e rs, veral in die armoedige plaaslike

p lakke rskamp, aangeval "van d ie nabygelee plaasvan baas Pieter" - ondanks d ie

ooreenkoms om'n Vredesforum te stig . Volgens T1adi is die houding van sommige

aksiekom iteel ede onthul toe een afgevaardig de uitgestap het by 'n vergadering

w at nil d ie aanval gehou is en gese het hy gaan nie sy tyd mors op argumente "met

kaffers" terwy l die volk 'n be langr ike vergadering in die dorp het nie.

Se d ert d ie Vredesforum gestig is, ve r n eem Vrye Weekblad, het d it nog nooit in

Vrede ve rgader nie. Mot lat la kla dat sowel die voorsitt er as d ie ondervoorsitt er

wi t m e nse is wat nie vergaderings byeenroep nie. Hy meen hulle wou net 'n einde

aan d ie bo ikotte sien "en niks meer nie ",

Die regses se Aksiekomitee wou byvoorbeeld he, se Mo tl a tla, dat Terror Lekota "

w at v an die ANC sehoofkantoor in Johannesburggestu ur is om 'n oplossing te

bespoedig - die gemeenskap se eni gst e verteenwoordi ger op d ie vergaderings

m oet wees, en nie die plaas like ANC -tak nie .

M otlatla se die siening word bevest ig deur gebeure na d ie fo rum se stigting waarin

d it n ie opgetree het nie. Hy bew ee r die Aksi ekomitee wou he di e familie van een

va n d ie slagofferswat deur die polis ie doodgeskiet is, moes t oestemmingvra om

haar Iyk uit die Iykhuis te haal.

M otlatla is nog steeds b itter omdat d ie polisie gelieg het e n gese het die familie

w ou d ie oorledene in die nag begrawe in teenstelling m e t d ie kultuur vanswart

b egr a fnisse . Boonop is 'n begraafn isoptog verhinder om d ie gewone pad na die

begrafp laas te volg omdat hulle nie toestemming gevra het om die pad te gebruik

n ie ,

Met p robleme 50 0 5 d ie blyk d it dat vrede en goedgesindhei d no g so ver 5005 die

son v an d ie aarde is op d ie platte la ndse dorpies. Die dorpenaars beskou

o n der handelinge nie as 'n proses is n ie , maar net as vergad erings wat boikott e en

strate giee daarteen moet bespreek .

Hoew el ooreenkomste al bereik is, is d aar nog geen verand eri ng van gesindhed e

n ie - en di e word gekenmerk deur konflik en aggressie. Die t r ag ed ie is dat daar

n og geen gemenegrond is nie , en dat di e haat oor die gemeenskappe bly hang.

- WALLYMBHELE

Wally Mbhele en Jan Wynmaak

geskiedenisindie kroeg op Koppies.

"Vier polisie-casspirs het ons op 'n afstand
gevolg,' se Motlatla. " j let toe die optog die
township binnegaan, het die polisie skielik op
ons begin skier."

Tweebejaarde vroue isdood (die een 'n paar
minutenadie skieteryen die ander 'n weeklater
in die hospitaal) en meer as 50 mense verwond.

Volgens Motlatla het die skietery gelyk na 'n
beplande optrede deurdie polisie. Asdiemarsjeer
ders iets onwenigs of "buite orde' gedoen het, se
Mctlatla, sou dit in die dorp gebeu r het, "Maar
ons was gedissiplineerd. Ons het nie eens 'n
venster gebreek of 'n klip gegooi nie.

" 'n ~Iens kan maarnet dink dit was rassistiese
polisiemanne wat hulle voorgeneern het om ons
teskiet sodn onsin die township aankom, Hulle
was natuurlik bang om ons in die dorp te skier,
wantdan sou mense orals deur Koppies gehard
loop het en dit sou 'n bedreiging vir die wit
gemeenskap gewees hel. Waarom hulle ons
geskiet het, weet ek nie."

AI die mense is in die rug geskiet, se Motlatla,
wat daarop dui dat hulle 6f besig was om weg te
hardloop 6f nie geweet het van die tragedie wat
aan die gebeur was nie,

WIE WEEl? Ons gaan soek perspektief op
Koppies.

Op 15 Mei, vemeemons, is Solomon Mahlat
si, 'n lid vandieANC sejeugliga, in die nabygelee
township Kwakwatsi doodgeskiet terwyl hy met
vriende by die piaaslike snoepwinkel ontspan
hel.

Die ANC-voorsitter in die gebied, Johannes
Tladi, se die poJisie het hom gese Mahlatsi her
probeer weghardloop toe hulle hom wou arres
teer. Volgensdie polisie het hulle hom gesoekin
verband met 'n moord-aanklag. Tladi-hulle het
egter eers van die saak gehoor (sonder dat
besonderhede verstrek is) nadat Mahlatsi opkort
afstand geskiet is met 'n R5.

As dit waar is dar Mahlatsi 'n moord gepleeg
het, se Tladi , kon die poJisie die township
inwoners maar netgenader het en hullesou hom

18 VRYE WEEKBLAD 22 JU LIE 1993

gevang het, want "ons het nie plek vir moorde
naars hier in Kwakwatsi nie",

Na die skietvoorvalle het gemoedere hoog
geloop in die dorpe se lokasies. Dringende
massavergaderings is gehou om 'n gepaste
reaksie te formuleer op die hardhandige polisie
optrede teen die mense.

In Vrede is 'n verbruikersboikot, wat reeds
aan die gang was en binne 'n week sou eindig,
vir nog tien dae verleng. Op die vergadering in

Thembalihle is ste rk geargumenteer dat die
boikot moet voortduur totn tussentydse regering
ran nasionale eenheid bestaan. maar die meer
derheid het daarteen gestem. Die verlengde
boikot was die dertiende verbruikersboikot in
die township sedert 1990- en die boikotte daar
is 100 persent doe ltreffend,

Maar in Kwakwatsi het die lokasie-inwoners
hesluit al wat nodig is, is 'n optog na die naaste
polisiekantoor om te eis dat die polisiemanne



"Ek wens o ns k an 'n gemeenskap word soos in Botswana metontwikke ling, g roei, wet enorde. Hoekom moet ons ons altyd metdie negatiewe vergelyk?"

- Chari van derMerwe, o nder-burgemeesler van Koppies.

war by die skietery op Mahlatsibetrokke was, in
hegtenis geneem word, en dat inwoners be
skerm word teen die toenemende rassisme "an
die "boertjies" in Koppies.

Die optog in Kwakwatsi sou op 16 [unie
plaasvind. Maar op die vooraand van die optog
het die ANC 'n brief ontvang waarin die dorp
sraad van Koppies se die optog mag nie uit
Kwakwatsi beweeg nieen eis dat die ANCophou
am dorpenaars te intimideer.

--

Op 'nnoodvergade ring watop15[unie begin
het en die volgende dag hervat is, is besluit am
nie voort te gaan met die optog na Koppies nie,
maar om 'n verbruikersboikot van onbepaalde
duur te begin totdat 'n optog na Koppies toege
laat word,

Die besluit het ten dele gespruit uit 'ngesprek
tussen die ANC en die plaaslike polisiebevel
voerder, wat hulle verte! her hy het inligting dat
die regses hulle sou aanval indien hulle dit waag

am met hul toyi-toyi na Koppies te kom,
Kort nadat die beoogde verbruikersboikoue

aangekondig is, het gerugte in albei townships
begin versprei dat township-inwoners am nie
meer in die dorpe toegelaat te word nie tensy
hulle die boikotte en massa-optredes afstel 'want
dit is nadelig vir die ekonomie",

In Koppies is die AKC-leierskap selfs na die
polisiekantoor ontbied en gewaa rsku oor die
regses se beoogde optrede. Hulle is oak ~
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'Nee, ek het gedink jy
kom van Kwakwatsi'
WALLY MBHELE gesels met Hans, die man wat hom vroeer uit
Koppies se 'wit' kroeg gedwing het

belowe dat sterker en strenger polisiever
sterkings ontbied sou word: .

Op 28 junie is swart polisiernanne wat
vroegoggend op pad was na hul.werk in ?ie
poJisiekantoor toegang tot Kopple~ ge~eler

deur mansin kakie-uniforms war die erugste
ingangnadie dorp versperhet en A\XTB-vlae
gehys het. Dieselfde het gebeur met ander
lokasie-inwoners wat later gevolg het.

Hul wit bure wil
hulle nie toelaat

om in die dorpe te
gaan kla of

protesteer nie,
selfs al is dit waar

die owerhede
gelee is by wie

hulle wil gaan kla.

Toe die inwoners van Thembalihle wakker
word, is hulle gekonfonteer deur 'n groot
groep boere - heelparty van hulle vreemde
lingeinVrede - wat 'n menseketting gevorm
het om die verwagte optog na die dorp te
keer. 'Vanvandag afsal geen kaffers in die
dorp toegelaat word nie," is hulle ge e.

Diegroep boere het volgens 'n plaaslike
onderwvser uit verskillende buurdorpe ge
kom- o~der meer Harrismith,Mernel, Frank
fort en \'i'arden.

"Hulle het onbekende boere uit buur
dorpe gebruik met diegoedkeuring van die
plaaslike wit gemeenskap," is aan VI)'e
Weekblad gese, " 'n Mens kon duidelik die
rassehaat in hul oe sien. Hul oe was so rooi
datirnieioukophoefte gekrap het omagter
te kom hulle soek bloed nie."

Hulle het township-inwoners spottend
methulgewere uitgedaag omte kom vegen
gese hullegaan die township binnemarsjeer
om 'n petisie aan die ANC te oorhandig Cal
sou hulle nie die kantoor kon kry nie, want
daar is nie een nie). Die polisie het hulle
egter verhinder om die township binne te
gaan.

Op die ou end moes onderhandel word
om die problemeop te los en in albei gevalle
is samesprekings hoofsaaklik gevoer tussen
die ANCen dieregses se Aksiekomitees, wat
gevorm is om die massa-optrede en boikot
te te hanteer. Die Vredesekretariaat en die
\TVO se Waamemersmissie het ook deelge
neem en die verrigtinge gemoniteer. Die
gevolg was dat die verbruikersboikotte en
die versperrings uiteindelik albei opgehef
is. •

20 vRYE WEE K B LAD 2 2 J U LIE 1993

" Ons het nieplek vir

moordenaars hier op

Kwakwatsi nie"

- Johannes Tladi,

voorsitter van die

ANC·tak op Koppies.

HAl S is in sy laat-twintigerjare. Hy was van sy
geboorte nog nooit uit Koppies nie. Hy wil geen
ander plek besoek nie - veral nieJohannesburg
nie, want "dis 'n kak plek".

Hy se hy is 'naktiewe regsgesinde, hoewel hy
tot geen regse party oforganisasie behoort ni~ .

Hy wil nie he ek moet sy regte naam ?oem m~,

want mense is glo op sy spoor. Hy wII oak me
afgeneem word nie.

Jy het met mymoeilikheid gesoek toe ek hier
aankom. Oit het mydieindruk gegee jy hou
nie van swartmense nie.
1 ee ek het baie swart vriende in die township.
Jy kan hulle gaan ITa in Kwakwatsi - ek gaan
gewoonlik soontoeen ekgeniet myselfs~am met
hulle. Maar hulle wil ons dorp aan die brand
steek. Ek hetgedink jy kom van Kwakwatsi , Maar
ek kan sien jy's slim, jy's nie soos daardie mense
van Kwakwatsi nie.

Jy se jy behoort nie tol enige politieke
organisasie nie,maarvan walter een hou jy
diemeeste?
Inkatha. Want Gatsha Buthelezi wil vrede he.
Mandela is oak 'ngoeieman, maargoedvir foko!'
Al waarvoor hy oorseegaan, is omgeldte kry om
die A TC en kommuniste te help. Vandat Mandela
uit die tronk gekom het, van Robben eiland
af hoeveel mense is nie al dood nie? Se my:
hoeveel mense is al dood? Selfs swartrnense is
ook mense.

So jy verkies Bulhelezi bo TerreBlanche.
Eugene is fokol, man. Hy het g'n mag nie. Hy't
niks nie.
Ons sal selfs vir die IFP stem.

Het jy oak deelgeneem aan die inval in
Kwakwatsi verledeweektoe die witmense
swart inwoners aangeval het?
ja , maar hulle is nieaangeval nie. Ons hetdie plek

omsingel en dis al. Hulle het oponsgeskiet, toe
skiet 005 terug. Dis wat gebeur het.

Hoekom het julie die plek omsingel?
Omdat hulle 'n belofte gemaak het en dit toe
verbreek het.Hulle het 'noareenkomsonderteken
en belowe daar gaan geen boikoue, stayaways
en brande wees nie - maar hulle het die belofte
binne rwaalf uur verbreek, Toe verbrand hulle
die skougronde daar anderkant.

Walwou julie bereik toe juliedie plek
omsingel?
005 wou niks bereik nie. AJ war ons wou doen,
wasomhulle Ie wys: "Iuister,ons is hier, ons kan
dieselfde doen as julie." Ons wou niemand
seermaak nie en ons het niemand seergemaak
nie.

Maarekhet self die gebreektevensters daar
gesien.
Nee ons het gee n vensters gebreek nie. Al
vensters wat ons gebreek het, was die busse s'n.
Daar was nege busse inKoppiesenons hethulle
opgefok.

Hulle gaan almal vir jou lieg en se ons het
vensters gebreek orndat ons reg om die town
shipgele het, om Kwakwatsi Ons was glad nie
in Kwakwatsi nie , no way, daar was geen
boertjie,geen witman inKwakwatsi nie. iks, dis
'n kakstorie daai.

Sal julie dit weer doen?
[a, dit sal weer gebeur. Apia is in Kwakwats~ .

Haai man, Apia is in Kwakwatsi - en ken jy vir

Apia? Ek sal jou nie nou vertel nie.

Wei, dankie vir die onderhoud. Oit het my
darem'n insig gegee.
Okay, maar onthou net: jy mag g'n name noem
nie, Hoor jy? •



deur dan roodt

. die hoegau.dprys red suid-afrika
nag nle van resessle nle

IE geweldige sty
ging in die dollar
go udprys sedert
Maart vanjaar (van
$325 tot $399) was

tipies van bulmarkte vir die edel-
meual: vinnig en onverwags, In
Said-Afrika het dit groot opge
wondenheid veroorsaak, sowel in
die media as op die Johannes
burgse Effektebeurs, waar die
Goudindeks binne enkelemaande
verdriedubbel het.

lets van Suid-Afrika se ouglo
ricasdie wereld se grootste goud
produsent het herleef. Nie net het
New Yorkse be leggers die goud
stormloop op SA mynaandeleaan
die gang ges it nie, maar mynbase
self hetweer opsygeskuifde pianne
virnuwe skagte uitgehaal en on
langs het die I 'ational union of
~linel\'orkers ( 'UM) 'n 15persent
loonverhoging aangel'ra.

Gaan die goudprys Suid-Alrika
red van resessie en ekonomiesc
stagnasie? Waarskynlik nie, maar
voor ons die redes vir die treurige
arnwoord verstrek, kyk ons eers
OJ die effense glinster wat die
hoer goudprys wei aan die ekon-
omie verleen, Ten eerste het dit 'n toevloei van bu itelandsekapitaal na Suid
Afrika beteken, In die eerste vyf maande van vanjaar het buitelanders se
netto aankope van Suid-Afrikaanse aandele nagenoeg R2,4 miljard bedra en
aankope van openbare sektor-effekte (soos die Eskom 168 en RSA 150)
ongeveer R400 miljoen.

Suid-Afrika het in 1992 altesaam 614 ton fyngoud geproduseer. Dus
beteken 'n styging van een dollar in die gemiddelde goudprys per jaar
omtrent $19,6 miljoen ekstra aan buitelandse valutaverdiensie. 'n Styging
vandie laagtepunt van $325, war in Maart vanjaar bereik is, tot en met 400
kan dus oor 'n jaar 1,47 milja rd beteken, oftewel R4,9 miljard teen die
huidigewisselkoers van R3,351 So 'n bedrag is gelykstaande aan 1,5 persent
van Suid-Afrika se Bruto Nasionale Produkof aan die netto wins per jaar van
enigeen van die tien grootste maatskappye in 'Amerika.

Word die styging in die goudprys dus volgehou, kan dit die Suid
Afrikaanse ekonol11iese huidige nulgroei tot 1-2 persentgroei opstoot - met
al die goeie gevolge wat so iets behels in terme van werkskepping en
I'erhoogde sakevertroue wat weer 'n opwaartse siklus aan die gang kan sit.

In werklikhe id is sake egter nie 56 eenvouclig nie. Internasionale

finansiele markte , waaronderdie
goudmark, is kompleks en wisp
elturig. Goudmyne maak gebruik
van ingewikkelde verskansings
metodes war vooruitverkope,ter
mynkontrakte en "call" -en"put"
opsies insluit. Alles hang dus af
ran hoe 'n besondere goudmyn
met betrekking tot die mark 'ge
posisioneer" is, Een van die uid
Afrikaanse mynhuise, Randgold,
het pas aanged ui dat hulle reeds
'n beduide nde dee! ran hul
produksie teen laer pryse as die
huidige vooruitverkoop het, wat
dus beteken dat Randgold hoe
genaamd nie baa! vind by die
huidige styging in die goudprys
nie. of ten minste eers veel later
daamit voordeel gaan trek. Aan
die ander kant is dit bekend dat
minstens een myngroep, Gold
fields. glad geen ver.kansingtoe
pas nie soda t myne indie sial die

. hoer prys ten volle behoon te
benut.

Dit ly geen twyfel nie dat die
goudprys Suid-Afrika se buite
landse reserwes 'n hupstoot be
hoort te gee, wat die potensiaal
van laer rentekoerse inhou en

daarom groter investering en verhoogde verbruik - kortorn, 'n groeiende
ekonomie,Maar 0 wee, op die oomblik beleefdieland weer eens 'nnypende
tekon aan reserwes. In junie het ons reserwes van jaar-tot-jaar met 26
persent gedaal tot 'n skame le R7,5 miljard vanwee die delging ran
buitelandse skuld deur groot leners soos Eskom, Transnet en van die groter
privaatmaatskappye.

N
OG 'N FAKTOR wat druk op bu itelandse reserwes plaas,
is die onwettige uitvloei ran kapitaal, in weerwil ran ons
streng valutabe heermaatreels. Daar word geskat dst die
"lekkasie" van kapitaal weens die politieke onsekerheid en
algemene pessimisme oar 'n toekomstige ekonomiesebede

ling tot R2 miljarcl per jaar bedra,
Op 'n manier stel die tygende goudprys Suid-Afrika in staat 0 111 die

on\\'ettige uitvoer van bpitaal te absorbeer. Daars6nder was die land in 'n
veel groter penarie as tans!

'n Groot aantal SUid-Afrikaanse gOlldmyne sou sonder die hllidige
verbetering op die goudmark in elk geval toemaak, met ra mpspoedige~
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gevolge vir hele gemeenskappe wat
afhanklik is van die nywerhede, 'n ver
dere styging in werkloosheid, ens. Vir
die myne is dit 'n geval van verligting,
eerder as euforie.

Ook die invloei van kapitaal via die
effektebeurs is maar skyn, want dit
geskied via die finansiele rand , wat
betekendat die verkoperaan die ander
kant 6f 'nander buitelander is 6f piaas
like instelling wat kommersiele rand
omsit in finansiele rand ten einde te
disinvesteer.

Uiteindelik moet die styging in die
goudprys daarom gesien word vir wat
dit is: 'n tydelike en moontlik kortston
digemeevallerwat sekerlik verhoed dat
dit slegtergaan, maar op sigself weinig
veranderaandie ekonomiese probleme
wat die land in die gesig staar.

DIEANC endie wereldwye anti-apart
heidsbewegings her deurdekades heen
'nsuksesvolle veldtog gevoer am beleg
gings in, en assosiasie met, die Suid
Afrikaanseekonomie te problematiseer.
Hoewel finansiele sanksies in Wes-Eu
ropa niemeeramptelik teenSurd-Afrika
geld nie, kan geen plaaslike instelling
tansvryelik effekte op Europese markte
uitskryf om broodnodige buitelandse
kapitaal naSuid-Afrka te laat terugvloei
nie weens die omstredenheid van die
lenings.Ookdie uitsprake van die swart
bevrydingsorganisasies oor nasionali
sering, konfiskering van bates en nie
terugbetaling van buitelandse skuld het
veroorsaak dat Reserwebanke oorsee 
onder meer die van Engeland en Aus
tralie - Suid-Afrika op 'n swartlys van
riskante lande met min kredierwaardig
heidgeplaas het. Dan praat 'n mens nie
eens van die situasie in Amerika, waar
plaaslike enstaatsawerhede beleggings
in Suid-Afrika - en steeds Namibia! 
volstrek onwettig maak nie.

Voeg daarby nag die sowat $6 mil
jard(R20,1miljard) se buitelandse kap
itaal wat ni die skuldmoratorium van
1985 steeds in Suid-Afrika "gevange
gehou" word, en dis duidelik dat die
landindietoekoms steedskapitaal gaan
uitvoer eerder as invoer, met al die
negatiewe implikasies wat dit vir die
ekonomie inhou - ongeag die vlak van
die goudprys, of die datum waarop
finansiele sanksies finaal opgehef word
en Eskom-effekte weer "kosier" word in
Kalifornie.

Slegs stabiele regering en gesonde
ekonomiese bestuur volgens die aan
vaarde internasionale norme iewers in
die toekoms kan enigiets hieraan ver
ander. •

• Dan Rood! is'n skrywer enekonoom

by'nhandelsbank

ONAFHANKLlK, ONVERBONDE &ONVERSKROKKE

As jy vir 'n jaar lank op Vrye Weekblad inteken teen
die reeds verminderde bedrag van R1 00, ontvang jy
'n gratis getekende eksemplaar van die boeiende en
kontroverslele nuwe Suid-Afrikaanse boek My Own
Private Orchestra, deurdramaturg Ian Fraser.

My Own PrivateOrchestra is Fraser severslag van
sy tyd as 'n slaansak indiens van dieSA
Weermag. Dis 'n onbewoe verhaal van
mishandeling, vertel indie styl van 'nvrye vloei van
bewussyn, wat des temeer skokkend isoordie
sondes wat dit uitbeeld. Die verhaal sketssy jeug
van sy k inderdae as 'nvervreemde, vet seun wat
troos gesoek het in kos en Dracula-flieke, tot sy
ontdekking van dwelmmiddels en 'n f1 irtasiemet
selfmoo rd.
Ian Fraser is eenvan die nuwe stemmein die
Suid-Afri kaanse teater. Satire is sy gelielkoosde
medium en hy is waarskynlik veral bekendvir sy
eenrnan-rnonoloe, wat hom die respek vansowel

diekritici as diepubliekbesorg het. Hy het die Amstel-prys vir die Dramaturg van
dieJaar gewen en sy toneelstukke is al wyd in Suid-Afrlka opgevoer.
My Own Private Orchestra, uitgegeedeur Penguin, isvan 22 Julie by ailevoorste
boekwinkels te kryenkos R37.

Intekenare kry Vrye Weekblad v66r die naweek in hul
posbusse, of, in die geval van Groter Johannesburg
of Pretoria, by hul voordeu re afgelewer. BTW en
afleweringskoste is ingesluit.

Die spesiale aanbod geld ~a~k wil gra;-d-ie F-raser-boek;.- - i
net vi r 'n beperkte tyd ennet die eerste 24 INaam: I

IAdresen poskode: .. I
intekenare kry Fraser se I I
boek - so stuur dadelik 'n I I
tjek of posorder aan ITelefoonnommer: I
VWB-intekenare, Posbus 10 tuisaflewering ~ I

177, Newton 2113. I Oper pos ~ I- - ----1L _
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ESMA ANDERSON weeg die voor- en nadele
van gedrukte enTV-advertensies op -
en sy weet waarhaar brood gebotter is -,

F, • . 'z ·r. ...u.__.of .... . L

O"···_~1

Let it just he a flower!

?
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Maschino jeans

se advertensies

En hier is uid-Afrika beslis 'n bietjie agter die tyd. Europa en die VSA
heleef juis die laaste paar jaar 'n oplewing van kreatiwiteit in gedrukte
advertensies.

Dis amper asof die kreatiewe idees wat toenernend daar gesien word in
bewegende beelde - rolprente, televisie en musiekvidea 's - juis 'n nuwe
inspuiting van inspirasie gegee het vir die statiese beeld e waarop gedrukte
advertensies staatmaak.

• 'n ~Iens sien soms goeie idees. Maar dis nie goed genoeg om'n idee
eenvoudigop papier te gooi nie. Die idees word nie ver genoeg gel'oer nie,"
se De lacy. "OnsTv-advertensies is oor die algemeen goed, dalk omdat W
so 'n glansryke medium is en almal graag daarin werk."

Maar,se De L1CY, konseptuele, arty-tarry idees werk nie viraile produktc
nie.

"Jy moet in gedagte hou jy werk met 'n produ k met 'n sekere
persoonlikheid, 'n klient met sekere voorkeure en 'n teikenmark of
verbruiker wat ook 'n sekere persoonlikheid en voor keure her.

"Hoewel Absolut Vodka se advertensieveldtog briljant is, sal so 'n tipe
henadering dalknie vir Mercedes Benz werk nie. Ek dink die Mercedes Benz
advenensies is besonder goed, veral war media-sinergie betref.'

Veraldie advertensies van die Mercedeswat hy Chapman's Peakalgestort
het, is 'ngoeie voorbeeld van hoe W- engedrukte advertensies mekaarbaie
goed kan aanvul en versterk: as jy die gedrukte advertensie sien, draai die
Tv-advertensie in jou kop. Sanlam met sy babas, ISM met sy olifante en
Hoeveld Stereo se "streelsagte keuse" maak oak goed gehruik van die
beginsel.

Maar hoe Iyk sommige van die nuwe kreatiewe gedrukte advenensies
wat 'n Ius vir die oog van Amerikaanse en Europese lesers is'

Komons begin maar by die bekendste - Benetton, Daar is al amper ~

OERANTE en tvdskrifte kla hulle kry nie genoeg
advertensies - hl; llewensbloed - na TV sydeel van
die koek gevat her nie.

Adverteerders en advertensie-agentskappe se
gedrukte adverrensies kan net nie met TV-ad
vertensies meeding nil'.

A, se die gedrukte media, maar dis omdat julie
sulke horing gedrukte advertensies maak, Hoekom
kan julie nie ewe skeppend optree as met TV nie?

En, se die koerante en tydskrifte, het julie nag nie gehoor van "media
inergie" nie? Waar jy 'n Tv-advertensie en 'n gedrukte advertensie met

mekaar verbind en dan die invloed daarvan op 'n potensiele koper verske rp
nie?

In maeilike rye, se Belinda Vosloo, media-direkteur van die advertensie
maatskappy Jupiter Drawingroom, kies adverteerders die veilige opsie: TV.
Meer mense, meer trefkrag.

Die teenargument is dat gedrukte advertensies soveel goedkoper is as
TV en makliker en goedkoper is om te maak,

En was hulle nie soverbeeldingloos nil'. het dit dalk ewe veel trefkrag
gehad. Kyk maar na Absolut Vodka se advertensieveldtog in die VSA.

Graham De Lacy, kreatiewe direkteur van Lindsay Smithers, se gedrukte
advertensies is een van die swakker skakels in ans advertensiebedryf. "Te
reel mense wat gedrukte advertensies maak, verstaan nie werklik die
medium nil'. Die idees is oudmodies. Ons sien nag heelremal te veeI van
dieselfde vervelige au ding: 'n foto of illustrasie bo, 'n onderskrifonderaan,
teks daaronder ingegooi en 'n kenteken in die regter-onderste hoek."

successfu l liv ing.



Scharf se advertensie.

BO : TomasEsson, 'n Kubaanse

HEEL BO: Diekunstenaar Kenny

Beach in die VSA woon, het die

kunstenaar walnou in Miami

ABSOLUT UITSONDERLIK

MAAR Absolut het oo k 'n draai gemaak by di e

fynerekunste. Kunstenaars soos Andy Warhol, Keith
advertensieontwerp.

Haring en Kenny Scha rf he t in d ie midde l -

tagtigerjareadvertensies vir Absolut Vodkagemaak.

Verledejaar het Absolut 'n klo mp j ong kunstenaars i n d ie VSA gebruikvir advert ensies

en bykans die redaksionel e b ladsye van sommi ge A m erikaanse kunstydskrifte

oorgeneemvan w ee d ie groot belangstell ing wat

die projek gewek het .

Maardiemakers van Absolul Vodka, die Sw eedse

regering - Absolut Vod ka is een van die

genasionalisee rde bedrywe in die land - ho u 'n

ferm hand oor d ie b ema rking van hul produk.

Hulle verkies d ie h arde, geen l ierlantyntj ies

beeld van die produk. Juis daarom het hulle 'n

handleiding van meer as honderd blad sye vir

d ie bemark i n g en ad verter ing d aarva n

saamgestel. A lles, va n verkooppunt-tegnieke,

kret-ontwerp e en hoe die adverlensiesontwe rp

moet word, word u iteengesit - daar is selfs reels

oor die grafika , t ipografie en kleurkodering .

ABSOLUT eenvoudig . Abs ol ut t reffend.

Die sukses van Absolu t Vodka se ad vertensieveldtog in veral die VSA is een van die

grootste suksesverhale in reklame . Meer nog, d it is ' n verhaal wat vertel ho e

suksesvol die gedrukte media kan wees as dit

goed benut word .

Toe Absolut Vodka in 1979 in d ie VSA bekend

geste l is, het hulie maar 7 0 00 kiste per jaar

verkoop. Maar b inne 'n j aa r ne em die verkope

sewevoudig toe en vandag w ord mee r as2 miljoe n

kiste per jaar aan d ie Amerikan ers verkoop - die

gewildsle ingevo erde vodka in d ie VSA.

Sederl hul eerste advertens i e is d ie konsep nog

grootliks dieselfd e: 'n pre n t j ie van die bottel ,

kunstigversier of op een of a n d er manier verander

of verwring en 'n kort en kragti ge slagspreuk

onderaan, waarvan die hand e lsnaam Absolut altyd

een vandie twee woorde is. Dit is at.

Maar die hoevee lheid vers k ill ende idees is

verstommend : Daar was die bottel met 'n strikdas

om ("Absolut Elegan ce " ), d ie bottel in 'n vistenk

("Absolul Treasure "), d ie b ottel in 'n pluiskeil

("Absolut Magic") , 'n inskrywi n g in 'n woordeboek

("Absolul Def in it ion" ), 'n lugfo t o van lerrein

argitekluur wat 'n bo ttel Abso lut Vodka vorm

("Absolul Landmark") en 'n b o ttel met 'n stralekrans

be-oc r ("Abso lut Perfection " ) .

Sells al is die ad verte nsie o o k hoe konseptueel ,

raak die naam Ab so lu t Vodka e n sekere kenmerke

van die bot te l noo it ver lo r e nie . Toe Absolut

bekende mode- ontwerpe rs gebruik het, is daar

ook hierby geho u. Byvo orbee ld d ie skepping van

die ontwerper Christi an Fra n ci s Roth ("Absolut

Roth "). waar die inskrip sie op d ie bo lte l op die

model se syko usb ene gesup e rponeer is.

Een van Hoeveld Stereo se gedrukte advertensies opdie

tema van "Diestreelsagtekeuse" .

te reel ophef gemaak van dieBenetton-advertensies met
hul skokkende beelde, maar feit bly: daar isbykans nie
'n sie! wat nie van die advertensies bewus is nie.

Benetton seveldtogwas juis ee n van die meessigbare
vekltogtewat groot klemop die gedrukte media geplaas
het: koerame, tydskrifte en advertensieborde.

Ander bekende name wat deesdae oak baie sterk
klem Ieop gedrukte advertensies, is DieselJeans and
\\'orkwear,Maschino jeans, ilhouette brilrame, Absolut
Vodka. GAP slenterdrag en ontwerpers soos Calvin
Klein en Jean-Paul Gaultier.

Baieran die advertensies is konseptueel van aard en
werk oar diealgemeen met 'nsterk visuelebeeld en bale
min kopie.

VAN DIE INTERESSA TSTES is Diesel en Maschino.
Albei die advertensieveldtogte spreek, soos Benetton,
sosialeprobleme aan.Moschino se advertensies isopdie
man af: vier illustrasies met byskrifte oar onderwerpe
soos oarberolking, bejaardes, dwelmverslawing, rassis
me en geweld. Soos met Benetton, is die jeans noait te
sien nie - net die handelsnaam in groat letters.

Diesel se advertensies kom in 'n hele reeks "Diesel
'howto..' guides to successful living for people interest
ed in health and mental power". Die advertensies is
gewoonlik baie sarkasties, maar ook tong in die kies en
met 'n bonus daarby: jy sien elke keer 'n "cooldude" in
sy Diesel-klere.

Van die beste Diesel-advertensies is die eenoarhoe
amstinkrykte word deur jou eie kerk en geloof te stig
omdat duisende verdwaalde Amerikaners angstig wag
am hulle geld vir jou tegee; en ee n oar hoe am sonbruin
teraak in net agt minute: help net die gat in die osoonlaag
vergroo, dit sal jou tyd spaar " en tyd is geld. Dan het
jy rneer tyd am geld te verdien en dit eindig met die
woorde "Is there a better wav to save the world"

Die Diesel-advertensies is' da lk te omstrede vir 'n
konserwatiewe Suid-Afrikaanse mark, maar daar is geen
redehoekomonsgedrukte advertensies nie meerwaag
halsig en kreatief kan wees nie.

Daar is so half 'n houding in Suid-Afrika, wat syTV
diens veel later as ander Westerse lande gekry het, dat
jy niegeadverteer het as jynie op Tv geadverteer het nie.
Vir advertensie-agentskappe is al die glamour in die
maak ran Tv-advertensies,

56 gebeur dit dat heelparty adverteerders war baie
beter daaraan toe sou gewees het met 'n prikkelende
gedrukte advertensie in 'n goed-gekiesde medium,
honderdduisende rande ekstra op 'n minder doeltref
fende Tv-advertensie bestee.

Pleks dat hulle die intelligentste van aile media help
am te oorleef en te graei... •
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KHABA MKHIZE vertelvan sy bemiddelaarsrol in Holland

stuur die boere holland toe!
IS moeilik am dieskoonheid van
Holland in 'n paar woorde te
beskryf. Lesers moet dus hul ver
bee/ding gebruik as ek se Neder
land is God seeie land,

Laat ek sommer dadelik bieg oor die sonde
warek laasweek daar gepleeg het. Ek kon myself
nie help nie en het 'n ambassadeur-sonder
mandant geword toe ek'noudiensie met die hoof
van Nederland se Afrika-drektoraat, ene Frager ,
gegun is,

"Jysien, Mijnheer Froger, ek hou julIe mense
verantwoordelik vir apartheid. Holland het apart
heid in 1652 na Suid-Alrika uitgevoer. Wat julie
toe losge!aat het , moet julie nou terugvat."

Frager se oe peul uit enhyis nag op soek na
'n diplornatiese anrwoord, toe vuur ek n6g 'n
vraag af: "Se my, as ek in Holland wil kom bly,
sal julie 'n prableemdaarmeehe?Ek vra maar net,
want 'n maar van my tu isdorp, Darius Dhlomo ,
is deesdae 'n burger van jou land,"

Dhlomo het Suid-Afrika dertig jaar gelede
verlaat toe hy 'n top-sokkerspeler was. Hy was
die eerste swartman wat professionele sokker in
Nederland gespeel het, en die eerste swartrnan
wat 'n stadsraadslid geword het. Vandag is hy 'n
burger met 'n Hollandse vrou .

Frager onthou gou wie Darius is, en knik sy
kop: daar sal g'n prableemwees as ek 'n burger
wil word nie. "Ons het baie swartmense van
Suriname wat volle burgerskap in Holland ge
niet," verseker hy my.

Maar dan, se ek, sal jou regering seker ook
geen prableem daarmee he am 'n "Operasie
Terugkeer Huistoe" moantlik te maak nie - ek
bedoel nou 'n wet "vat aldie regses wat nie saam

met ons in Suid-Afrika wil bly nie, sal toelaat om
terug tegaan Holland toe,

Frager raak skrikkerig. "Maar ek dink nieons
wil hulle he nie. .;' Ek knip hom kort: "Maar hulle
is julie verantwoordelikheid; jykan nie vir my en
Darius en die Suriname aanvaar en dan wit-op
wit-diskriminasie toepas nie. "

Die antwoord is diplomaties. "Ons het nie 'n
baie groot land nie: daar is 15 miljoen van ons
war 'n klein landjie deel.. "

Maar hierdie kamma-ambassadeur het ook sy
huiswerk gedoen. "Hollanders is meesters van
die wetenskap om gra nd van die see te herwin,
Teen 1972 het julie al 410000akkers herwin en
gedroog.'

Ek \IYShom daarop dar Hollandmooieilande
hetwatnie bewoon word nie en net deartoeriste
besoek word , Sou dit nou nie 'n goeie en
praktiese idee wees om die eilande om te skep
in eksklusiewe, swart lose Volkstaat-boeredom
me nie?

EEN VAN MY gashere, Ruud Bosgraaf, kom tot
Mijnheer Frager se redding: "Maar wil die kerels
terugkom"

Dis tog hulle werklike tuisland, se ek.
My ge-Iobby, voel ek in my murg. isenigetyd

beteras Henry Kissinger op sy beste. Hier is ek
in Den Haag en ek is op Roots-speak'

"Kyk, Mijnheer Frager en .\Iijnheer Bosgraaf,
ons by die huis is siek en satvan die storm oar
die ongelukkige kreet 'kill a Boer, kill a farmer',
Die lee slagkreet, wat mense verguis wat apart
heid koester, sal sekerlik verdwyn as ons agter
blymetdie war ons land met ons swartmense wil
deel."

Dit Iyk of Froger hiervan hou, en hy 1'13 'n
belangrike mag: "Hoe sal jy weer hulle sal
inwillig om Holland toe te kom?"

Ek sal huistoe gaan, se ek, en 'n petisie opste!
war almal moet teken war die "Vaderland" wil
verlaat en terugkeer na die ware " ~ Ioederla nd" .

In die aanhef sal ek 'n wortel laat hang soos
"Holland spog met 'n fantastiese kiimaat vi r
skaapboerdery. En daar is ba ie water - boere sal
nooit onder 'n droogte hoef te ly of selfs wind
pompe hoef op te rig nie. Daar is rneer water
kanale as wat daar stra te in Ventersdorp of
Boksburg is, "

Die taal sal geen prableem wees nie, want
Afrikaans is mas maar eintlik die fanagal6 van
Hollands.

Gratisvervoer sal nog 'n aansporing wees. Ek
het invloedrvke konrakte in die VVO en die
Gemenebes \~'at sekerl ik skepe sal skenk am die
vergete ballinge tevervoer, ~! viland kan oakhelp
met 'n paar skepe, asook Noorwee en Kmada.

Swart Cosag-Iede wat ook Ius isom hulle by
die baasskap aan tesluit, kan hul eie eiland kry.
Ek het dit ook met Froger onderhandeLEn die
eilande is nie Robbeneiland nie: dis wonder
skone eilande.

Vir al die voorbereidingswerk verwag ek
geen konsultantfooi nie . Ek het maar net 'n
patriotiese daad verrig as 'n Suid-Afrikaner in die
bu iteland. Die petisie wag op jou naarn as jr Ius
is vir die Groot Trekskip!

Met die melodrama by die Wereldhandelsen
trum nou die dag, dink jy nie ook die Holland
opsie behoort bespreek te word nie? •
(Khaba Mkhize is assi st ent-redakteur
van The Natal Witnes s,)

-
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'n Born het die gat in

die muur van die Red

Sea Hotel in Massawa

geruk

folo 's: Sheila Gastrow.

'n nasie met 'n •

Uiteindelik 'nsuksesstorie inAfrika - envele lessevirSuid-Afrika
deur dan connell.K ABI ETSMI IST ERS en 'n

weermag wat nie salarisse trek
nie? 'n Land waar 'n halfdosyn
verkiesings binne 'n jaar gehou
word net om mense van die

demokrasie te leer? Waar daar byna geen mis
daad is nie en waar vroue 'n sentrale rol in
beleidmaking speel?

Dit is amper te goedomwaar te wees, Entog
is dit wat in Afrika se jongste nasie, Eritrea,
gebeur. Met 'n bietjie hulp kan dit die vasteland
se eerste ware suksesverhaal word - want in
Afrika was daar nog nie 'n nasie met so 'n
obsessiemet rekonstruksie, versoening en groei
nie.

Die berwisre Rooi See-gebied het in laat-Mei
Afrika se jongste onafhanklike staat geword na
'n referendum in April war deur die VVO ge
moniteer is. In die referendum het 99,9 persent
van die kiesers - 'n merkwaardig uiteenlopende
etniese en godsdienstige mengsel - gestem vir
afskeiding van Ethiopie. Die eensgesindheid wat
in die referendum openbaar is, is een van Eritrea

segrootste bates noudatdit by die internasiona le
gemeenskap aansluit.

Die Eritreers het diesterkste en bestoegeruste
leers verslaan wat nogooit inswartAfrika op die
been gebring is, al moes hulle hoofsaaklik veg
met wapens wat hulle gebuit het en oorleef deur
skenkings van hul diasporaversprei deurNoord
Amerika, Europa en die Midde-Ooste. Nou wil
hulle ,hul land - deur oorlog en droogte verwoes
- weer opbo u, selfvoorsienend wordwar basiese
kosvoorrade betref en 'n middelpunt van eko
nomiese bedrywighede in die werekldeel word ,
Die kanse is goed dat hulle daarin sal slaag.

Terwyl Eritrea se bure - omalie, Soeda n,
Djibouti en Ethiopie - worstel met hardnekkige
vorms van etniese en godsdienstige ekstremis
me, bring die landChristene en Moslems uit nege
etniese groepe byeen in 'n oorspronklike ek
speriment in kulturele en politieke pluralisme.

Eritrese onafhanklikheidsmagte het 'n bloe 
dige oo rlog van dertig jaar teen opeenvolgende
Amerikaans - en Sowiet-gesteunde Ethiopiese
regimes geveg nadat Ethiopie die voormalige

Italiaanse kolonie in die vroee sestigerjare gean
nekseer het. Die Eritreers het die Ethiopiese
weermag in Mei 1991 uitgejaag en toe die
Ethiopiese opposis iemagte gehelp om die
regering in Addis Ababa tot 'nval te bring. Nadat
die twee bevrydingsbewegings beheer oor hul
onderskeie hoofstede geneem het, het hulle 'n
pakt gesluit wat gelei het tot 'n referendum oor
Eritrea se toekoms na 'n oorgangsperiode van
rwee jaar.

Die belangrikheid van die plebisiet Ieminder
in die voorspelbare uitslag as in die presedent
wat dit vir populere deelname in verkiesings
daargestel her.

Die oorgangsregering het ondemeem om 'n
grondwetgewende vergadering byeen te roep
om 'n grondwet te skryf voordat nasionale
veelparty-verkiesings gehou word, maar hulle
wil nie 'n vaste tydtafel neerle nie,

"Ons het die taak om die demokrasie te
institusionaliseer in ons land,' se Isaias Afwerki,
Eritrea se president. "As ons 'n lewensvatbare
demokrasiewil he, moet onsdie regte instellings
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Die beendere van Elhiopiesesoldale wal deur die M engislo-regime om di e lewe gebring is, Ienog in

Massawa. Oit was vermoedelikoffisiere wal in die middel-lagl igerjare gemuit het .

die lughawe en sekere rege ringsgeboue in 'n
vreedsame protesaksie beset en lone geeis.
Hulle is tevrede uitmekaar nadat die president
belowe het hulle gaan binnekort begin salarisse
kry.

In 'n landwaardaarnie juis kontant isnie,word
noodskenkingsoakgebruik om grootskeepse kos
vir-werk-projekte te ondersteun, en duisende
Eritreers word opgeroep om tot twee jaar lank
diensplig te doen.

Die meestevandie land se karige hulpbronne
word aangewend om klein produsente by te
staan. Dit is in skrille kontras met die gewone
Derde Wereldse klem op duur en groot onder
nemings wat die stedelike en uitvoermarkte
bedien.

Verlede jaar, seTesfai Ghermazien, hoof van
die department van Iandbou , is terasseop meer
as 40 000 km heuwels gebou om gronderosie te
keer ; is 22 miljoen nuwe borne geplant; 15
damme gebou en duisende kilometers grand
paaie reggemaak. Die eerste goeie reen in 'n
dekade het Eritreers gehelp om die vorige jaar se
oeste te vervierdubbel.

Die EPLF-oorgangsregering het blnne rwee
jaar met bittermin hulpb ronne 'n nasionale
raamwerk vir 'nstaatsdiens geskep , 'n heleaantal
hosp itale gebou en dokt ers en verpleegsters
aangestel, skole in elke streek gevestig, 'npolisie
mag en 'n stelsel van plaaslike howe daargestel
en selfs 'n universiteit begin,

RE GDEUR HUL 30-JARIGE vryheidsoorlog
teen Ethiopiewas die Eritreers politieke rebelle,
Hulle het geweier omhulle te laat inpas in koue
oorlog-alliansies en hul bittere vryheidstryd met
min hulp van buite gevoer. Noudat hulle 'n
dapper pogingbeginom 'n na-oorlogsedemokra
sie op hul eie voorwaardes te vestig, vind hulle
dat die groot moondhede - veraI die VSA- so
huiwerig soos altyd is om 'n nasie te steun wat

. hulle nie kan beheer nie.
Hoewel Westerse diplomate die Eritreers loof

vir htll harde werk en die duid elike gebrekaan
korrupsie, bly die noodsaaklike steun vir die
heropbou van 'nverwoeste land maar 'nstraaltjie.
Amerika het verlede jaar aile ontwikkelingshulp
gestaak nadat samesprekings oor ingewikkelde,
vemederende "conditionalities" misluk het. Vir
1993 is net ses miljoen dollar belowe, en niks vir
1994 nie.

Die gebrek aan buitelandse hulp isgevaarlik.
Die dernokrasie kan nie in 'n struktureel onsta
biele omgewing wortel skiet en blom nie. As die
nuwe regeringaandieekon omiese front struikel,
ve ral met die hoe verwagtinge wat Entreers na
die oorlog het, is daar min twyfel dat ekstremiste
etniese en godsdienstige swakplekke sal mis
bruik am dieongewone eksperime ntmetsekulere
demokrasie en sosiale regverdigheid te onder
myn. - © 111 These Times, Chicago,
(Dan Connell is skrywervan 'n nuwe boek, Againsl All

Odds: a Chronicle 01Ihe Eritrea n Revolulion.

Red Sea Press.)

Die wrakke van tenks in Massawa.

Ontwikkeling en Samewerking. "Die eerste ding
war ons wil regstel, is dat die meeste van ons
mense van voedselhulp afuanklik is."

Dieganse bevrydingsleer van 110 000 mans
en vroue, die president inkluis,werkal sedert die
eindevan die oorlog sonderenige vergoedingin
'n poging om nasionale rekonstruksie aan te
help. Maar dit gaan waarskynlik nie baie langer
duur nie. In Mei vanjaar her van die leereenhede

Die moskee in Massawa is heellemal verwoes in

die oorlog

VOOR DI E REFERENDUM het die regering
landwyd verkiesings op plaaslike vlak gehou.
Van die verkiesings is met tussenposes van drie
maande herhaal in 'n pagingomburgers te skool
in die uitbring van hul dernokratiese reg. Die
verkiesings was per geheime stembrief en die
mededinging was warm, maar dit was 'n verkie
sing net vir individue. Die oorgangsregering
g~an verkiesings tussen mededingende partye in
die toekoms toelaat, maarmetbeperkings en na
die verloop van 'n uitgebreide ontwikkeling
sproses.

"Ons sien geen altermtief vir 'n veelparty
stelsel nie," se Isaias. "Die vraag is hoe dit
geformuleer moet word.'

Die 42-jarige .voorrnalige guerrillaleier s2 die
regering gaan waarskynlik partye verbied wat
ontstaan het uit die faksies wat teen die Eritrese .
Bevrydingsfront geveg het toe hulle teen die
Ethiopiese wee rmag oorlog gemaak het. Parrye
wat bl?o~ op etniese ofgodsdienstige grondslag
gevesng IS, sal waarskynlik oak verbiedword en
buitelandse befondsing virpartye gaan nie toege 
laat word nie.

Intussen is die land volsoom besig om die
infrastruktuur te herbou na die oorlogskade, en
om die droogte-geteisterde landelike ekonomie
te laat herleef.

"In die oorgangsperiode het ons veral 'n
obsessie met herstel en rehabilitasie," se Haile
Woldetensai, minister van Ekonomiese

skep en die soewereiniteit vandie reg waarborg,
"Dit is noodsaa klik dat die proses 'n deelne

mende een moet wees - endit kos tyd. Ons kan
nie ter wille van 'n goeie openbare beekl 'n
verklaring oor die tydtafel uitreik nie. Maar dit is
bloot 'n tegn iese kwessie, Daar is geen ver
steekte agendas nie."
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Pastor ie, Rosenda I.

Die arg itek Albrecht Holm

maakweer gebru ik v a n sandk lip.

Sir Herbert Baker het ook
sandklip in die Uniegebou ge
bru ik en op Westminster 'n
merkwaardige huis ontwerp.
Maar later jare het lugbesoedeling die klip beskadig. Klip wat
geverf of verseel is, het gou verkrummel juis omdat dit die vog
inhou. Maar as klip onder hoe waterdruk so elke twintig jaar
skoongernaak word, is die kansegoed dat dit wei feitlik "virewig'
kan duur.

Sommige mense het die verkeerde indruk dar die pragtige
kerke en sandkliphuise in veraldieVrystaat 'n eie Suid-Afrikaanse
styl is. Dis eintlik Neo-Goties en steun sterk op Victoriaanse en
Eduardiaanse style. Argitekte soos Rohde en Witte, IVat ook
boukontrakteurs was, die firma Till en Till (war die grootste
sandklipkerk, in Warden, gebou het) en Richard \\;Tocke het bale
beslis die Europese styl nagestreef. Sandklip is wit as hy gekap
word, maar kry gou sy warm goudbruin kleur in die son, Holm
glo dar die "probleem' met sandklip juis nou 'n bate kan word.
As dit so arbeidsintensief is, hoekom nie weer daarmee begin
werk en meer mense kans gee amte werk nie? Buitendien, meen

hy, in die Vrystaat is sandklip mak
Iik te kry, hoef dit nie oor groot
afstande vervoer te word nie, en
kan dit dus weer aangewend \;'ord
vir sowel huishoud elike as open
bare geboue.

Klip moet reggekap word,
Daarom dar bale klipkappers hul
name in kodes op klippe kap sodat
die kontrakteur kan sien wier reg
gekap en wie nie. Maar dis ook 'n
familietrots omdat klipkap alte dik
wels 'n familievak word. Holm se
daar is nag baie klipkappers wat
stam uit die dae toe die legenda
riese Franz Ferdinand, 'n Kreool,
hier komkap het en Lesotho sowel
as die Vrystaat bemdruk het. •

Dietradisie van die klipkapper: om sy "kode" in die klip

te kap. (Fotc's: Albrecht Holm)

Die NG Kerk op Rosendal - majesteitlik Neo-Gotie s .

.••

Sonsbang ommet sandklipte bou?Die mooi en bekombare
materiaal het binne sewentig jaar amper in onbru ik gekom.
Dis tyd dat ons weer na sandklip kyk.

Transvalers praat van sandsteen, deftig en geerf van die
Hollanders wat 'n eeu gelede 'n sty! kom aangee het.
Vrystaters praat van sandklip - aards en volks, soos wat hulle
gebru ik gernaak het van die "gaud" uit die kopp ies.

Die Basoeto het die klip al goed gekenas ngoia, en hulle
het korbeelhuisiesdaarvan gebou. In 1845 het die Lutherane
'nkerkie in Bethanie gebou en die fatale fl ater begaan amdie
klip as fondament sowel as buiteklip te gebuik.

Een dingwat sandklip nie soek nie, is vag. Die Bethaniese
kerkie het dus maar gou verkrummel -ensooak 'n mite bat
ontstaan dat die klip nie lank gaan hou nie.

Maar ander moediges het ook agtergekom die klip wil
droog wees, hy werk goed as hy beskerm word (deur Iyste of
loodbeskerming) teen die reen en hy werk n6g beter as hy binne
gebruik word · soos vir pilare en vuurherde en trappe.

Albrecht Holm, argitek en restoureerder, meen soos baie ander
argitekte dar sandklip weer gebruik moet word. Dis verkrygbaar,
dis mooi en vandag weet mense baie
beteras tevore hoe omdie klip te bewerk
en hoeomdit te beskerm.

DAAR'S HOOFSAAKLI K twee soorte
klip: die Holkranssandklip is gewaaide
sand wat gekompakteer het en kleiagtig
en fyner is as die Ecca-sandklip, wat van
gespoelde sand gevorm het en silika
geword het-war sterker isen langer hou.

In die eeu het sandklip in sowel die
Vrystaat as Transvaal sy gewildheid ver
loor, hoofsaaklik omdat dit so arbeidsin
tensief was en dit begin Iyk het of die
lewensduurte nie vir ewigis nie. (Tog het
Pretoria in 1900 meer klipkappers gehad
as enige ander stad ter wereld.)

Die noordwestel ike aansig van die stadsaal van Harrismith wys hoe indr u kwekkend sandklip

saam met roo ibaksteen gebrui k kan word

Sandklipopsy beste vertoon: die pilare van die Raadsaal, Bloemfontein, is vansandklip , d ie

binnemure vanrooibaksteen . Dis in 1892 gebou.

aar' Dud in
aal1 Ie oppleS9

waarom is vandag 5e bouers so bang vir die skoonheid?
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Carbon black& old brown, koperplaatets endrospunt

deur DominicThorburn, wenner vandie eerste pry s. Die

toekenning words6 verantwoord in die katalogus: "The

env ironmental point of departure of this workplaces it in

the centre of current trends. This skilledetched and

drypoint workin carbon black ink portrays the carbon

factory as anenvironmental hazard. Comments on the

ecological victimization and pollution of first world

countries onthird world countries aremade about this

European-owned factory that produces lyres. This is a

monumental work both in technique andcontent."

ev e ·\t~
,

5e on ersoe
kyk jong suid-afrikaanse kunstenaars nou na binne, eerder as na buite?

Oflocalrivers, olieverf op houtpaneel

deur Kevin Roberts.

The men's club, fotografiese werk

deurAdam Letch .

Soen my tamalies,olieverfop doek

deur Tertia de Klerk.
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M
ET watter onderwerpe hou die
jong geslag Suid-Afrikaanse
kunstenaars hulle in die vloei
bareoorgangstyd van politieke
verandering besig? Te oordeel

na die Volkskas Atelier-tentoonstelling in die
Institute for Contemporary Arts in Johannesburg
- beperk tot kunstenaars onder 35 jaar - is die
aandag nie so sterk soos in die tagtigerjare
tocgespits o p politieke en maatskaplike
kwessies nie.

Die kle m is eerder - 5005 Lize Hugo,
waarnemende nasionale rise-president van die
SA Kunsvereniging, ook in die kata logus uitwys
- op introspeksie en persoonlike stellings. Dis
amper asof die jonges hulse!f en hul artistieke
vermoens verken, eerder as om meegevoer te
raak deur die woelige wereld om hulle.

Of die tent oonstelling verteenwoordigend is
van jong Suid-Afrikaners se kollektiewe be
wussyn is egter onseker. Opvallend isdievolslae
oorheersing vanjaar van wit kunstenaars,

Die kunswerk as kritiese kommentaar op die
samelewing is nie heeltemal afwesig nie: die
werner, Dominic Thorburn, se Carbon black &
uftl broum (koperplaatets en droenaald) kap
byvoorbeeld 'n motorbandfabriek in die Oos
Kaap wat die lug vol rook en roet pomp. (Ironies
laat die fyn teksture waarmee die borrelende
rookwolke in die tegnies vaardige en subtiele
werk uitgebeeld word, besoedeling amper mooi
lyk.)

Hier en daar is ook ander "maatskaplik
betrokke" werke. Die merieteprysweriner Diek
Grobler se triptiek J~rths and legends from the
promised land (krapbord) - geskoei op die
tradisionele "historiese table", maar gevul met
bewuste banaliteite - steek wulps die draak met
konserwatiewe benepenheid en seksuele re
pressie.

Wavne Barker lewer satiriese kornmentaar
op ras~isllle met sy kitschSlave Painting, Slave
sCIIIp/lIre, en 'op die Suid-Afrikaanse geskiedenis
met sy nog kitscher altaa r-van-gevonde-voor
werpe De Hoop.

Kendell Gee rs vang iets ran die geweldstern
ming in die land vas met syRemllltion Painting,
waarindie sirkel van byle ook 'n visuele woord
speling van die titel rnaak.

Veronique Malherbe se makabere hangrak
met toegesluite plastieksakke wat Iyk of hulle
koppe bevat, Culpae lncapax (Not accounta
ble), verwys na die minagting van menselewens
deur politieke moordenaars op vele vlakke in
Sllid-Afrika.

Jonathan Isserow maak met sy beeldNarcis
sis/ 'n besponing van die despoot (die mannetjie
op die kantelende pedestaal lVat 'n Hitler-saluut
gee, herinner aan 'n bekende voonnalige plaas
like diktator).

Enkele ander werke verken tenus soos die
ekologie (0,01 . Greg Schultz se vreemd eiesoor
tige skildery in die Gaia-kader, Nishikigoi har
mOllY) en die vroulike identiteit (0,01. Tertia de
Klerk seheerlik stuitige skilderySoell mytama
lies~ Tracey Veronica Payne se effens afskrik-

Die Volkskas Bank A t e l ier- t enloonslelling,

geadminislreer deu r d ie SA Kunsvereniging, is

'n jaarlikse gebeurten is waarop die gekeurde

werk van Suid·Af ri ka an se kunstenaarsonder 35

jaa r vertoon word . Vyf pryse word loegeken.

Die wenner ontvang R20 000, plus 'n retoer

vliegkaarljie na Parys , waar die prysgeld deur

d ie kunslenaar gebru ik moel word vir 'n verb lyf

van minslens ses m aan d e in die SA

Kunsvereniging se woonstel in d ie Cite

International Des A rts . Vie r merielepryse van

R2 000 elk word ook toegeken .

Die wenner vanjaar is Dominic Thorburn, en die

mer ielepryswenners is Siemon Allen, Diek

Grobler, AdamLetch e n Russel Scoll.

What would you do if, beeldhouwerk in gemengde

media deurRussel Scott, merietepryswenner.

Grealexpectat ion s , gemengdemedia

deur Nao mi Faber.

wekkende Judith and Holofemes~ en Malherbe
se surrealistiese vertoonkas l'our dream is In }'

nightmare, waarin hande kombllisinstrumenie
soos martelinstrumente vasklou),

Maar oordie algemeen vier die"betrokke" en
"polities korrekte" tematiek nie hoogty op die
tentoonstelling nie. Broeiende, emosionele
uitdrukkings oorheers - meestal nie vreugdevol
nie, maar vaagweg onrustig,

Die onrus strek van die amper neuroties
selfhewuste aanslag van ]anine Allense skilderye
van verskrikte naakfigure (Polka Masu rl~a en

i~~Y gaze hils tbesideofnobody) tot die somber
uitbee lding van skuldgevoelens (seksueel of
polities?) in Marianna Susan Booyens se on
rustige skildery Die ierantuoordeliebeid; tot 'n
gevoel van persoonlike isoIasie en vervreemding
in Antoinette de \Vaal se skildery Uitsluiting
(oeruerp ing). met die opgekrulde fetusse in
vakkies,

Persoonlike introspeksie en 'n gevoel van
magteloosheid in 'n bedreigende omgewing
kom ook na rare in Marc Edwards se treffende
beeIdhouwerk Moulding thisjourney , war men
toe kantel met die neus teen die mum ('n spel
met swaartekrag wat dalk effens oordryl word
deur die "meulsteun" om die nek) en Cameron
Voyile Voyiya se twee linos nee Sbadous in
suburbs of my mindII en I V.

'N B OEIENDE RIGTING is die vernuwende
verkenning van fotografiese tegnieke, Veral die
merietepryswenner Adam Letch se gebruik van
argetipiese beelde (visse om fallusse te sugge
reer, ens), dubbelsinnige spel met manlike en
vroulike seksualiteit, digterlike gebruik van Iig
en skadu, en aanwending van emulsie met 'n
kwas om ekspressiewe teksture te bekom. is
irnposant in werke soos 7be men 's club, 71Jefall
en The bearer a/fish.

Beeldhouwerkstaannie sterk op die tentoon
stelling nie. Hoogtepunte is Edwards se ge
noemde werk en veral die merietepryswenaer
Russel coil se spel met die uitgeholde boom
stam as sarkofaag, Ifl/Jat uould you do if. Dit
sluit aan by Jackson Hlungwani se werk, maar
toon 'n meer klinies intellektuele benaderingmet
die gebruik van verbaIe woordspelings.

'n Soms lastige post-modernistiese neiging is
die samevoeging van 'n reeks gevonde voor
werpe in 'n SOOI1 visuele tearer. Word dit beheers
en verantwoord gedoen, kan dit uiters doeltref
fend en suggestiefwees, soos Anton Karstel se
versee lde glaskas De/ached desires, war die
Preroriase Kunsmuseum parodieer.

Maar heelpa rty Suid-Afrikaanse kunstenaars
neig om dit te oordryf tot 'n absurde samekoe
king van objekte wat in kitsch verval - soos
Wayne Barker se ' rituele altaar" De Hoop,[ohan
Coctzer se A/rican Time,johan Wessels selkoon
vir die droogte en Naomi Faber se afgry Iik
oordadige "dekorstelle" Icarus and Ecbo in
(ull)j ixed fligbten Great Expectations. Iaasge
noemde Iyk nogal 005 Miss Haversham se
mufferige kamer 1'01dooie herinneringe in Dick
ens se boek Greal Expectations.

Sulke werke bat mens die gestroopte een
voud waardeer ran Joachim Schonfeldt se reeks
Curios & authentic U'orks oj art, en effens
verlang na die minimalisme van die jong Belinda
Blignault, wat pas haartentoonstellingAl1lilxx~J'

in die Everard Read Kunssaal vir Eietydse kuns
gehou het.

• 'n Debat oor diestatus van S u id-Atrikaanse
kunswedstryde word om7 nm op Donderdag
22 Julie in die leAaangebied. D ie
tentoonstelling duurtot 25 J ulie.
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sport

Tog nie nag 'n nuwe Groot Wit Hoop nie?
Nee, net 'n cue wat 'n comeback maak.

THINUS HORN kyk na die 'nuwe'
Johnny du Plooy 5e kanse

isnie maklik om dieGroot Wit Hoop van die oomblik
te wees nie. VrJ maar vir johnny du Plooy. Hywas 'n
belowende amateur, maar beslis nie in Gerrie Coetzee
ofselfs Kallie Knoetzese klas nie. Toe hy virgeld begin
boks, was die pers - en die bokspubliek - nietemin
dadelik gaande.

Hulle het meer verwag as watJohnny kon gee. Hy
kon amper nie anders as om hulle teleur re stel nie. En
hy het.

Syloopbaan het twee jaar gelede 'n laagtepunt bereik toe hy in dieeerste
ronde deur Corrie Sanders uitgeslaan is. Hyt gewonder of boks nog die
moeite werd was. Die antwoord was nee.

Baie dinge het intussen verander. TOU'Sjohnny terug, 10 kilogramIigler
en Ius vir baklei , Samson Mahlangu moes dit verlede maand in die
Superbowl by Sun City ontge ld, toe johnny hom in die sesde ronde
uitgeslaan het.

Soos 'n mens seker maar moes verwag na twee jaar se nIS, was joh'nny
se tydsberekening nie te waffers nie. Mahlangu was voor op punte toe hy
hom in een van Johnny se beroemde Iinkerhaakhoue vasloop , en besluit:
genoeg.

Coetzee, war self binnekort weer boks en nissendeur sy lyf promotor
hou, was beindruk, Hy vat binnekort virjohnny saam Amerika toe, waar
groter geld wink. Hy meen die Yanks gaan net so baie van Johnny hou soos
die Suid-Afrikaanse bokspubliek.
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Opsy beste was johnnybaie gewilder as Brian Mitchell, die suksesvolste
bokser wat Suid-Afrika nog opgelewer het, Hoekorni

"Dis omdat ek 'n stouteoutjie is," raai Johnny.
Dalk, Boks is vermaak, en boksers ding mel pop- en rolprentsterre mee

om 'n plekkie in die kalklig. 'n Wilde ou war virnJe Star se fotograaf 'n
middelvinger goo i en met "warm' motorfietse op Tanon jaag, gaan altyd
'n grater indruk maak as iemand war 'n preek afsteek wanneer hy 'n
mikrafoon sien. Vra maar vir Brian.

En dan lyk Johnny oak nogal soos 'n rolprentster,
In die kryt het hy ner een groot bate, en dit is die eenwat boksgeesdrif

tiges wil sien: 'n Uitklophou.
Mike \\'eaver se niemand het hom nog harder geslaan asJohnny nie, en

almal weer Weaver het al 'n paar lelike houe teen die kop weg.
Niemand hou van punte-beslissings nie. Kyk maar na die onbevredi

gende uitslae wat Dingaan Thobela se twee gevegte teen Tony Lopez
opgelewer het.

WanneerJohnny deurdie roue klim, weet 'n mens: Iemand gaan bly le.
Maar daar was oak ander redes vir Johnny se gewildheid: Hy's 'n

swaargewig, en hy's wit.
Nie-rassigheid is 'n buzzword war nie maklik in die bokswereld sal

posvat nie. Hulle hou nog daarvan am te sien hoe 'n swart ou en 'n witte
mekaar foeter, en wit swaargewigte is maar skaars.

Vraag: Wat is die verskil tussen Halley se Komeet en 'n goeie wit
swaargewig? Antwoord: Die komeet sien 'n mens darem so elkedan en wan.



Die enigste noemenswaardigewit swaargewig
war die wereld sedert Rocky Marciano opgele
wer het, was sy naamgenoot uit die rolprent
wereld, Rocky Balboa. (Sylvester Stallone het
darem vir jou 'n vrugbare verbeelding. InRocR)'
V maak hy selfs van Tommy Morrison 'n kam
pioen),

Coetzee he t nou weI 'n deel van die
swaargewigkroon gewen, maar nooit teen die

beste bokservan sy tydvak, Larry Holmes, geboks
nie.

Na Gerriese lelike loesings teenGreg Page en
Frank Bruno was die Suid-Afrikaanse bokspu
bliek reg vir 'n nuwe held.Johnnywas hulleman.

Pierre Coetzer het terselldertyd begin opgang
maak, maar Johnny het die skares gelok. Pierre
was toegewyd en superfiks. Johnny was opwin
dend - en lui.

sport

"[ a, ek steek 'n bietjie lyf weg." erken hymet
'n laggie. "Eksal nie maklik meer oefenas wat ek
hoef nie."

Eerder minder, se die mens e wat weet, Selfs
voor sy gereg teen Francesco Damiani omdie
Wereld-Boksorganisasie (WBO) se titel het hy
homself nou nie eintlik ooreis nie.

Hy is uitgeslaan(surprise, surprise) enni nog
twee uitklopnederlae - teen Coetzer en Sanders
- was sy loopbaan verby,

Maar soos Holmes, Geo rge Foreman, Sugar
Ray Leonard en tientalle ander boksers het hy
gou begin rusteloas raak. Hy droom nog van die
wereldkroon, maar dis nie w aarom hy weer
baklei nie.

"Dis vir geld: se hy.
Teen Coetzer het hy n koel halfmiljoen

verdien. Maar selfs dit kon nie vir ewig hou nie
- nie as 'n man 'n voorl iefde vir vinnige motor
fietse en duur Duitse motors het nie.

Nou's hy terug virgeld - maar dis oak nie net
vir geld nie,

"Ek's virniemand bang nie," se hy, enverklap
da lk 'n ietsie meeras war hy wou. Tee,sehy,ook
nie vir Sanders of Coetzer nie.

"Ek was nie reg toe ek hulle baklei het nie. Ek
sal hulle vat. Enige dag. "

Syafrigter, Willie Lock, is soos Johnnyn man
van min woorde, Maar 0 , so goed gekies: "Hysal
vir hulle bliksem, Die hele spul van hulle.'

Johnny lyk wraggies goed. Daar is wel nog
tekens van 'n sagte midderif, maar dit het Riddick
Bowe nie verhinder om Evander Holyfield 
spierberge en al - lelik te karnu ffel nie.

Sy tydsberekening sal oo k weer regkom. En
onthou: Johnny is maar net 28. Swaargewigte is
veronderstel om eers op 30 hul toppunt te
bereik. Hy't oak meer talent as wat sy middel
matige vertoningslys 'n mens sou wysmaak. En
daardie uitklophou.,

Johnny kan ook 'n hou vat. Die vraag is net ,
wil hy? Ten minste drie van sy gevegte het 'n
mens nogal laat wonder: sy eerste teen Mike
Weaver; teen Reynaldo nipes en teen Damiani.

\X'eaver het hom ses rondes lank met skitte
ren de reguitlinkers getreiter. Met die klok vir die
sewende blyJohnny in sy hoek sit. Seer hande,
se hy.

elfde storie teen Snipes , behalwe dat hy die
keer glo op soek was na 'n verlore mondskerm.

Toe hy teen Damiani eers behoorl ik sy Ie
gekry het, was daar van opstaan min sprake - al
het dit glad nie gelyk of die kampioen se houe
groot skade aangerig het nie.

Dit het die landseboksskrywersdarem vir jou
lekker laat lostrek. Johnny is sag, Johnny is lui.
Johnn y is bang

Maar aan sportskryw ers steur hy homgeluk
kig nie.
, "Ag, laat hulle skryf war hulle wil skryf.

WTanneer hulle my klaar geknock het, klim hulle
in hulle Toyotas. en ek klim in my Mere:

Toe gooijohnnysysak oor sy skouer. En klim
in sy l\lerc. •
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boeke

dieafskuwelike era

My Own Private Orchestra
Deur Ian Fraser
Penguin

WILLIAM PRETORIUS

DIEkomediant Ian Fraser se MyOwn Private
Orchestra sal omstredewoos,wat jyookalvan
dieskrywer of die bookdink. Disongewoon vir
iemandwat in Engels skryf om so reguit soos
Fraser te praat oor sy kinde~are , sy militere
diensplig en sybegin indieteater.ByAfrikaanse
skrywers is dit egter 'n anderstorie...
Fraser begin deur homself te omskryf as 'n
"bedwetting, stuttering and nailbitingfatkidwho
themdiscovers at the age of twelve that he's
adopted,and whose liferapidlytumstoshit."Oit
raak erger. Binne die vet kind veg 'n gewone
kinddesperaat om teontsnap en selfvervulling
tevind.
Fraser het troos gevindin dieteater, fliekeen
boeke.Hulle was magies.lndieboekishyegter
daarop uit om sy kinderare tedemistifiseer en
beskryf hy hoe hy petrol gesnuif het, gehal
lusineerhet, dagga enalkohol probeer het, en
seks as skoolseun ervaar het - ''The words
homosexual or queer are never mentioned.
These are just the blind fumblings of lonely
human beings obtaining whatever comforts
they can." Later verloor hysy maagdelikheid
heteroseksueel met 'n vrou.
Die weermag-brutaliteithet hommet die werk
likheid gekonfronteer: "No cinematic fade to
black, just an awareness that sequentially,
something is missing ..." Hyisdikwelsgefoeter,
het geweld in homself en andere ontdek - iets
wat hyverafsku. Hy is 'ngehawende idealisen
indieboekwat,skryfhy,'neieleweaangeneem
het,probeerhysin vindin'nvervreemdewereld,
Syskryfwerk is self-ondersoekend: hy kan ter
ugstaanenwaameemhoehyhomselfinwoorde
konstrueer.
Syboek kan, natuurlik, oak beskou word as
behep methomself,maardit iseerliken,soms,
onverwags. Wanneer hybeskryf hoe hy op
nege-jarige ouderdom 'n Indier-man in 'n~

.9 hawy(lde
I ealls

iets nuuts om te lees

MARTIE MEIRING

NEKLlS: JOLLIES EN SMARTIES 5005 UIT- EN INGERYG deur PG Du Plessis.
Kortverhale watdiespektrum van menswees ondersoek. Tafelberg. R34,95. Resensie volg.
JUFFROU SOPHIA VLUG V O RENTOE.BertaSmit. Die roman.ingebed in dieSuid-Afrikaanse
politiekendiemens severhoudinglotGod,isSmil seeerste in 22jaar. Quellerie. Prysnievermeld
nie. Resensie volg.
LEM.PJ Haasbroek.Oor'n staatsgreep,'nburgeroorlog en mense verstrengel ingewelddadige
verhoudinge. Human enRousseau. R59,99. Resensie volg .
DIEGRYS KOEDOE. PGHendriks.Die 14-jarige Nielen syoomDaanonderneem'nprospekteer
reisdeurdieKalahari. Daar kom hulle in aanraking met die onverklaarbare:dieGroot Slangvan
die Augrabies se watergeweld, die Verlore Slad van die Kalahari en die legendariese Grys
Koedoe. Die roman is meer as net 'n gewone avontuur-verhaal.Niel moel 'n filosofiese begrip
vir die onverklaarbare ontwikkel, en verdraagsaamheid leer. Humanen Rousseau. R34,99.
DIEHADEDA WAT BANG WAS VIR DONDERSTORMS. VeronikaKlipp enTamlyn Martin.
Prettige kinderboek oor die beminlike Pieter die Hadeda . wat op 'n stormagtige aand vir sy
vriendinNellie wit besoek. Gecko Boeke.R19.99. Ook in Engels.

Editors under Fire
Deur Harvey Tyson
Random House

OEheroies - of arrogant- die redakteursvan dieSuid-Alrikaanse perswese in die
apartheidsjare was, sal seker meermale 6f bevraagteken of aangeprys word.
VolgensTyson,voormaligeredakteur vanTbeStar,selangdokumentasie oar die
(hoofsaaklik Engelse) redakteurs se stryd teen die monster apartheid en die
naakte wraak vansovee! dienaars van diestelsel,moet jy aflei dar verbaIe verset
eintlik maardiegroatwapen was van daardie tye.Heroiese optrede was eintlik
niemoontlik nie,wantdieowerheid het maar oak net op swart redakteurs gepik
vir eensame opsluiting. (Arrogant ja, dit isaileredakteursmaar te alle tye in elk
geval)

Diehoek staaf noukeurig die een vreeslikebeperking op die ander wat diepers moes verduur in die
paging om die apartheidbeleid te laat werk. Dis 'n
verontrustende chronologie - omdat dit so maklik was om
een wet op die ander te stapel om monde te snoer,
kommentaar stil te maaken feite te verdoesel.Hoemagtig
die owerheid was, laat rillings deur jou gaanas jy lees hoe
ongelooflik snedigenseker van hul selfbaievandieburokrate
waswat doodeenvoudig basiese vryhedekon inperk.

Tyson se verslag van die lye sou 'n baie tiperende
element miskyk ashy nievan sy afranselingdeur PW Borha,
dieboelie-president,vertel het nie. Feitlik e!keredakteur(en
baieministers)hetonder daardie blitsendeoeenongeloofl ik
onbeskoidetongdeurgeloop. "1don't likeyourface,"het hy
aan Tyson geseenhomookmeegedeel dathy'nkindis- 'n houd ingwatTyson dus aangeneemheten Botha
se uitgestrektehand met diegroe t ge'ignoreerhet!

Diejarevan dirty tricksen d ie ondersoek enblootlegging van bv dieInligtingskandaal en laterdie P~B

word natuurlik behandel. Oak o.m.VIJ1e IVeekbladse leiding in dieoopvlek van die berugtespul nadat
'n "DeepThroat" deurV\\7B gevind is.

Tyson herroepookdieverstikkende "Stoffel"-jare, toe ministerStoffel Bothadrakoniesemaatreels teen
diepersingestel het (en oak, natuurlik, 'n verhoogde registrasiefooi varV/)'e lVeekbladgeeis het, nog
voordat dieblad kon publiseerl)

Ander redakteurs het al oor hierdie jaregeskryf: Alli ster Sparks, Schalk Pienaar, Piet Cillie, Donald
Woods, en nag baie meer sal ook skryf - maar Tyson se boek is tog 'n nuttige verwysingswerk na 'n
afskuwelike verkragting van feitlik alle demokratiese regte. Hopelik 'n how not to run a country
handleiding, maar wie sal ooit leer? •
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Further Adventures. Jon Stephen Fink . Minerva. Prys: R41 ,95 .

waarvan uitgewers kon droom .
Reeksmoordenaars is groot besigheid. Norris

se boek is die derde oor Dahmer. Westerse
uitgewers het geskarrel 0 111 die ekslusiewe regte
te verkry op die jag op Chikatilo. 'n peurder in
die saak, VictorNurakov, is deur die boekverpak
kers Rob en Webb Stone opgeraap. 'n New
Yorkse literere agent het die Russiese uiigewer
Vitali Babenko opdraggegee om geheimeonder
houde met Chikatilo tevoer. Viktor Bukhanovsky,
'n psigiater betrokke by die ondersoek, vra
250 000 dollar vir 'n onderhoud .

Lourie was kontraktueel verbind tot 'nverslag
van hoofinspekteur Kostoev se jag op en vangs
van Chikatilo. Sy moordenaar is dus 'n onmens
like monster, meestal sodat Kostoev as 'n vlek
ketose held uitgebeeld kan word, selfs wanneer
die jag ontaard in 'n perverse grand guignol
komedie - Kostoev wen s byvoorbeeld meer
Iiggame word ontdeksodat hy op die spoor van
sy prooi kan komi -

I DIE NAARSTIGE stemming van eksklu
siewe regre, aaklige onthuIlings en geldmakery
is die afgryslikheid van die moorde belangriker
as die motivering daarvoor. Sowel Masters as
Norris probeer egter die vraag beantwoord:
hoekom? Die hofsake het beslis geen antwoord
verskaf nie. Die waarheid en die politiek meng
nie altyd nie.

Gemoedere het haag geloop in Milwaukee,
waar Dahmer in 'n swart buurt gewoon en
gemoor het. Die polisie moes Dahmer verskeie
kere gevang het: hy is voorwaardelik vrygelaat
na kindermolestering, huIle het sy woonstel
besoek. Maar toe Dahmer se slagoffers as vermis
aangerneld is, het die polisie belangstellingver
loar toe hulle hoor die vermiste mense is gay en
swart.

Dahmer was in werklikheid in die gay ge
meenskap bekend as 'n gevaarlike kalant en
verdink van die rnoorde, Maar oak die gays se
waarskuwings het die polisie koud gelaat

As Dahmeronskuldig bevind is, se 'orris,sou
onluste uitgebreek het. 0111 verhoor te word,
moes bevind word dar Dahmer by sy volle
positiewe was en tussen reg en verkeerd kon
onderskei. Om hom te begryp of sy onvermoe
am sy drang totmoord te beheer, selfs alkon hy
sy alledaagse handelinge beheer, was nie ter
sake nie. Hy moes veroordeel word. Waansin
impliseer behandelingof rehabiIitasie endusdie
kans amaanstral teontkom. Die aard van genade
in Amerika is inderdaad baie geforseerd en
kompleks.

In Rusland was die gebeure sell's meerbisar.
Ook Chikatilo is verskeie kere byna gevang,
maardiepolisiehetniedaarin belanggestelomdie ~

geraak hetin die gay kroee.Dahmer kon sjarmant,
vriendelikenoorredend wees, maar hy hetook'n
openbare beeld gehad as 'nmetdieBybel behepte
rassis,

Vreemd genoeg dra Norris sy hoek op aan
Dahmer se slagoffers, in werklikheid 'n onder
steunende rolverdeling van meestal swart jeug
diges wat vermoor, na hul dood verkrag, af
geslag, in suur opgelos, in elreins afgespoel of
kannibalisties geeet is. Dahmer is die ster -
'orris beskryf hom as "handsome" - die eerste

reeksmoordenaar wie se verhoor wyd gebeeId
saai is.

Reeksmoordenaars as ikone was antikli
makse na Dahmer. Sy enigste mededinger in die
media was die Russiese Ripper, Andrei Chikati
10, wat inHunting the Deul indie kalklig kom,
met meer as vyftig verkragte, verminkte en
verorberde slagoffers. Met sy kaal geskeerele
kop, uitpeulende oe en maniak-blik was hy 'n
lewende stereotipe van afgryslikheid, alles

gelseprosabes ig is om doodlegaan inflou,
onkreatiewe dokumentasie wat as fi ksie
voorgehou word, soos sommigeresensente
meen,dan het Fraser d ieplaaslike Engelse
skryfwerk 'n bietjie lewe gegeedeur aan
vegbaarte wees en nie oorverfynd weens
beleefdheidofdoekies omdraainie.Syboek
is net wat dit is. En d rs 'n benadering wat
waardeer behoort te word.

Adventures
Jon Stephen Fink

Jo n Steph en Fink het in 1981 d ie w o nd erli ke boek Cluck! The Tr ue Story of Chickens in

the Cine m a geskryf (wie ook at my ekse m plaar ge leen het, kan d i t gerus terugbring!). Na '

'n lang stilte het hy Further Adventures geskryf,

' n hul deblyk van 600 b ladsye aan die

superhelde van die radio - 'n mengsel van

heimwee, hardgebakte realisme, komedie en 'n

p ast iche van speurverhale u it die jare veertig .

He erlike leesstof. Ole held is die sestigjarige

Ray Gree n wat regdeur A m e rika b eroemd

ge w o rd het as die Green Ray. Die reeks het tot

'n ein de gekom en Green besluit om in die

werkli ke lewe te doen wat hy op die radio

gedoen het: "TOHEED THE CRYOF THE

HElPLESS ANDTHE HOUNDED - TO DOGOOD

WITH NO GLORY · TO FACE EVIL WITH NOFEAR' "

Gelukkig is die werklike lewe and ers en Green

w ord 'n hedendaagse Don Q uicho t namate d ie

ro man· eintlik 'n selfmoord brief - vorder. Die

verhaal is soms stil en somb er, maar word

deurgaans met inne m e n d e, ko mie se

vindingrykheid vert el. Kr y d it in die hande.

'n heden aagse don quichot

IN boeke word reeksmoordenaars 61' verskoon
as romantiese, eksistensiele helde 6f begrawe
onder waardelose pulp-sensasie. Hulk' word
ook uitgebee ld as buite menslike ervaring, mon
sters wat die rasionele logika te howe gaan.
Masters se boek oor feffre\' Dahmer is elus te
verwelkom: hy skryf 'met empatie en insig: 'n
provokatiewe, verstandige analise.

Norris se boek, vinnig geskryf. is minder
geslaag. Daar is egter nuwe inligting uit onder
houde met die transvestiet 'Goldie" en 'npriester,
Jean Paul Ranieri, watalbeimet Dahmer bevriend

WILLIAM PRETORIUS

The Shrine of JeffreyDahmer. Brian Masters
(Hodder & Stoughton).R79,95.
Jeffrey Dahmer. Joel Norris •
(Constable Paperback). Prys nieverrneld nie.
Hunting the Devit Richard Lourie
(HarperCollins) R35,23.

dahmer en chikatilo:

moordas liefdesdaad?

~ plaaslike inry-bioskoop masrurbeer,
ondervind hy daarna geen skuldbelaaide
vrees nie, ma ar staanhy enwonder wie hy
is- wat mens e maakwal hulle is. 'n Ver~

rassende , eksistens iele oomblik.
Die toonaa rd van die boek neig om ge
spanne te wees, maardie skeppende pa
ranora - as 'n mens ditsokan noem- is die
boek se redding. As Suid-Afrikaanse En-
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boeke

GERRIT OLIVIER

Splinters I'an spieel en klip: Annico vanVuuren (Tatelbe rg).
Dienes: Eleanor Baker (Hum an & Rousseau)

'eeuwending
OP dieaglerblad vanAnnico van Vuurense Splinters van spieel en
kliplref 'nmens die interessa nte mededeling aan dat die roman 'n
finaliswasinTafelbergse eerste romanwedstryd saam m et DeKat,
Antenne en Saambou. Dit is dus een van die manuskrip te waarop
Tafelberg dieregte verkrydanksy die blole feit dat d ie u itgewer 'n
romanwedslryd borg.

Prima facie moet Van Vuuren die voordeel van d ie twyfe l kry.
Prima facie het ons met Iite ratuur te doen, al sou etikette soos
'popular" en "gewild" ('n gevaarlik dubbelsinnige begrip die!)
loegevoeg kan word. Die uitgewer self gooi indie flapteks 'n lekker
diksous oor: "Met hierdie ep iese vertelling leef die s krytster saam
melDawidindie hart van gewone Afrikanersvroeg in die twintigste
eeu - en laat sy hom, soos sy mense, opstaan in 'n onoorwinlike
geloof."

Ekhel gedeeltes van Splinters vanspieel en van klip geweldig
geniel,alwasditniejuisdanksy die onoorwinlikegeloot in di gewone
Afrikanerhartnie. Die beste beskrywing waaraanek kan d ink, isdal
dil 'nsliglelikeboek-pikareske roman is,mel die"splinters" indietitel
dalk 'nonbewuste metafiksio nele aanduiding.

In die sentrum van die boek is daar die "hoerdoppie" Dawid: die
Samaritaan, die arqetiplese goeie Af rikaner, die heldsonder kreuk
rondomwie 'n aantal kragtige Simbole hull e reedsvroeg begin skaar:
die Hand, die Stem, die Oog. Bybelse parallelle begin hulle weldra
aandien wanneer hy aandie Engelse as Gol iat dink,endaar is selfs
'n passasie waarin hy 'n Adam in die tuin van Eden word.

Die plot is va n 'n opsombaredrukte , m et 'n opeenhoping van erg
dramatiese gebeurtenisse,selfs 'n paar ongoorloofde seksuele kon
frontasies, rondom 31 Maart 1918 . Volgens die boekmoes die laat
negentiendeen vroe g twinsligste eeu 'n geweldigonsamehangende
tyd gewees het. Die betrokkenes spat uiteen , maar leen die einde
kom daar berusting en versoening.

Getuienis van ten minste 'n pagin g tot titerere organisasie is die
omkeringvandie chronologiedeurmi ddel van 'nonderbrokeproloog,
die veelseggende stomheid van Dawid wat uileindelik in gebed
opgehef word, die vele Bybelse paralle lle, die aile hardhandige
gebruikvansimboliek. Maardilwordalles ongedaan gemaakdeurd ie
gebrek aan 'n oortuigende innerlike probl ematiekby enige van die
karakters, die eendimensionaliteit van die figure, die slereotipes en
die gedwonge coleur locale van die verteller se taalgebruik.

Dis hierdie oulikheid wal 'n sin oplewer soos dievolgende: "Die
vrug uit haarskoot wat nieuilsysaad g roe i nie,wordvir hom 'n doring
in die vlees." (56 ) Of: "SouhyIeopenlik gee, slaanJohanna dalk toe
soos kluitjies en stroop wal nie goed warm gemaak is nie.' (55) Dis
'nsoortnamaak-Boeretaal,watnetso onoo rtuigendklinkasonbeholpe
uitdrukkings soos "Misnoee sluwe opnuut in hom boontoe" (59) en
"Trooswoorde b ly stom in hom Ie" (75).

Terwylpartyvan dievroue opdieplaas vi r myaanvanklikinteressant
geklinkhet, raak die cliche'suitdieAfrikanerhart aldikkeropgestapel:
Johannesburg as Gomorra,melhoestende dronklappe en - wie kon
dit raai - 'nseun wat na diegrond hunker; di e papbroekigeEngelsman
John Brown; d ie plaaswerker Jona w at maar saam met die baas
gekom het. -

In die Afrikaanse lektuurisdaar waarskynlik dosynedrake wat 'n
mens kan afstot om te komwys dat hulle niks beter, maar ook niks
slegteras Splinters vanspieelenklip is nie. Maarhullehetwaarskynlik
nooit die kortlys vir 'n prys gehaal nie.

Van Vuuren se boek is sovoloop plekke en grool gebare dat dit
'n mens agterlaat met die indruk van 'n onwesenlikegeskarrel in 'n
teatrale ruimte. Eleanor BakerseDie nes, daarteenoor,hetbynageen
leeplekke nie. D is 'n boeksovolgeskryf dat die leser na 'nnogal lang
trek oppadna die genesende engelukkige einde,nie uilgedaagword
om self met die ve rbeelding oploop te gaan nie.

Daar is iets w at 'n mensaan Karel S choeman laat dinkin Baker se
byna sistematiese opbouvan'nverhouding tussen diehoofkarakters
en die intensiew e gebruik van gesprekk e om die loenadering te
bewerkstellig. Ook die milieu isSchoeman-agtig: 'nmanjifieke land
goedcumsenu- inr igtingwaardieaanwesiges opmekaaraangewese
is.

Rondom Karo line, diehootkarakter wat aan diebeginvandie book in
'n soortstilstuipe verkeer, en haar dokte r Rene word'npaar ander figure
gegroepeer,elk met huleie klein trauma. Die meeslevanhulle openbaar
mettertyd oak hu l positiewe kant. Van die ongeneeslikeswat daar oak
moet wees, hoor 'n mensbyna niks nie, sodat elkvan die pasiente se
lotgevalle die boek se sonnigheid ondersteun. Krisisse word met
hardwerkendheid opgelos,genesing is moontlik,diebloeiende natuurself
omgewe die karakters mel'nauravan gesondhe id.Dieafgrondelikhede
van 'n Zauberberg hoef 'n mens hier nie te soak nie.

Een van die e ienskappe wat Die nes van dieailepopulere onder
skei, is datdaar noo it onnodiggemoraliseerword nie,datdaar soveel
beheersing is - en ook soveel beheer. Ka roline sewaansin, wat van
die begin af in 'n soort binnepraat figuree r, wordgedradeurdie beeld
van die nes en di e voel, enhierdie beelde word neljies uitgevoer, en
vir die leser verklaar: waansinas literere simboliek en 'n eie interne
logika. Wanneer Karoline uileindelik be g in praal, soek sy nie na
woorde nie en blyk taal 'n adekwate hul pmiddel Ie wees om weer
struktuur aan haar lewe te gee.

Uit die waansin kom daar uiteindelik 'n Hooglied:diefinalebeklinking
van 'n bookwaarin die doktersowel as die verteller,albei rustig pratend,
'nbeskermende handoarKarolineendie leserhou.Terwyl 'nmensditkan
betreurdatBaker haarduidelikevermoens in sulkeveiligebane lei, isdaar
niks banaalsot oppervlakkigs aanDie nes nie. •

engeeet is tydens die kunsmatige
hongersnode wat deur Stalin se
landbou-programme geskep is - al
het die voorval dalk nie werkl ik
gebeur nie.

Chikatilo en Dahmer het ook
buite hul gesinsverbande geen
emosionele bevrediging gevind nie.
Chikatilo is bespot as vemyf, as
iemand wat by ver re nie voldoen
aan die ideaal van die nasionale
Russiese held nie. Dahmer was '0

nerd, 'n chroniese agterblyer in '0

aggressiewe kapitalistiese samele
wing.

Ondanks hul tekortkominge het
die boeke 'n deug war nie altyd io
ander media moontl ik is nie: kom
pleksiteit. Die skrywers werk heel
wat met nabetragting, nie in die
hitte van die histeriese oomblik of
met maklike koerant-sensasie nie.
Kompleksiteit vermenslik en ont
stel, Daar's geen ve ilige reg of
verkeerd nie.

Se nou maar, vra Masters, Dah
mer het sy slago ffers uit liefde
vermoor en nie uit selfhaat nie,
soos Norris voorstel? Se nou maar
hul verminkte Iyke was voorwerpe
van begeerter Dis 'n aaklige gedag
te, maar dit plaas Dahmer stewig
binne diemenslike ervaring -en dis
belaogrik, dink ek, as jy wil begryp
waarom diemoorde gebeurhet, en
wil keer dat so iets weer gebeur..

werklike moordenaar te vind nie,
net iemand wat gehang kon word
omte wys hulle is doeltreffend en
dat misdaadnie in Rusland bestaan
nie. Om die waarheid te se, die '
verkeerde slagoffer istereggestel vir
Chikatilo se eerste moord. Niemand
was juis begaand daaroor nie: die
staatwasgeinteresseer in ideologie,
niedie waarheid nie.

Dahmer en Chikatilo se moord
dadigeloopbaneis aangehelp deur
apatie, vooroordeel, ideologie en
onbevoegdheid.

MAAR DIE VRAAG bly: waarom
het hulle gedoen wat hulle gedoen
hee Aan die hand van die boeke
Iyk die antwoord eenvoudig en
duidelik: hulle het sonder liefde
grootgeword. Dahmer se ouers is
geskei. Toe hy agtien was, is hy
eensklaps aileen en selfs sonder
kos agtergelaat in sy ouers se hu is
- en het hy sy eerste moord ge
pleeg:n I)'loper metwiehy 'n paar
biere gedrink het en wat hy toe
vermoor het om hom te hou en
seks mee te he.

Dahmer was op twaalf jaar al 'n
chroniese alkoholis, dikwe Is
smoordronk op skool, maar nie
mand het 'n duit omgegee nie.

Chikatilo, 'n eensame kind, het
gely onder sy rna se obsessie met
dieopvatting dat sy broer vermoor
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CARLNIEHAUS, media-segsman van die ANC,
glonie baieAfrikaners sal bereid wees am alles
wathullehet, prys te gee vir 'n volkstaat nie

D
IE Afrikaner Volkstaat-idee het
die afgelope aantal maande heel
wat publisiteit ontvang - hoof
saa~lik ~s gevolg \:an hoeprofiel
aktiwteite soas die ontmoeting

van regse plaasboere in Potchefstroom en die
stigting van die Afrikaner Volksfront.

Die manier waaropveraIEngelstalige koeran
te hieroor verslag doen, is nie behulpsaam nie.
Hulle praat van Afrikaners as 'n homogene
groep. war feitlik uitsluitlik die volkstaat-ideaal
aanhang. Die volkstaters sal natuurlik graag die
indruk wi l versterk, maar daar steek weinig
waarheid in.

Afrikaners was nog nooit 'nhomogene groep
nie. Sells onder die ondersteuners van die volk
staatgedagte is daar geen samehorigheid nie:
sommige droom van die ou Boere Republieke
(Transvaal en die OV5), andere van Orania indie
Noordwes-Kaap en die Afrikaner Volksunie
probeer 'n gebied noord-oos van Pretoria
oormerk, Hierdie is nie net verskille oor 'n
bepaalde geografiesegebiednie,maar weerspieel
'n diepliggende politieke korflik,

Suid-Afrika is midde-in 'n diepgaande oor
gangsfase; en dit betrek elke bevolkingsgroep in
5uid-Afrika. Die meerderheid van Afrikaners is
lank nie meer plaasboere nie, maar middelklas
stedelinge: onderwysers, staatsamptenare en
tegnici wat trots is op war hulle bereik het
gedurende die laaste veertig jaar van Nasionale
Party-regering. Hulle het voordeel getrek uit
apartheid en is daarom onseker, selfs bang, vir
wat 'n toeko mstige nie-rassige samelewing vir

trek?
hulle inhou Die belangrikste oorweging is nie
polities of 'n verbintenis tot apartheid-dogma
nie. Hulle isbesorg oor die veiligheid van hulle
families en of hulle nag die huislening sal kan
afbetaal.

Hierdie is nie mense war 'n rweede Groot
Trek gaanaanclurf nie. Uit verwarring, of irritasie
met ons stadige en onsekere oorgangsfase, woon
sommige regse vergade rings by, Vir 'n paar uur
vergryp hulle hulself aan rassistiese retoriek en
droom van 'n verenigde Boerenasie met sv "eie"
grond. Tog is dit maar 'n klein klompie wat
bereid sal wees am alles wat hulleopgebou het,
prys tegee en na 'n afgesonclercle en ekonomies
wankelrige volkstaat te verhuis,

DIEGENE \VAT BElmID ISom dit te doen is
'n minclerheid selfs onder regse geledere, war
self maar'n minderheid onder Afrikaners is, Daar
kan dus geen sprake wees dat clie Afrikaners ·as
'n gemeenskap die volkstaatgedagte aanhang
nie. Dit gaan in werklikheid oar 'ntuisland vir 'n
groepie mense met dieselfde politieke ideale,
eerder as 'n tuisland vir 'n volk,

Die Afrikaner Volksunie. AFVSTlG en selfs
dieKonserwatiewe Party se hulle verwerp rassis
me en skoei hul argumente op die beginsel van
selfbeskikking. Ongelukkig is hulle egter bereid
om hulself te vereenselwig met die AWB en
ander openlik rassistiese organisasies wat lede is
van die Afrikaner Volksfront. Hulle eis die Afri
kaner-kultuur op as hul besitting, maar simbole
soos die i77-swastika het tog Iverklik niks te
doen met Afrikaner-geskiedenis nie. Interna-

Regses by hul heiligdom.

Foto: Gideon Mendel

sionaal is daar 'n geheulery met die Nasionale
Front in Brittanje en "Western Goals", waarvan
Clive Derby-Lewis 'n lid is.

Die rassistiese aard van die volkstaatgedagte
is nerens meer duidelik nie as in die feit dat dit
onmoontlik isom, sonderdie grootskaalseherves
tiging van ander bevolkingsgroepe, 'n volkstaat
te stig waar die Afrikaner in die meerderheid is.
Die volkstaters weet dit - en geen bontpratery
help hulle om aan dieharde feit te ontkomnie,
Selfs in die afgelee Noordwes-Kaap, waar
AFVSTIG met "ORANIA" begin het, is daar vier
'kee r meer kleurlinge as Afrikaners, Indie dorpie
Orania is die kleurl inggemeenskap, wat jare lank
daar gewoon het, deur die nu we AFVSTIG
intrekkers gedwing om weg te trek!

DI E ANC IS in beginsel gekant teen sulke
rassistiese praktyke. Ons is egter nie as sodanig
gekant teen die beginsel van selfbeskikking nie.
Regte tot selfbeskikking vir taal, kulturele en
godsdienstige groepe is be langrik, maar ons
moet nie vergeet dat kollektiewe regte gefundeer
moet wees in die inclividu se reg tot selfheskik
king nie.

Kollektiewe regte van selfbeskikking kan nie
doeltreffend beskermword sa nder dat die indi
vidu se reg lOt vryheid, selfbeskikkingenselfl'er
vulling erken word nie. Die reg lOt e1fheskik
king (individueel of kol lek tief) moet nie so
uitgeoefen word dat clit die regte en vryhederan
ander ondermyn of die nasionale veiligheid en
integriteit van die staat in gevaar steI nie,

Die Afrikaner Volksfro ru e benadering
voldoen nie aan die hasiese, internasionaal aan
vaarde, definisie ran selfbeskikking nie. Rassis
me bly maar skuil in hul benaclering en is 'n
belediging en omkenning van die fundamentele
menseregte van aile ander uid-Afrikaners, oak
Afrikaners wat nie soas hulle dink nie.

Inderdaad, die sterkste afwysing van 'n Afri
kane r" Volkstaat kom van ander Afrikaners, AI
hoe meer Afrikaners is diep ongelukkig en
geirrireerd met die arrogansie van dieVolksfront
wat die Afrikaner-kultuur vir hulself probeer
ope is, Hulle aanvaar dat die Afrikaanse taal en
kultuur, tesame met al die ande r tale en kuhure
in on ' land. kan groei en ontwikkel in 'n ver
enigde Suid-Afrika,

Hieroor is die Ai\'C besonder blv, waot ons
het nog altydgel'eg vir 'n nie-rassigesamelewing
waarin Afrikaners oak hul regmatige plek kan
inneem. Maar die ANC sal oak aanhou om met
die ondersteuners ran die Volkstaatgedagte te
onderhandel. soas Nelson Mandela na ons baste
gesprek met die AVUgese het: Ons wil hul graag
probeer oorreed clar daar 'n beter anrwoord is vir
hulle probleme en vrese as onttrekking en
isolasie. •
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WAAR muslekspele ons voorland blyk te wees omdat dit groot lokettreffers is, is dit

verblydend dat Truk in die aanbieding van "Sound of Music" baie goeie musikale kragte

gebruik soos die Pro Musica orkes en Weis Doubell as dirigent. In kleiner rolle word ook

goeie sangers gebruik soos Anina Wasserman as 'n sprankelende Liesl en Sally du Randt,

Donata Hoppel, Elizabeth Lombaard en Mauri Mostert ('n onlangse Butterfly!) as die

Nonne.

'n Hoogtepunt is die deurleefde sang en spel van die klnders, wat sommer reg van die

begin mens se hart steel. Anne Power lewer 'n volmaakte vertolking as Maria (met 'n

paar hoe note wat in die slag gebly het). Die veteraan John Hussey se kamee asMax is

in die kol. Minder gelukkig is James Whyle se eendimensionale "bulderende" vertolking

asVon Trap en Margi Nel se oordrewe opera-agtige Mother Abbess.

Ook minder geslaag isGeorg Kok se regie - deurspek van dieselfde gestereotipeerde

bewegings wat sy regievan "Der Vogelhandler" en "Figaro· gekenmerk het. AI is "Sound

of Music" 'n gedateude werk, is die kamp Andrew Sisters·beweginkies te passe om

vandag nog te oortuig . dan liewer 'n statiese en meer toneelmatige benadering as

vindingryke choreografie nie bedink kan word nle. - HENNING VILJOEN.

kwessies rondom sensuur

teater
die kinders steel jou hart
SOUND OF MUSIC: STAATSTEATER, PRETORIA

DieWeekly Mail/Guardianen die Anti-censorship Action Group bied die Limits of

Liberty-konferensie as deel van die Weekly Mail/Guardian-filmfees aan.Daar word gekyk na

kwessiessoosof slagspreuke soos "Kill the Boer, kill the farmer" in 'n nuwe bedeling aanvaarb~ar

sal wees. Verbode films sal gewys word, waarna internasionale enplaaslike kenners praatles

daaroorsalhou. Films 5005 Inventory, Caligula en Jean Genet se Unchant d'amour is te sien.

Witsteater, Braamfontein, 25 - 31 Julie.

GROUNDHOG DAY

Die film bewys een ding - enbevestig 'n ander: 1) Bill
Murray is uitstekend op so 'n komieklike dead-pan
manier, 2) Andie MacDowell is, hoewel mooi, 'n uiters
saai aktrise. Groundhog Day gaan oor 'n sardoniese
opportunis genaamd Phil (Murray) wat in 'n soort
vagevuur-situasie beland: hy beleef dieselfde dag
(Marmotdag) oar en oor - en dis hel. Elke oggend
word hy wakker met Sonny and Cher wat "I got you
babe" opdie radio sing. Elke dag probeer 'n ou kennis
versekering aan hom afsmeer, elke dag trap hy in 'n
gat yswater, e!ke dag doen hy 'n nuusinsetsel waarin
hy bespiegel oar die koms van die lente, ens,ens. - tot
hy 'n beter mens word. Die film is dus moralisties op
'n Amerikaanse manier - tog sorg Phil se wederva
ringe vir verskeie giggels. Aangesien Groundhog Day
in 'n wintermilieu speel en Murray geen hunk is nie,
isMacDowell ingebringvir die nodige versiering - sy
doen dit voortreflik,

sonny en cher
in die vagevuur

Driehoeklas kugels: Burstyn,Dukakisen Ladd.

blomblare lek? Stywelip ou tannies wat rooi sportmo
tors met hul oorlede eggenoot se boedelgeld koop?
ja. Maar regisseur Bill Duke skroom oak nie am 'n
bietjie dieper te delf nie. Hy kyk ook na verJies. die
dood - meer spesifiek, die ontwykende sin van die
lewe na die dood van 'ngeliefde. Esther (Ellen
Burstyn), Doris (Olympia Dukakis) en Lucille (Diane
Iadd), drie hoeklas Amerikaanse kugels, verloor hul
mans kort namekaar. Aldrie het jonk getrou en word
onverhoeds betrap deur dieongekende vryheid van
die ongetroude lewe. Die drie vriende hanteer die
tragedie van dood op verskillende wyses: Lucille is
dadelik op jag na 'n plaasvervanger en Doris span
deer haar dae in betraande gesprekke met haar
gestorwe man se grafsteen. Esther word aan diediep
kant ingegooi: Ben Katz (Danny Aiello) vind haar
tande (almal eg, verseker syhom) aantrekJik en die
twee beland saam in die bed. Hul arnoreuse akti
witeite word amper deur onhandigheid gefnuik, en
Esther besef die lewe gaan nie net voort nie - mens
kan dit selfs geniet. Die onderwerp is dalk afgesaag,
maar Burstyn en (veral) Dukakis se spel inspireer 'n
mens.

Andie MacDowell..•voortreflikeversiering.

• Net by die SevenArts inGrantlaan, Norwood,
Johannesburg te sien.

THE CEMETERY CLUB

een .tonee! na die ander gevoer deur "vooruitskou
ings" van latere gebeure. Blikke op die brandende
hospitaal word verweef met flitse van 'n pakhuis in
ligte laaie; 'n sker beweeg afgemete deur 'n onheil
spellend gesiglose mens se klere; bloed sypel oar 'n
verdwaasde vrou se gesig; 'n vuis ontplof in 'n seun
se maag. Die tonele spring amper onwillekeurig voor
die kyker se oogin- as vergestaltings van dieau man
se uitmergelende nostalgie oor (sy) verlore lewe(ns).

Toto Ie Heros is onmisbaar. .

daar IS lewe
na die dood

Gedink die film gaan oor 'ngroepie bejaardes wat 'n
biejie pret het? au mans met pruike wat wellustig aan

JacoVan Dormael in aksle,

die man in die
verkeerde huis

TOTOLEHEROS

(Totothehero)

Thomas ~o hy is bygeboorte met die buurseun,Alfred,
omgeruil. Daar was 'n vuur en Alfred se ma het die
verkeerde baba gegryp voor sy uit die brandende
hospitaal gevlug het. Syma verseker hom dit isnie so
nie - maar hy weet, Hy kyk by die venster van sy
nederige ouerhuis uit op die bure se weelderige huis
enhy weet. Thomas is nou 'n ou man en hyglosteeds
Alfred het hom gekul. Alfred en sy pa, mnr Kant, het
hom gekul: nie net uit 'n goeie lewe nie, nee. Ook uit
sypaenuit sy suster. In sy verbeelding neem hy die
gedaante van Toto aan: 'n held wat sy pa uitmnr Kant
se kloue red. Maar mnr Kant is gelukkig - hy slaag
telkens daarin om die koeels te ontduik en ongedeerd
daarvan af te kom. Daar is net een oplossing vir
Thomas: hy moet die dief verwyder. Permanent.

jaco Van Dormael is die regisseur en draaiboek
skrywer van die aangrypende film. Met vernuwende
filmiese tegnieke weef hy 'n roerende verhaal van
mislukking, verJies, vernedering. Van Dormael het

~ veral 'n fyn aanvoeling vir die uitbeelding van die
wereld vanuit 'n kind se eenvoudige verwysings
raamwerk - en vlymskerpe waarnemingsvermoe, Die
intelligente redigering boei: die kyker word van die

deur christi van der westhuizen

•resensies
films
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'NAfrikaner IS SOMS BRUIN

.....

energ

'n Afrikaner kan 'n bul wees of 'n boer of 'n blom of tn sakeorou of'n rocksanger.

Hy/sy hou van sushi en werk vir 'n Boerestaat of hy eet bobotie en stem na links.

Jy kan die Afrikaanssprekende lankal nie meer vaspen nie. Sy bele wereld is aan't

verander en by loop blitsig saam:
Sy soort radiostasie moet die pas kan volhou. Dit moet vars en lewenskragtig wees; dit

moet verskeidenbeid erken en insig gee. Bowenal moet dit sj taal pr-aat. Afrikaans

Stereo tref die lug met 'n nuwe stem. Ons bied diepteprogramme, inbelprogramme,

ligte musiek; klassieke klanke, godsdiens- en kultuurprogramme, AFRIKAANS

stories en staaltjies. Ons omroepers bet hul dasse afgebaal en

gesels in loslit-Afrikaans oor alles wat oandag se mense raak:

Ons dink onaj1Janklik en ons saai landwyd uit op 100/104 FM.

Kom pak die bul by die borings saam met Afrikaans Stereo.

r

HY'S BAlE GEVAARLIK.

ed

EN

nooid
LINDSAY SMITHERs-FeB 5B99/IIA
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A
vrouefront

deur sus strydom

glip weg van die sjowwies

A
s jygaan jag, gaan ek Grahamstown toe. Klaar.
Is ditnie 'n oulike ruilskema vir die huwelik riie?
Sus meen dis blatante afpersing.
En hoekom nie? Veral as jy dink dis dalk die laaste keer
dat hy kan gaan jag en syverryk gaan word op

Grahamstown. Want wie weet wat na 27 April komende jaar gaan
gebeur.

Een ding weet ons: daar sal nie weer 'n dik spul kabinetsministers en
ander soorte bloeddorstige politici in Julie op wie se plaas ookal gaan
aanle en doodskiet en daarna kom grootpraat nie.

Of, come to think of it, hoe weet ons?
Ons weet mnr Ramaphosa

yang vis, maar wat vang mnre
Mayekiso, Yengeni en Mokaba?
As jy my vra dan dink ek
volgende Julie sien presies
dieselfde ding gebeur, net dis
swart gesigte pleks van wines om
daardie reuse kampvure. Want,
so verte! 'n ingeligte bron vir my:
daar's altyd boere wat gatkruip
vir gunste en gawes en die beste
marrier is om vir die ouens wat
sulke gawes kan gee te se: kom
skiet 'nbok.

Nouja, van bokskiet kom
sulke dingetjies soos aanstellings
in rade, kommissies, direksies,
you name it.

Om nie te praat van die blote
macho-macho grootlieg (en grootdrink) om die kampvure nie! En Sus
kan julle noli al se: daar's g'n niks verskil tussen 'n wit sjowwie en'n
swart sjowwie nie. Skinder, belieg en begrap vroue om die vuur en
bevat dieselfde vroue in die donker.

Ek weet, ek het een aand langs so 'n dop-en-damriekende jagter
beland wat aan my been gevat het met dieselfde hand wat hy die dag 'n
koedoe-ooi geskiet het. Sy foto kom baie indie koerant en die familie
weet a! om die blaaie te bere vir die .opvee van die hond se glipsies.
Wraak kan soms laaaank gekoester word, sien.

MAAR NOU]A, los die grootpraters en gravy trainryers en gun die
vroue die opheffende, duur, koue maar sielsverwarmende Grahamstown
wanneer jy dink jy loop incognito in 'n taarnlike rowwe plek in en die
eerste ou wat jou groet, is jou seun! Ongeskeer, ongewas, sonder 'n sent
en met 'n meisie wat tien keer erger Iyk. jouseun dink wei jy's 'n sport,
maar dit kos heelwat klinkende munt om liefs vir Pa uit die ding te hou.

Dis dee! van Grahamstown: hierdie living dangerously. Die soetste
wraak is om terug te kom en in die huis sote rave oor Nicholas
Ellenbogen asof jy hom persoonlik ontmoet het, Dis nou 'n manier om
die sjowwie indie huis twee keer te laat dink ofhy komende jaar weer
jagveld toe wil gaan. Moet net nie die pap te dik maak nie, want netnou
dreig die bokker om saam te gaan Grahamstown toe •
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koopkrag
deur helga de klerk

die laevet is' in die vuur
L 'n goudbruin roosterbroodjie gesmeer
met die sogenaamde lae-vet margarien,
net om te sien hoe dit merkwaardig onder
jou mes verander in 'n sawwe spons? Of
gekroek met goedkoop margarien in die

sjokoladekoek en dan gesit met die taai neergeslaande
eindproduk wat jy vir die kinders saam met via moet voer?

Dan, my liewe mens, blame it on the margarine. Daardie
smaaklose waterige verskoning vir wat ons destyds op die
plaas moeisaam uit room moes uitkarring.

En toe hoorons boonop dat die prys van die smeersel
binnekort gaan styg. Checkers/Shoprite het 'nverklaring
uitgereik waarin hulle die prysstyging skat op 84 persent, en
daarmee los hulle toe 'n honger kat in die duiwehok. Dit is
gevolg deur 'n warboel ontkennings en beskuldigings wat
wissel van 'n dreigende ondersoek deur die Raad op
Mededinging, wat vermoed dat die bedryf saamspan om
pryse te verhoog, tot 'n heftige kopskud van die kant van die
groot margarien-vervaardigers.

Die direkteur van Tiger Oats, Hamish McBain, beskuldig
die winkelgroep sommer in hul gesigte van publisiteitsoekery
om verbruikers te !ok. Checkers/Shoprite wou 'n Raymond
Ackerman op die verbruikers trek as die voorste vegters vir
verbruikersregte. En die storie oor 'n samespanning tussen
margarienvervaardigers? Dis 'n grap, se McBain.

En McBain behoort te weet van samespanning en
kompetisie. Want, hoor ons van 'n kenner in die sakewereld,
die prysoorlog tussen die vier vervaardigers van margarien in
die land die laaste paar jaar is van die stoffasie waaruit
Macbeth gemaak is. Die vier is Vandenbergh Foods, 'n filiaal
van Uniliver wat meer as 50 persent van die mark hou met
Floro, Rama, Stork en Rondo; Premier met Blossom, Kraft en
Ole; Tiger met Sunshine D en Golden Spread; en Willowton
Foods met More en Romi.

WilloWton Foods het die mark laaste betree en glo die
prysoorlog begin. Ons staan onder korreksie as dit by
volgorde kom, maar toe volg mediumvet-margarien om koste
te sny, en daama laevet. Nog 'n paar kele word afgesny. Nou
vind 'n sekere maatskappy dat hy kan wegdoen met die
lastige sakie van invoerbelasting as hy kan bewys dat hy sy
produk uitvoer. Hy sny sy prys verder. Nou raak die ding
sommer lelik. Daar word palmolie in plaas van die duurder
sonneblomolie bygevoeg, meer emulsifiseerders en nog
water. Die uiteinde van alles is 'n pap roosterbroodjie op 'n
Sondagoggend.

Toe volg die Oliesaderaad met 'n verhoging van 11
persent, en dis'net daar waar die kameel se rug toe breek. 'n
Prysstyging was onvermydelik. Maar 'n woordvoerder van
Pick 'n Pay s~ dis nie naby ·84 persent nie. Laevet (bakkies-)
margarien gaan met 5 persent styg, volvet met 11 persent en
mediumvet margarien met tussen 25 en 30 persent. Nog
goedkoper as botter, maar ai, nie halfpad so lekker nie.



opdie au end sal dit die kunste weeswat die politieke
wonde genees, S8 WALTER CHAKELA

deur come coetzee

Jy is al viermaande hier. Wat is al gedoen en wat beoog jy?
Dit het dertig jaar gekos om die bree estetiese belangstelling te vernietig 
die uitvoerende kunsterade was dertig jaar lank baie bekrompe. Ek kan dit
nie bime drie maande herstel nie. Baie mense het gedink ek's 'n towenaar:
ek sal 'n towerstaf swaai en Windybrow sal nie meer probleme he nie 
toneelstukke soos The Police sal vol huise he. Ons teikenmark moet
geraadpleeg word. Ek hetal met verskeie gesinne in Hillbrow gesels. Ek glo
ons moet minder geld aan elke produksie bestee en meer produksies met
korter speelvakke wys. Teater trek niegroat gehore nie. Ons kompeteer met
ander media - mense bly tuis en kyk TV. Ons kan nie toelaat dat teater sterf
nie.

Ons gaan voort met opleidingsprojekte - nie net in teatervaardighede nie,
maar ook bemarking, reklame en bestuursvaardighede. Kunstenaars maet
geleer word om te oorleef. Poesie-voorlesings in die Windybrow trek groot
gehore. Dis duidelik iets watmense wi! he-en wat die mense wi! he, is baie,
baie belangrik.

Nli dieonlangsekonferensie van die ANC-kultuurdepartment het 'n
paar grooten verrasse.nde verskille tussen dieANC en die National
Arts Initiativein Agenda aan die lig gekom. DieNAI kry insette van
kunstenaarsom s6 'n kunsbeleid aan die nuweregering voor te Ie.
MewaRamgobinvan die ANC het gese die NAIsal moontlik nie inag
geneemword nie. Hy wat die mag het, calls the shots.
Ek's bekommerd daaroor. In my gesprekke met die ANC het dit geblyk dat
hulle 'ndemokratiese kultuur wi! sien. Die probleem is die formulering van
'n demokratiese kultuur. Die historiese agtergrond is dat die ANe toe hulle
in ballingskap was, forums vir kunstenaars geskep het. Hulle het seker
gemaak daar's 'n alternatiewe kultuur tot die van die staat. Dis vir bulle
moeilik am te verstaan dar kunstenaars na Februarie 1990 die fakkel moet
dra. Ons is op 'n kritieke tydstip in ons geskiedenis. Maar een ding is seker:
enige regering wataanbewindkom, moet op kunstenaars staatmaak om die
mense weer te vermenslik. •

Jy hetvriendeen alliansies onder die meesprominente mense wat
vandag indie bevryding van kultuur werk.ls jy die middelpunt?
Nee. Ek was altyd en sal altyd radikaal teen daardie paradigma gekant wees.
Ek wil oplossings bymense van verskillende oortuiginge he. Daar is groepe
wat teen apartheid werk watglo hulle het beter antwoorde as ander mense
- ek glo dit nie.

Sekereprogressiewe wit teaterliefhebbers is bang hul eie kulturele
erfenis - klassieke stukke soos Tsjechof - sal nie meer opgevoer
word wanneer 'n nuwe regering aan bewind kom nie.
Sulke mense neem aan hul kultuur het by Tsjechof gestagneer. Wat sal met
'n briljante nuwe dramaturg soos Deon Opperman gebeur as ons net die
Tsjechofs opvoer? Tsjechof is nie die enigste dramaturg nie. Wat van die
Dhlomo's, die Mofolo's, ons het ook Maisha Maponya, John Matshikiza 
hoekom moet hulle verwaarloos word, nie voorgeskryf word nie, nie
opgevoer word nie? Hulle is 66k belangrik. Ons het kunstenaars in ons
gemeenskappe. Kom ons dwing hulle nie am timmermanne te word nie.

Walter Chakela het al talletoneelstukke, gedigte

enkortverhale geskryf. Hyis die huidigevise

president van Cosaw endienasionale sameroeper

van dieNational Arts Initiative virteater.

ALTER CHAKELA isvier rnaande gelede aangestel
as assistent-bestuurder van Truk se Windybrow
sentrum in Hillbrow - met die opdrag van Pierre van
Pletzen, kunsbestuurder, om die kunssentrum le
wensvatbaar en meer gemeenskapsgerig te maak.

Chakela vertel graag die storie:
In Zambie is daar 'n dansvomJ, die Nyau. In 'n plattelandse d01pie bet

een man so uitgeblini: daarin dat bynaam gemaak betas die beste Nyau
danser in die kontrei. Toe Zambie onafbanelie word, is by gekies om die
Zambiese kultuur aan die wereld bekend te stel. Hy is opgeneem in die
nasionale toergroep en bulle bet in die Nasionale Teater en op die
Edinburgjees gedans. C

Toe sterf 'n belangrike man in sy dorpie en die Nyau moes in die
begrafnis-seremonie gedans word. Die dorpie se mense laat die danser toe
mnLusaka kom, want bulle bet bom ontbou as die beste danser.

Terwyl by dans, kom byagter iemand agter hom dans ook. Hy boor die
mense juig - maar besef dis nie byuat toegejuig word nie, dis die danser
agter born. Toe raakby skoon van stryk af en die skadudanser neem oar.

Die beroemde danser wi! toe ueet boekom die mense bom genooi het as
by dan oeruang souword. Toe se die mense bulle betaltyd gedink byis die
beste, maarbulle sien bybet die talent verloor. Hulle eon nie die belangrike
kind van die dorpie wegstuur met slegte Nyau-dansery nie.

Chakela se die storie is waar en hou 'n les in vir mense wat meen die
Europese estetika stel die hoogste standaard. Mense wat op plattelandse
kunspogings neerkyk, moet besef: dis die vertoning wat tel - nie die teater
waarin dit aangebied word nie.

Waaromwerk jy vir Truk - 'n organisasie gevorm deur Europese
estetikaen boonop met 'nslegte reputasie?
Mens moet dit sien teen die agtergrond van die veranderinge wat in aile
aspekte van die leweplaasgevind het. Daar kom 'n tyd tydens veranderinge
wanneer die uitwerking van die struggle in oenskou geneem moet word.
Ek het die tekens gesien dat die stelsel aan die verkrummel was, Dis
belangrik dat die verandering beheer word. As dit onbeheers gebeur, kan
dieselfde gebeur as in Mosambiek of Zimbabwe, waar die infrastruktuur
vernietig is. Ek is ook na Truk om 'n goeie verstandhouding met pro
gressiewe mense soos Pierre van Pletzen te kweek.
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'ek het 'n plig om gelukkig te wees'
deurbeverley mitchell

don lamprecht is weerop die planke

Folo: Sally Shorkend

SEWE jaar se lewenservaring opge
doen, se akteur Don Lamprecht oo r die
tyd IVaI hynie op die verhoog was nie.
Pyn, dit was daar, vereensaming, maar
ook 'ndiep enbe!angrike besefdar daar
baie mense is wat positief teenoor jou
is, en dus vir jou die gawe van groot
vriendskap kan gee.

Nous hy terug - op die planke.
In Charles Fourie se jongste kome

die, Die Iend, (in die Arena van die
Staatsteater in Pretoria) speel hy die rol
van die dokter. Dit roep ou, lekker,
herinneringe op. Oit was juis in Kobus
Iouwse Tv-reeksDokterDokter dat die
land op Don Lamprecht verlief geraak
he!.

Nou as Die Vlieende Ookter inDie
fendhet Don weer 'n ou betowering
teruggebring.

Dit was nie maklik nie. Jy kom nie
sommer nasewe jaar se "swye" op die
verhoog en speel toneel nie, se hy.
Maar met 'n span spelers soos Antoi
nette Kellerman, Louis van Nieke rk en
die jonger Natania van Heerden is dit
asof jy familie kry. Maar die lekker Iigte
"nuwe' aanslag van tearer in 'n "nuwe" Suid-Afrika staan hom danigaan. Wat
vandag indie land gebeur, is opw indend, Suid-sfrikaners, se hy, is 'n groat
onreg aangedoen: daarwas nooit kans om mekaarte leer ken nie. Nou, met
Die£elld enmet Samson Khumalo ook indie rolbesetting voel Don hyproe
proe aan die opwinding van nuwe verhoudings.

LAMPRECHT I IN 1940 in Pretoria gebore en het grootgeword in die
Vrystaatse dorpie Senekal. "Ek her saarn met swart kinders groo tgeword en
daarvoor is ek dankbaar."

Kortman, 'n plaaswerker, het hom as man"geinisieer", vertel Lamprecht.
"In Senekal was jy net 'n man as jy 'n motor kon bestuur - en Kortman het
my geleer ry. '

Don het aan Wits sy BCom behaal, toe in die sakewereld beland en op
26-jarige leeftyd kry hy 'n "breek": die joodse Gilde het vir hom 'n ral in'n
stuk in Hillbrow gegee en van hom 'n "honorary Jew" gemaak.

Wanneer he!jy beroepspeler geword?

Ek hetalles te danke aan dr Hermien Dommisse,daardie doyenne van ballet,
tearer, en die vakuniestelsel vir akteurs, Syhetiemand gesoek am diehoofrol
in haar produksie van Schiller se D Oll Cmios Ie speel. Toe sy my afrig
daarvoor, het syaangehou ek moet beroepspeler word, Toe besluit ek maar
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nou ja. Ek gaantoeLonden toe met my
vriend, Aart de Villiers. Daar het ons
baie werk gedoen, en ek het my train
ing daar gekry. Toe ek terugkom, bel
ek vir Truk, maarkon nie onmiddellik
daar werk kry nie.

Herm ien kom toe weer tot my
redd ing , Sy gee my kans am met
Michael Atkinson in 'npraduksie indie
Alhambra te werk, lemand van Truk
het my daar gesien en my heeltydse
werk aangebied. Ek het toe jare lank
jeugtoneel deur Truk gedoen. Ek was
vyttien jaar byTruk en is asassessorlid
aangestel.

Wat d ink jy van sepies?
Kyk, ek sal nie mind amin 'n sepie op
te tree nie, dis goeie geld. Maar sepies
is cost effective, It's the nature of the
beast. Sepies werk omdat dit 'n spesi
fieke formule volg, dis pap vir die
massas al is dit voorspelbaar.

Rad io werk?
Man, ek is dol oar radio. Op die
oomblik speel ek 'n klomp rolle inDie

Mannbeim Saga, geskryf deur Nerina Erasmus. Radio is 'n wonderlike
medium,Jy kan enigietsdoen. Daar is 'n ooreenkoms tussen die lens en die
mikrofoon. You have to make love to bo th of them, dis jou pal.

Wat van film?

Dis baietechnical. Dis die art van directing en editing.Disnie regtig 'n actor's
medium nie.

En nou , Don, wat van die lewe?

Ek glo ek het 'n pIig om gelukkig te wees.Om soveelliefde as moontlik te
versprei, Dit kos jou niks om iemand te komplimenteer nie.

Integrity is prime, Solank niemand seerkry nie, kan jr jouding doen. Ek
stel balebelang in sielkunde. ~Iense kan ba ie hard optree, wreedwees, maar
kan ook sag, liefdevol en vrygewig wees. Ek probeer altyd om vergewens
gesind te wees.

Se my bietjie oor jou musieksmake, jou stokperdjies...
Musiek? Ek hall van enigiets. SO\\"3ar. From Bach to the Beatles. Heavy Metal
oak. Stokperdjies? Ek hou van lees, veral sci-fi, maar myfavourite hobby is
my Silver Wing Honda motorfiets. jong, a m die wind in jou hare te voel...
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men se kwaad

konserwatiewe

"As jy d ie regte

elemente het nie

deur christi van der westhuizen

Sit homat?

JohnnyKmet sy

nuwehare

Of was die Alternatiewe Afrikaanse beweging te
idealisties? Het Kerkorrel gedink alles sal rooskleurig
wees die oomblik as PW uit die kussings gelig
geword?

Volgens Kerkorrel het musiek in Sliid-Afrika
"kragteloos' geword "Dit is moeilik om kreatief te
wees in Suid-Afrika. Kunsen musiek beteken niksvir

Suid-Alrikaners nil'.- 1\5 die hoogs aanvegbareuitsprake verklaar hyduister:
'Dit is '11 vorm van dekadensie." 'n Morell' uitspraak? lets soos hoe kan jy
musiek maak terwyl die massas toyi-toyi'

joos TOl\'TELDOOS. 'n johnny-come-lately in Alternatiewe Alrikaanse
musiek, reageer heftig: "Stronr. Suid-Afrika is die beste plek om kreatief te
wees -iYlewe onder spanning. Hier is daar bail' meer rede vir kreatiwiteit
as in 'n plek soos, emaar. Switserland,
Oil' ding is. if you can't make it here,
you won't make it anyw here else.
Kerkorrel is maar net een van daai
mense war nil' kans sien vir die verkie
sing nil'.

-Jy moenie Suid-Afrikane rs onder
skat nil', Hulle is nil' so stupid nil' 
eerder kultureel verarm as gevolg van
die jarelange isolasie."

Anton Goosen - wat onlangs fi naal
die Afrikaner-establishment vervreern
het toe hysyA1\C-lidmaatskap bevestig
her - se: "n Kunstenaar operate iui
onder die geweld. Jy het meer om oor
te sknf in 'n situasie soos die."

Oor die "kragteloosheid van mu
siek" volgens Kerkorrel is hy ondub
belsinnig: -Bullshit. Musick kan
gemoedere laat sak. Jy skets ander , emosie-belaai de

omstandighede met jou lirieke wat
rnense van hul omstandighede bat es
cape. Ek en 'n paar under kunstenaars
is into real music terwyl Kerkorrel op
daai elektro-pop-vibe gegaan het. Met vreeslik gepla nie."

die platemaatskappy se hype het hy
begin dink hy kan op water loop."

"Die verstommende ding tydens die voehry-toer was mense het 'Sit dit
af begin saamsing." vertel \\'iIIem Moller. destyds die kitaarspeler van die
Gereformeerde Blues Band, "Dit was 'n groot bevrydingsding. }.llIsiek kan
'n verskil maak: mense het met Voelvry besef dis okay om jou opinie uit
re spreek.'

Molleronthou ook nil' enige voorvalleranpolisie-intimidasie tydens die
Voelvry-toer nie - soos weer eens deurKerkorrel beweer word, "Daar was
wei emosie-belaaide reaksie van konserwatiewe elemente. Maar dit het
mens nil' vreeslik ernstig gepla nie."

Tontelcloos vertel ook van sy "fair share" van AWB-intimidasie. 'Here,
mens moet jOll nil' bat afsit nie. As jy die regte mense kwaad rnaak. is dit
eerder inspirerend. "

Goosen kry die baste woord in: "As Kerkorrel in Belgie blr. weI... dis
nil' asof jlandela doad is nie. Ek dink nil' daar sal "n massa-begrafnis gehou
word nie." •

wat het qeword van
joha nnes kerkorrel?
"DIE toekoms is 'n grys gebied." kla Johannes Kerkorrel op die plaat
Bioudrul: Maar hy voeg darern by: "vliskien is daar nog hoop/".! Afrika
is oop genoeg/ en voordie eeu verby is! salons hier die ding ook doe n.'

"Ons", blyk dit, sal maardie "ding" senderKerkorrel moet"doen": hy het
uit Belgie laat weer hy is nil' van plan omterug te keer na die "ontspoorde'
Suid-Afrika nie.

"Ekisnie optimisties oarSuid-Afrikase toekoms nie,"hethyin onderhoude
met Belgiese joemaliste gese. "Oil' land het ontspoor en blinde gewe ld
oorheers. Ek sit in my huis in Hillbrow en hoor heeldag lank skote."
Dramaties, om die rninste te se. (Ook verby terend, as mens inag neem dat
hy eintlik in Berea bly.)

Verby is die ligsinnigedae toe hynog speels kon sing: "Hei, I\YS my jou
Casspirl ek gooi jou met 'nklip/ en jyslaan my met 'n stok/en spuit my met
jou waterkanon.,.HyvertelaanDSMagazine: "Anargie het losgebreek in die
land."Wys jou hoedingeverander het: in"Energie"Eelkreef0steldie einste
Kerkorrel anargie geesdriftigas 'n opsie voor.

Kerkorrel het system dik gernaak toe verdrukkingbloedig gevlarn het en
die toekoms werklik danker was, Oit was in die Totale Aanslag-dae: PW
Botha, vermaarde sekurokraat, was Staatspresident en hoof van die
Staatsveiligheidsraad wat alle moontlike "subversiewe' elemente - tot op
gemeenskapsvlak - gekontroleer en probeer bedwing het,

Nou - midde-in die verandering war hy gepredik het - kom sy
aankondiging. Die dae van Alternatiewe Afrikaanse musiek is verby, Met
die besef het Kerkorrel gepoog om meer toeganklike hoofstroommusiek
te maak. Is die redevir sy skielikeafkeer van Suid-Afrikanieeerder te vinde
in Bloudruk se taamlike lou ontvangs ter plaatse nie?
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Nelson Mandela en

Waller Sisulu In die

binnepleln va n die

tronk op

Robbeinell and

dis die klein dinge ~~tvertel
Apartheid en die stryd daarteen soeknouook museums

D
IE handgebreide trui, 'n voos
geleesdeslapband-Anna Kareni
na, die notules van 'n rugbykub
se vergadering word fyn bekyk
en bespreek. Is hierdie belan

grike museumstukke?
[a, dit is. Mits die trui op Rabbeneiland deur

Jeremia Make gebrei is (baie netjies), die slap
band Ahmed Kathrada se tronkleesstof was en
die notules die van The Island-rugbyklub is.

Die Mayibuye-sentrum van Universiteit Wes
Kaapland seRobbeneiland-tentaanstelling indie
Suid-Ahikaanse Museum in Kaapstad wys dat die
mees alledaagse tog kultuurkan wees - solank'n
gemeenskap en die geskiedenis sekere waarde
daaraan heg.

"Sowil ons die proses van verandering in die
gevestigde kultuurkringe aanhelp, dat daar weer
nagedink word oar die hele konsep van wat
kultuur is,' se Andre Odendaal, samesteller van
die uitstalling war groot belangstelling uitlok.

Odendaal hoop dat die debat oor dietoekoms
van Robbeneiland op die spits gedryf kan word.
Sedert 1974praat ontwikke!aars al van 'n casino
op die eiland inrig. Maar vir ander het dit
dieselfde emosionele betekenis as die Voor
trekkermonument vir baie Afrikaners.

Met dieuitstalling wys die Mayibuye-sentrum
'n geskiedkundige dokumentasie van die stryd
teen apartheid aan die groter publiek meer van
die lewe op die geheimsinnige eiland in Tafel-

44 VRYE WEEKBLAD 22 J ULI E 199 3

baai. Oak van die lye toe die eerste lastige Khoi
in 1672 daarheen verbanis. Xhosa-opperhoofde,
nie-onderdanigeslawe en gewone misdadigers
is in die mdidel vandie vorige eeudeurmelaatses
en sielsiekes gevolg toe die arbeid van die
gewone prisoniers op die vasteland benodig
was. Dievreeslike omstandighede indiesielsieke
hospitaal en inkerkering van melaatses het later
tot opstand gelei voor die laaste siekes in 1921
van die eiland verwvder is.

Maar wat die meeste aandag trek, is die
uitstalling van die memorabilia van die politieke
gevangenes.

Odendaal sedit was belangrikdat die gewese
politieke gevangenes moes dee!neem aan die
beplanning en uitstalling van die artikels.

In die gees probeer die Raad op Nasionale
Gedenkwaardighede 'n bewaringsbe!eid inste!
wat die behoeftesvan die plaaslike gemeenskap
pe weerspieel. Die gemeenskappe moet deel
neem aan die identiftkasie van dinge watvir hulle
van kultuurbelang is.

Lesley Townsend,professionele beampte van
die RNG, se die RNG wil 'n register opstel van
moontlike plekke wat bewarenswaardig is, asook
bewaringsgebiede en ander moontlike gedenk
waardighede. Sy noemvoorbee!de:'n saaltjie wat
dalk 'n rol gespeel het in die lewe van die
gemeenskap,'n eiesoortige boustyl, dalk die huis
van 'n priester of plek waar ggeskiedkundige
besluite geneemis. Oak die mondelinge geskie-

denis van 'n gemeenskap, en die stories moet
opgeneem word en bewaar word.

Die RNG het 'n inligtingspakket war presies
verduidelik hoe sulke opnames gemaak kan
word.

Ebrahim Rasool van dieAJ,Cse Wes-Kaapse
uitvoerende bestuur stem saam dat gemeenskap
pe moet deelneem aan die skep van 'n nuwe
nasionale kultuur. "In die stryd teen apartheid
het ons dikwels onder mekaargese ons behoort
hierdie straat so-en-so te noem, of 'n monument
oprig waar die Trojaanse perd-insident (toe op
klipgooiende kinders vanuit 'n gekamoefleerde
vragmotor geskiet is) afgespeel het.

"Anders as in ander lande waar die post
koloniale regering die vorige kultuur-simbole
vemietig het en vervang het met nuwes, kan die
bestaande apartheidsimbole saam met die sim
bole van die anti-apartheidstryd en die simbole
van die post-apartheid simbole 'n verenigde
kultuur skep," se hy.

Rasool meen oak dat die RNG eintlik insette
van diegrassroots moes gehad het voor hulle die
inligtingspakket saamgestel het, maar Odendaal
meen dis nie so maklik om so skielik nuwe
definisie aan kultuursimbole te gee nie. 'n Her
strukturering van die totale kulturele establish
ment sal nodig wees as n mens gemeenskappe
wil betrek. Hy wys daarop dat net vyftien uit die
duisend mense by die AKC-kultuurkonferensie
al in 'n museum was. •



CUSTOS GESKRAP
- TE SENSITIEF?

DIE he Ie oplaag van d ie Junie-uitgawe van d ie Nasionale

Parkeraad (NPR) se tydskrif, CUSTOS, is in opdrag van die

Uitvoerende Komitee opgesn ipper. Dit sou d ie eerste

uitgaw e van Custos in 'n nuwe gedaant e wees. Dit gaan

nie langer 'n gesinstydskrif wees nie, maa r ' n m on dstuk vir

die NPR.

Die stap vo lg op 'n beslu it van die NPR e n di e SA

Natuurstigt ing om hul steun en samewerk ing aa n 'n nuwe

prest ige tydskrif o o r omgewingsake, AFRICA ENVIRONMENT

& WILDLIFE, te gee .

Die rede vir d ie versnippering, se Klasie Havenga,

uitvoe rende d irekteur van finansies van NPR, is omdat

daar "geweldi g ba ie foute " in voorkom en " n e t nie op

standaard " is nie . Hy weet nie hoe groo t d ie oplaag is of

wat dit die NPR kos nie .

VWB het 'n uitgawe van CUSTOS wat die sn y le m me on tglip

het , onder oe gehad . Tegnies is geen fout gevind nie,

behalw e vir twee b laa ie wat te donker gedruk het. Die

vermoed e ontstaan dat d ie eintlike rede waarom die

uitgawe nie d ie groen us gekry het nie, b y d ie inh oud Ie.

Daar's 'n uiteensetting van belangrike stra teg iese

aanpassings soos desentralisasie, regstellend e aksie en

ondersteun ingsprogramme vir omringende ge meenskappe.

'n rnsiggewende artikel deur dr Robbie Rob in son, hoof 

uitvoerende d irek t e ur, oor die debat ro n d om

streeksregering s teenoor 'n sterk sentra le re ge ri ng en hoe

dit die NPR in d ie t o ek oms gaan raak onder d ie t it er: " n

Nasion ale pa rkesis t eem o f streeksbeheer? ' sp reek sy

kommer uit oor d ie moontl ikheid dat "se k e re mode lie"

wat sterk str eek sre ger ings voorstaan, d ie n as ionale

parkeste lsel uitme kaar ka n laet spat. Die N PR is sterk

daarteen gekant da t nasiona le parke aan

stree ksreg erings oorhand ig word, se hy .

Die kwessie is uiters sens it ief en die bes lu it om d ie oplaag

te vernietig, w ord as "' n vrede ssebeer" best e mpel om die

spanning hieroor o p b est uursvlak, te o ntlon t.

Havenga ontken dat daar spanning is, maar se d ie NPR

kan nie d ie saak vo o rui tl o op deur " n bepaalde standpunt

oor d ie saak in te neem t ervvyl die regeri n g v an d ie dag

nog nie oo r d ie saak be sluit het nie. Daa r is sovee l goed

waaroor die NPR n ie be hee r het nie en ons w i l ens nie

poslsioneer as o ns n ie weet hoe dinge vorentoe gaan Iyk

nle." - INA VAN DER LINDE

ste in
eeu

be

Die voorstelvan Derek Hanekom,
landbouwoordvoerder van die ANC, dat
die Krugerwildtuin ook benut kanword vir
beesboerdery,het 'n skokgolf in
bewaringskringe veroorsaak. 'nMede
opsteller van die konsepwerkdokument,
LOUIS LIESENBERG,verduidelik diestandpunt

ENSE boeral vir 2 000 jaar met beeste in Suider-Afrika en tot en met
1938het beesboere nogindie Krugerwildtuingewoon. Die "ongerepte
natuur"waarin geen mense woon nie, is inwerklikheid kunsmatig.
Die mens het oor miljoene jare in Afrika ontwikkel as dee! van die
natuur.

Die ANC se standpunt is dat mense wat in die verlede hul grond verloor het,
vergoeding moet ontvang. Dit is uit die aard van die saak makliker om staatsgrond,
soos natuurbewaringsgebiede, hiervoor beskikbaar te stel.

Gemeenskappe wat langs wildtuine woon het tat dusver geen voorde le hieruit
geputnie. Inteendeel, 'n wildtuin skep net vir hulle probleme. Leeus vang hulle beeste
en olifante vernietig hulle landerye. Toegang tot natuurlike hulpbronne is van hulle
ontneem. Hulle beeste magnie meer daarwei nie , hulle mag nie meer jag nie, en hulle
mag nie vuurmaakhout, dekgras of plantgeneesmiddels daar bymekaar maak nie.

Indien plaaslike gemeenskappe nie voordeel kan trek uit wildtuine nie, het
wildtuine wat hulle betref nie 'n bestaansreg nie. En indien wildtuine nie meer
toeganklik gemaak word nie, en netdeur ryk toeriste besoek word, sal natuurbewaring
nie gehandhaaf kan word rue.

Nasionale parke speel 'n belangrike rol in die bewaring van biologiese diversiteit.
Biologiese diversiteit is noodsaaklik om stabiliteit in die natuur te verseker, Sonderdie
stabiliteit kan selfs landbougebiede benadeel word. Nasionale parke is die grootste
trekpleister vir toeriste, en 'n bron van buitelandse valuta Wildtuine is dus van
nasionale be!ang. Maarterwyldaar gaeie redes is vir die skepping van nasionale parke,
moet die koste en voordele vir plaaslike gemeenskappe oorweeg word .

Dit is be!angrik dat plaaslikegerneenskappe betrek word by die bestuur van parke
endarhulle tasbare ekonomiese voordele maet geniet. Indien dit in hul eie belang is
sal gemeenskappe self verantwoordleikheid aanvaar vir die bewaring van hul
natuurbronne .

Hulle kan toegelaat word om onder toesig te jag as deel van die uitdunning van
wildgetalle en weiding vir beeste kan beperk word tat gebiede wat nie vir toerisme
gebruikword nie. Sodoendekanoorbeweidingen grond-erosiebuitedie parke beperk
word. Probleme wat in een gebied voorkom, is egter nie noodwending van toepassing
op aile natuurbewaringsgebiede nie. Die aplossing van omgewingsprobleme verg 'n
kreatiewe benadering. Nasionale parke behoort dus deel te wees van 'n oorkoepel
ende beleid oor grondgebruik.

Toerisme kan 'n rol speel in die herverdeling van rykdom. Plaaslike kunstenaars
moet hul kunswerke in ruskampe kan verkoop, 'n Gedeelte van die Parkeraad se
inkomste, en belasting wat op private wildtuine gehef word, kan vir gemeenskaps
ontwikkeling aangewend word.

As 'n gemeenskapvind dathulle meer geld kan maak uittoerisme en die benuning
van wilde diere, sal hulle dalkself besluit om hul aantal beeste te beperk en selfs om
die benutting van wilde diere na boerderye buite die wildtuine uit te brei. Maar dan
rnoet gemeenskappe dee! van die besluitnemingsproses wees.
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'n einde e n·nk"n~be"b"h.(FI'n~"_dJ

deur johannes bruwer . 9
Wits se winterforum verken Afrikaans se moontlikhede in die naaste toekoms

W
ITS se winterforum - "Afri
kaans uit die doofpot", ver
lede naweek - was aan die
een kant 'n afskeid (met
heelwat selfondersoek,

maar geensins morbied nie) van die era van
apartheid-Afrikaans, en aan die ander kant 'n
nugter voomitskouing op die tyd waarin Afri
kaans nie meer die verskanste taal van die
maghebber gaan wees nie.

'n Taal kan uitsterf, het Frederik van Zyl
Siabbert sommer reg in die begin uitgespel (met
verwysog na onder meer Iatyn), Tog was die
sowat dertig Afrikaanse skrywers, uitgewers,
letterkundiges en ander woordverwerkers wat
aan die indaba dee!geneem het, dit merendeels
eens dat 'n kwynende siekbed en uiteindelike
dood nie noodwendig Afrikaans se voorland is
nie. Ewe lewendig was die belangstelling van die
publiek in die vloeibare oorgangstyd - dieDown
stairs-tearer, met sitplek vir sowat 200 mense,
was deurgaans volgepak.

Breyten Breytenbach, die eertydse banneling
wat in sy skryfwerk sovee! bygedra het tot die
vemuwing van Afrikaans, was 'n simbolies ge
paste teenwoordigheid. Presies twintigjaar gelede
het hy die Afrikaner-heersersklas op 'n somer
skool in Kaapstad verwoed verguis oor hul
sondes in die naam van Afrikaans. Vanjaar was
sy boodskap sag en aanmoedigend: moenie
bang wees om te veg vir Afrikaans nie.

Die winterforum was veral ook 'n verfris
sende verkenning van die positiewe moontlik
hede (eerder as die bedreigings) vir Afrikaans
vorentoe. Die lewendige besprekings self het
onderstreep die taal is nog lank nie 'n Iyk wat
gebalsem moet word nie. 'n Wye reeks onder
werpe is aangeraak - van die feminisme in die
Afrikaanse letterkunde (wat 'n vurige debat
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ontlok het), tot die vervaging tussen fiksie en
werklikheid in byvoorbeeld John Miles en Koos
Prinsloo se werk.

Maar telkens het sprekers togteruggekeer na
die moontlike lotgevalle van Afrikaans op die
pad vorentoe. Die grepe (willekeurig losgeskeur
uit langer toesprake) gee enkele van die per
spektiewe weer:

BREYTEN BREYTENBACH: Het enige
taal sommer so bestaansreg? Moet dit toegelaat
word om te verdwyn, soos gesproke Latyn destyds,
wanneer dit nie meer toepaslik isbinne 'ngegewe
kultuur-/sosiologiese/ekonomiese konteks nie?
Moet die handhawing ingeskik word aan ekono
miese en politieke oorwegings? Hoe word 'n taal
behou? Tydelike antwoorde souwees: dat taal 'n
magiese weefsel van min- ofmeerhede is, dat taal
'n unieke neerslag van ervaring daarstel, en seker
van aspirasiesook, die stolling vanervaring, maar
ook die vloeivan soeke, dat taal 'n verge!yk met
on-taal en nie-taal is, 'nvertaling van die onmag
om volledig tekan kommunikeer, 'n metafoor vir
die transformende en die transformasie van
kennisname, beide skepper enontvanger, dat taal
die spieel is waarin jou asem 'n herkenbare gesig
kry,dat taal noodwendig ook diemanipulasie van
persepsies is, endaarom dat die totnietgaan van
enige taal 'n verlies sou wees vanbiodiversiteit, die
afsterwe van daardie potensiaal om besondere
kleure van die geskiedenis weer te gee.

Die voortbestaan al dan nie van 'n taal kan
nie aan moraliteit gekoppe! word nie, al is dit
ook histories ofsosio-kultureel besmet. Anders.
was daar ook geen reg op voortbestaan virDuits,
Spaans, Russies, Frans, en sekerlik nievir Engels
nie. 'n Taal verwerdig haarself bloot deur te
voldoen aan die vereistes van kommunikasie en
ontwikkeling en deur die skeppingskrag van

.haar beoefenaars...
Hoe beveilig 'n mens die toekoms van 'n taal?

Ek dink dis duidelik datAfrikaans daarby kan baat
. om nie op sentrale vlak 'namptelike taal te wees
. nie. Die ANC gaan in ieder geval nie Afrikaans

bevorder nie, al belowe hulle ook wat. Die
essensiele rnaat van oorlewing kan natuurlik nie
gewettig wordnie, wantdis daardie ryk uiting aan
denke en ervaring wat leef in 'n volksmond met
baie tonge. Maardis niegenoeg nie. Dit gaan nie
help om al om en om die bos te bly kyk nie. Die
lewe van 'n taal gesteldat dit begeerte enbehocfte
is. Dit word ook verseker deur die oophou van
horisonne, dat jy so ver enso diep moontlik in
daardie taal kan fungeer enredeneer, amptelik en
nie-amptelik. En daardie ruimte sal bewustelik in
stand gehou moet word. In julie deelstaat of
deelstate sal dit moet beteken verskansing, .
beskerming, bewustelike uitbouing, volgehoue
skoolonderrig, steun aan publikasies endies meer.

NEVILLE ALEXANDER: As ons regtig die
afskuwelike gevolge van die apartheidstaalbc1eid
wil teenwerk en as dit ons ems is om al onstale
as hulpbronne eerder as vermeende struike!
blokke opte vat, dan moet ons vertrekpunt altyd
die hele taalopset wees. Dit kan nie net die
lotgevalle van hierdie ofdaardie spesifieke taal
wees nie...

Ons moet byvoorbeeld 'nsoort regstellende
aksie ten opsigte van die inheemse Afrikatale op
die been bring. Baie meer geld en opleiding sal
aan die uitbou en ontwikkeling van hierdie tale
bestee moet word. Die groot meerderheid van
ons bevolking wat een ofander van hierdie tale
as moedertaal praat, gaan opeen ofander tydstip
hul regte opeis. Dit sal baie beter wees dat die
tale oor dertig of veertigjaar in staat sal wees om
as tale van ho~r onderwys, van tegnologie en



FranzWelser-Most ...'nmusikale fenomeen

van die landsadministrasi~ tedien as omlater wakker te skrik
wanneer ons diep in maatskaplike konflikte vassit wat op
grond van taaldiskriminasie gelegitimeer word.

HETTIE SCHOLTZ: Ons moet ophou omnet in Stand
aardafrikaans te dink enuit tegee. Ons moet help bou aandie
interkulturele bewussyn wat ten spyte vansoveel terugslae
besig is om te ontwikkel. As ons bly praat van Standaardafri
kaans dink ek wel 'n mens kan met stelligheid seAfrikaans is
insy peetjie en die uitgewersbedryf iswei in'nkrisis. Maar as
ons praat vanAfrikaans inal sy moontlikhede, asons ook die
silent majority 'n stem gee, is daar rede vir versigtige optimisme.

FRANS MARX: Daarisdie laaste vier jaar geen Afrikaanse
rolprent gemaak nie. Die SAUK kanselleer lukraak reekse om
geen werklike rede nie. Hulle spandeer R30 miljoen rand per
jaar in 'n ko-produksie met 'nslegte Amerikaanse reeksie.
Die maksimum wat hulle toelaat vir Afrikaanse reekse is
omtrent R12 miljoen. Daarwas vir drie jaar netheruitsendings
gewees. Ek wag nog vir die Mrikaner wat opstaan en se maar
wat maak julie? Daar isnou weer 'nklomp reekse gekanselleer.
Ek weet van twee, driereekse wat nog in produksie is, een
daarvan is myne. Maarditgaan baie gou doodloop. Wantdie
ou wat daai goed op die lug hou, isdie adverteerder, Enhy
gaan adverteer in Engels.

Oaar is ook 'n baie wettige rede hoekom 'n reeks soos
Egoli gemaak word en waarom die SAUK teen hulle sin,
teen hul gekonstateerde sin, nog Afrikaanse programme
maak. Oit is dat hulle wetlik verplig is. Maar daardie
wetgewing gaan binnekort verdwyn.

KOOS KOMBUIS: There's no such thing assuiwer
Afrikaans. There has never been such a language. When
Afrikaans started, it wasonsuiwere Hollands.

JAKES GERWEL: Die groot uitdaging vir dieMrikaanse
taalgemeenskap is om 'n lewenskragtige en 'n werklik nie
rassige een te word ... Kan daar 'nsterk kJas van nie-rassige
professionele Afrikaanssprekende mense ontwikkel met 'n
materiele basis om Afrikaans as voertaal, kultuurtaal,
wetenskapstaal aan die gang te hou? Tothede het daar nie
veel tereg gekomvan die nie-rassige klas Afrikaanssprekende
professionele - en spesifiek literere - mense nie.

Wat beteken dit vir die skepping van 'n nie-rassige
Afrikaanse professionele gemeenskap dat mense soos
byvoorbeeld Adam Small, Franklin Sonn en Alan Boesak
almal hulle kinders nie meer Mrikaans grootmaak nie? AI
hul kinders is Engelssprekend, gaan Engels skoal, praat
Engels, lees Engels. Hulle is almal Mrikaanssprekende
intellektuele met 'n aktiewe deelname aan aspekte van die
Afrikaanse geesteslewe - entog is daar nie die oordrag van
Afrikaans as geestesvorm nie.

ANDRIES OLIPHANT: Oit is byna agtjaar sedertek laas
inAfrikaans in die openbaar gepraat het.

MARTIN VERSFELD: 'n Angstige het met Van Wyk
Louw kom gesels oar die toekoms van Afrikaans. Wyk se
antwoord was: "Kyk wat van die magtige Romeinse Ryk,
die Latynse taal, geword het. Toe vat God 'n kak taal soos
Engels - en kyk wat hy daarvan gemaak het.".

. ,
sander
klanke
musikale kruisbestuiwing is broodnodig

MET al die gedoe oor "eurosentriese" kuns wonder 'n mens of die

opwindende koms van die londense Filharmoniese Orkes volgende
week die begin of die einde gaan wees van kruis-kulturele musikale

inspuitings. vanwee die kulturele boikot het ons dergelike
inspuitings die laaste dekades net sporadies beleef met die besoek

van die Bambergse Orkes en die orkes van Baden-Baden.
Maar sulke inspuitings is

noodsaaklik. Daarsonder
kan geen land tot volle

kulturele bloei en
ontplooiing kom nie 
soos deeglik deur Japan
en China bewys is. Ten
spyte van hulle eie eeue

oue kuns is die
"eurosentriese" musiek

vandag 'n net so
belangrike komponent
van die kulturele lewe in
die Oosterse lande.

Die londense
Filharmoniese Orkes, een
van die wereld se groot

orkeste, is in 1932 deur
die inisiatief van sir
Thomas Beecham gestig.

Daarna het die een beroemde dirigent na die ander die leiding
oorgeneem - Eduard von Beinum (1948-50), Adrian Boult (1951
57), William Steinberg (1958-60), John Pritchard (1962-66), Bernard

Haitink (1967-79), Georg Solti (1979-83) en Klaus Tennstedt (1983

1990).
In 1990 het die Oostenryker Franz Welser-Most op 32-jarige
ouderdom die musikale leiding oorgeneem - die jongste musiek
direkteur in die geskieden(s van 'n internasionale orkes. Met sy
motto "mik hoog en begin vroeg" het die musikale fenomeen
Welser-Most - wat die orkes nou in Suid-Afrika dirigeer - reeds op
twintigjarige leeftyd Beethoven se monumentale "Missa Solemn is"
met groot sukses uitgevoer en ook "Tristan und Isolde" aangepak.
Ekhet onlangs in Utrecht gehoor hoe hy Mahler se Tweede Simfonie
dirigeer en besef: Welser-Most is nie 'n groot dirigent in wording
nie - hy is reeds 'n groot dirigent wat sy eie unieke stempel op 'n

werk kan afdruk.
Soos in die meeste lande oorsee kan musiek as kunsvorm - nes
sport - vandag net oorleef met die tlnanslele hulp van groot
maatskappye. Daarom is dit verblydend dat Nedbank kans gesien
het vir die grootse onderneming om 'n befaamde orkes soos die

londense Filharmoniese Orkes te borg. Hopelik is dit die begin
waardeur musiek in Suid-Afrika uit die musikale woestyn van die

laaste paar jaar gelei sal word.

• Die Londense Filharmoniese Orkes se toerprogram is: 30 Julie Pretoria; 31 Julie
Johannesburg;1Augustus Durban; 2en3Augustus Kaapstad; 5Augustus Port Elizabeth;
6Augustus Bloemfontein; 7Augustus Johannesburg; 8 en9 Augustus Sun City.
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vlak van kuns".
Op'nvraag oor hoekomhydiehoogaangeprese

Matador(1 986) die lig laatsienhet,antwoordhy:"Ek

wou demonstreer dat dit tog mocntlik is om so
elegantas wat jy wi l aantetrekindie land." Yang jy
hom in'nmeer opregte oomblik,keer hytenug nadie

dominantetem a van syfilms:harlstog met dieskadu
vansluimerende gewe ldendood."Hoe meer mens

die vemietiging, die doodvandiewese,begryp.hoe
intenser ervaar jy sensualheitenhartstog."

ALMODOVAR SE dubbelsinnige titel van sy jonqste
film,Tteme up! Tie me down!,kan 'n!eminisrooi laat

sien.Sado-masochistiese ondertoneisduidelikhier
te bespeur - en wie gaan nou weer die slagofter
wees? Maar Almod6var pleft onskuldig as dit by

machismo kom: ''Toue hethierniks te ooen met
geweld of S&M nie. Hulleis'neenvoudige metatoor
vir saambestaan. Enige comrmment tot 'n ge!oaf

vriendskap, beroep, of Iiefde stel eiseaan jou en
beperk jouvryheid. Maarjykan niesonderdiebande

leef nie."

Hygaan verder: "Disdietnom!vanmatriargie, in
die beste sin van die woord Ricky rn gewese
inwonervan 'n sanatoriumwat dievrou waarcp hy
verliefis,vang en aan 'nbedvasmaak] isop seeknil

Iiefde en'n gesin, maar aandieeinde besluit Marina
[dievasgemaaktevrou] ofditjaofneegaanwees.Sy
stel dieeise." Dogma interesseer Almod6var nie 
nog minder pol itiese korrektheid.

Van sy idees is moontlik effens passe - en
ongetwyfeld hoogsdekadent:"nGewelddadigedood

is die hoogste vomn van

skoonheid- so lank jy jonk
doodgaan."Indie uitspraak
vind jynie netdie elemente
van'n Oscar Wilde-agtige

ophemeling van die jeug
enskoonheid as die nooq
ste deugde nie maar oak
die pop-motto: "Live fast,
die young, make a good
looking corpse."

AIm0d6varspesialiseer
nieindieabnomnale nie 

eerder in dit wat al eeue
lank by die mensdom
spook.Diebeeldvan'nmet
pyle-deurboorde St Se-

bastian doem voor jou
op...

~.

sy films pooghyomdieonopsigtelike,dieinnerlike te
ondersoe k.Mensmoeniewegskramvandieverborge
nie. "Ons moetpraat ocrdit wat bfnneons is. am
hierd ie gedagtes uit boekeof films te sensureer, is
baie gevaarlik. Hartstog bevat geweld,niefisiek nie,
maar emosioneel.Dftisdieaard van intensiteit."

Vir hom gaan dftocrdieontdekkingvan d ie self
deur verlbode passies teondersoek. Bogenoemde
"afwykin gs" sienhyasvergestaltingsvandieskadu 

kant van die mens se ps ige.
Deurdie soekligdaaropte werp,
bekyk jy die mens se diepste
begeertes -en leerjyjouself ken.

Almod6varverlkiesoenskyn
likom ligsinnig envulgervoor te
kom. Hy verlklaar onomwonde
datsyfilms dieverheerlikingvan
swak smaak is. Hy beskryf
Labyrinths of Passion,sy 1982

film,as"suiwerpop,dieverh eer
liking van alledaagse gemors,
dieopheffingdaarvan tot op die
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EDRO ALMODOVAR bloos nie
makliknie. Toevallige kykers na
sy films weI. En heel moontlik
aanhoudend. Want mensemag
sy idee van romantiek... wei,
andersvind,N iedatdieSpaanse
regisseur en pop -kultusfiguur

geen sosiale bewussyn het nie - dit kan egter
moontlikaseffens verwrongegesien word.Syfilms,
kanmensevoel,neignaswaksmaak. Meerpresies:
hulle neig na sensasionele, platvloerse, kitsch

melodrama.

Sy karakter s dwaa l in die
buitewyke van die "nomnale" rondo
Hulleis dieverworpenes, die outsid
ers. Daarom dat bestialiteit, skate
logie, sado-masochisme, transves
tisme, dwelmverslawing , bloed
skande, prostitusie , nimfomanie en
transseksualiteit met amper sus
sende reelrnaat in sy films opduik.

HartstogvuurAlmod6varaan.Met



popmusiek

eel pop

The ScreamingJets... eendagsvliegies

en:
*** DINA CARROLL

TEAL TRUTONE: CD

As n6g 'n soulsanger van Amerika doen Dina 'n

goeie WhitneyHouston.Sysal 'n ere-plekkietussen

menige queenseShirleyBasseys en Patti LaBelies

vind.

* THE SCREAMING JETS - TEAR OF THOUGHT

TUSK: CD

Eendagsvliegies wat herlhalende sagle rock-pop
maak. Slegs virmensewie se De f Leppard-CD'sal

deurgespeel is.

*SOVZ II MEN - COOLEY HIGH HARMONY

TEAL TRUTONE: CD

Boyz II Men is 'n jong, plomp bo lwa ng-woorgawe
van al daai vierstuk doo-wab-groepies uit die jare

vyftig en sestig. Engetrouaan die trad isieryghulle
diecliches uil: "Howcould you leave me! andnever

say goodbye! I can't sleep at nigh t! w ithoutholding
youtight". ••• virdiegene jonger as twintigenoueras

veertig.

*** CHRIS ISAAK· SAN FRAN CISCO DAYS

TUSK:CD

Isaak is 'n onbeskaamde Elvis-freak: hy maak

stroopsoete 50s rock 'n roll vergesel deur 'nmelo
dramaties bewende stem. Nou en dan slaan hy'n
hoe falsettoofcroongevoelvol lirieke 5005 "Istareat
your window and I cry". Ong elukk ig het Isaak

vasgehakbydie"WICkedGame"-fonmule:dieeersie
single,"Can'tdoathing (tostop me)", klinknogal baie
soos "Wicked Game" - net die lirieke verskil.

bolwang doo-wab -groepi e

* * *** verslawend **** oorrompelend *** ou lik * * beige *nat

dagte in diekollektiewe SchenklLuyt·bewussyn dienaam genoem nieenblyonderdie komberse.Dit

nie. Daarisook die "po lit ies bewuste" "Gebed getuig van 'n sieklikpuriteinse ingesteldheid -net 'n

vir Vrede" en die kwasi-reggae snit "AI staan klein graad weg van die benepenhe id van sekere

die wereld stil". Bewys dit miskien dat hulle dominees wat metSatanbehep is .

wei in voeling met die werklikheidis?

Dieeenselwigheid van diesnitlevalop-en,

ook,tussen die duistemis baldadige lurvesongs

deur,diesoms duistere keusevan ondervverpe.
In "Luister namy" bekla Luytdie verwydering
tussen 'nma enhaar "seunskind". Dieweersin

wekkende,histeriese "Michael Jackson"handeloor
'n seun wat soos Jackson dans. (Disgeskryf deur

ene Andre Swiegers - iemand watduidelikver weg

van musiekgehou moet word.)
Dieballades blyksterke r te woos:hoewel senti-

menteel,is"Eksaljounooit vergeetnie"en''Toekom

jy" opregendaarom meer geslaag.Asdie benoude
kitaartjieniedaarwas nie,sou"Luisternamy"ook

luisterbaargewees het.

'nDominee van iewershetdiespulse

paartjie van Sa tanismebeskuldig.Se-
ker oor: a) Amanda se "onkuise"

kleredrag; b) 'nwilde liedjiesoos
"W illekind". Nou moet mens
darem onthoumindinge laat 'n

plaat so geedverkoop soos'n
welgeplaaste boud en/of wei

lustig uitgesnikte woorde.
Ongelukkig getuigdiestui

tige "Willekind"netvan'nemstig
• onderdrukte seksualiteit - en te

veel Ena Murray-boeke tejonk.
Lirieke soos"vonke spat uitda

gend uit jou00"bewys laasge-
noemdepunt.Omdingedarem

'n bietjie sousigertemaak, verklaarAmanda haaras

slaafenbeloweskalks"as jy wil, kanjyvir my kry'en
"maak metmynet soos jy wi/".

Dieluisteraarkan slegs blocs bydieaanhoorvan
"iets aanjou laat my stoute geeddink". Inye-ye se
adolessentewereld is seks "stout"- ditword nie by

'n Nimlike paartjie: Mandie en BoyzII Men... 'n plomp,

Harry van ye-ye

*TALISMAN : CD

c
(lj
>

altestout en stuitig
"Baie stouteenergie" hetdieplaatdie lig laatsien.

En mens kan dit hoor: Harold Schenk hou
osnskynlik van pragtige pastelklankies: hy ver
lustighomin vroli k-klingelendesynth-klokkies en

PetShopBoysiSandra-agtige Ga,dieDuitsedisco
sangeressie) keyboardspel. Amanda Luyt se
mooierige, maar monotone stem vergesel die
prettige spulletj ie. Saam met die agtergrond
stemmewat soos 'n koor kleuters klink, wonder

mensofdietweetjies seouers weet waarhulle is.
Ja, maar daar word tog onderaan die elle

lange bedankings (Liewe Jesus word vreemd
genoegnie genoem nie) gese "die plaat is pret."

Dievraag is: moet "pre!" vervelig, voorspelbaar,

eentonig, kitsch en niksseggend wees?

"Pre!" is egte r nie die enigste dringende ge-

ye-ye
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rneer as 'n ete
DUKE,
VOORTREKKERSTRAAT,
BLOEMFONTEIN .
TEL: (051) 47-6994.

ontdek 'n eetplek

~~..,\jr
( ")

deur johannes wessels

BLOEMFONTEIN, net soos Bellville , het 'n
Voortrekkerstaat. Nou nieso 'nlange soos die een
waarvan David Kramer sing nie, maar darem.
Daar is oak 'n paar ander verskille: dis 'n een
rigtingstraat en dan is daar natuurlik die Duke...

NicDesopoulos is nie 'nman vir tieriantyntjies
nie, maar in sy kelder-eetplek kry 'n mens altyd
kwaliteit. Kitskos mag goedkoper wees, maar byNic betaal 'nmens nie totaal
en al deur jou nek nie. .

Vir R90 kan twee 'n stewige porsie swart sampioene vir 'n afskop geniet
met 'n sappige kalfsvleis-hoofgereg, saam met 'n keuseuit 'ndertigtal wyne.
En as alternatief is die vis offillet altyd prima.

. Maar van kos aileen kan 'n mens nie leef nie. Endie Duke bied meer as
net 'n ete: Nic kom groet elke klant persoonlik, knoop met bekendes 'n
gesprek aan sonder om steurend te wees. Dis soos omby'n vriend te gaan
kuier. Dit gebeur dus dikwels dat Nic deur klante genooi word om hom by
die tafel aan te sluit as koffie en likeur geniet word.'

Nic het 'n reputasie by slaghuise as die moeilikste restaurantbaas om
tevrede te stel wat vleiskwaliteit betref. Sy verweer is dat die beste kok nie
van 'n knol cordon bleu kan maak nie.

As ek moet kla: die wyne se pryse is - soos by die meeste eetplekke 
darem te swaar op die sak.

Diegene wat nag niedie Duke ontdek het nie, duikgerus in. Nie die top
restaurant in Bloemfontein nie, maar sluk vir sluk meer waarde vir geld. En
dit is sommer 'n mondvol.

wynp~! ry nolte

'n warm gloed
vol herinneringe

TOE mygeesdriftige prokureurvriend nou
die dag weer so energiek vertel van hul
perlemoenduik douvoordag op 'n goeie
Sondag, walm die nostalgie deur my
gemoed. Vir daardie ogge ndkoue wat
ondanks die hi-tech du ikpak deur jou
wese sny, neem hulle altyd 'n bottelsaam.

Old Brown Sherry. Sedgwick's Origi
nal. En voor die geestesoog verskyn die
sorgvrye jongdae van die see op Her
manus.

Nie aileenhet ons reg 'onder die Wind
sorHotellangs die Blougaijie perlemoen uitgehaal nie, maar dit was diedae
van die Beatles. En een aand in 'n donker hoek op die hotel se voorstoep
bestel ons onse eerste drank: Old Brown Sherry.

As jy braaf was, herjy 'n dubbel gevra. Dan het Sammie vir jou 'n groat
Elgin-gias tot die rand vol gebring. Waarom die glas s6 heet en waaromIY
inelke hotelsjerrie indie aweregse kombinasievan 'n uurglas en 'n roosvaas
kry, weet g'n mens nie.

Nodeloos om te se hoenderkop was jou jong voorland 0<1 meer as een
van die doppe. Later het ons egter ontdek 'nsluk of rwee warm op 'n koue
more die Iyf op vir die see.

Daar is wetenskaplike gra nde waarop Old Brawn Sherry vir sy
opwarmingstaak aangewend word: die betreklik hoe alkohol affekteer
dadelik die keelholte met 'n warm gloed. Die taamlik hoe suiker in die
volronde wyn vul die mond en verskaf 'n gevoel van genoeglikheid.

Diealkohol word vinnig in die bloedstroomopgeneem en verdof effens
die breinse waarneming van koue as ongemaklik. Die suiker verhoog die
energievlak van die spiere met 'n soort rush. .

Disdusverstaanbaar dat OB - soos bekendes dit liefderyk noem - uiters
gewild is onder vissermanne, surfers en duikers. En vir baie, baie jare al.

SEDGWlCKS'S OLD BROWN SHERRYhetsy aanloop in die vorige eeu
endiehuidige etiket is weinig anders as die van 1916. Tans is ditnogonder
die toptwintig verkopers van handelsmerkwyne.

AnderOld Browns kan wees war hulle wil, maar Sedgwick's is 'n regte
sjerrie - soort van. Dit word volgens die solar-proses in vatjies met
sjerriemoes gegis. Die produk in die bottel bevat 'n versnit van wyae wat
\yf jaar oud is. a m 'n deurlopende karakter te verseker, word die gegiste
wyn met ander gefortifiseerde wyn versny en met natuurlike karamel
gekleur.

OldBrawn is 'n unieke Suid-Afrikaanse skepping. En Sedgwick s'n is 'n
eersteklas-wyn, veral vir winterdae voor die vuur. Skink gerus 'n hele paar
vingers in 'ngoeie tulp-proeglas - gooi jou pieperige Elgin-sjerrieglase weg.

Met dieeerste neus kry jy daardie vol geur van neute en treacle. In die
mondis diesmaak meer kompleks: effens stowwerig, ou hout, met 'ntikkie
tameletjie-vanielje. Glad nie so troebelsoet nie weens goeie suurgehalte.
(Ekskat diesuiker sobydie 180gmll.) Uiteraardhet die wyn metsyalkohol
van 17 persent 'n lang nasmaak. En 'n gevoel van behaaglikheid.

Vir die gerief van die alleenloper-vissermantot die span surfers komdie
OB in verpakkings van 200ml (R3,09), 375 ml-halfjack (R4,89), 750 ml
(R7,98) en 2 liters (RI8,69)' Dis Drop Inn se pryse.

Ek wounog vriend Andrew se ertjiesopresepmetveel meer as 'nskeutjie
OBvir 'n ware wintersaand op Hermanus insluit, maar los die vir Nettie.
Week egter gems 'n handvol amandels 'n week lank in OB, of 'n paar droe
Smirna-vye.

Heerlik, en saam met 'n glasie OB pure warmte vir herinneringe.in die
winter.. .. .

kruik-toneel
bied met trots aan

die beste
van die fees!

As jy Gra hamstad gemis het, is hier~ie jo~ kans on: die
beste en mees opwindende produksies direkvan die .
1993 Standard Bank Nasionale Kunstefees te sien!

THE ORPHANS OFQUMBU , IAN FRASER LIVE!,

BRIEF DESCRIPTION 11 , NUTSHELLED,

EQUAL WRONGS, PEOPLE LIKEUS,

BARBAROSSA, IKAS!,

DEAD SLUGS AND STRAWBERRIES,

MANIFESTO, THE STREAKS

23 julie tot 7 augustus

nico-arena
Sien daagliks pers vir meer besonderhede!
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fynproe met
nettie pikeur

HAP 'N APPELOP'N WINTERSDAGEN GEUR DIE SOP METGRANNY SMITHS

Saam met varkworsies bedien jy hierdie hee rli ke en vinnige blatjang.

APPELBLATJAHG

Kap fyn 'n halwe kilo uie en kook in wate r wat dit net-net toemaak vir 5

minute. Sk i l e n kap 1,4 kg appe ls, maak ni e saak watter soort n ie , plaas in 'n

groot po t ( n ie a lumin iumnie) en 'n skeu t meer as 1 liter goeie moutasyn by,

700 9 klam bru insuiker, asook die gedreineerde uie , 'n koppievol sultanas, 1

eetlepel fyn gemmer, 1 teelepe l sout en 'n heel r issie, wat jy later uithaal as

jywil.

Kook en r o e r tot die suiker gesmelt het en prut die blatjang dan vir 2 uur tot

dik. Goo i in wa rm flesse en verseel.

Blatjang k o o k is van die bevred lgeridste d inge om op 'n nat winderige

Sondagmiddag te doen , en as jy klaar is, kan jy self et ikette vir d ie bottels

uitskryf en opplak, met die datum by,

Jy benod ig sowat and erhalf ki lo Go lden Del icious-appels, die sap van

suurlemo e n, 3 Ie pels botter en 'n halw e ko p pie su iker, asook blaardeeg 

koop dit sommer.

Skil die appe ls e n sny in ewered ige skyfi es. Sme lt d ie botter in 'n vuur- en

oondvast e p la t ba k (ons gebruik 'n yster pan, handig venwee die handvatsel )

en pak d ie appels in netjiese kon sent ri ese si rke ls daerln . Die tert is

onderste b o en d us moet dit mo o i Iyk.

Stroo i d ie su ike r bo-oor, sprinke l suurle moen op en kook stadig op die

stoof tot d ie su ikerstroop borrel. Dit neem sowat 'n halfuur en moet ' n

karamel vorm w at later styf wor d .

Rol jou deeg u i t - groot genoeg om die bord t oe te maak. Plaas d ie deeg

bo-op die appe ls, y O U dit effens langs d ie ka n t e in, prik met 'n vu rk om 'n

paar gaatj ies te maak, en bak d ie tert teen 2 0 0 grade vir sowat halfuur tot

die kors b ru in' is.

Nou die tri c ky dee!. Laat die tert koe l w or d , neem 'n bord groter as die

tertbak, plaas d ie bord onderstebo op d ie ba k en keel' die hele lot om

sodat jou tert pragtig solied vertoo n, met d ie deeg aan die onderkant . As

dit bietjie loperig is o f nie mooi netjies Iyk n ie , don't worry - sit d it voor met

dik room, koud of nog effens lou .

kook , want dis vrekduur, maar Henry se dit
ver/een die fynste smaak aan veral appelgeregte.
Okay, 'n druppel geklits by die room vir die
appeltert, but that's it. Die res van my glasvol
drink ek met eerbied uit.

Maar hierrnee die heel bes te van al die
appelterte, Tarte Tatin, war sy oorspronghad by
die susters Tatin wat 'n restaurant gehad het.

TARTETATIN

met 'n ligte bytjie wat al hoe harder byt hoe
langer jy sluk. Se vir jou vriende hulle moet vir
jou Calvados op die duty-frees in Europa koop,
want ons kry net een ingevoerde soort hier, en
dis nie die beste nie.

Ons gunsteling is Grande Fine Calvados
Boulard van die Pays d'Auge in die streek
Calvados. Ek meen dis sonde om daarmee te

S suster kla een strvk deur
dat 'n groot boks appels in
haar huis net twee dae hou,
Die kinders gryp outomaties
een wanneer hulle verbv die

kombuistafel loop en dit kos skree en dreige-
mente dar hulle die geed moet opeer, nie halwe
bruin stukke agter die rusbank ingooi nie.

Maar, se Mapula. dis darembetel'as Coke en
Niknaks. en as mens die appelsbyElgin inapple
country gaan koop, is dit darem ook heelwat
goedkoper. Ons dinknie eens aan appels koop
nie - hulle staan mos ahyd in 'n bak lIP die
eetkarnertafel en jy onthou altyd hoe oupa-hulle
gese het as jy 'n appel geeet het, hoef jy nie jou
tande te borsel nie.

Ons oupa kon oak met sy knipmes 'n appel
in een enkele ring papierdunafskil. Ons budder
seide am appels af te skil, selfs nie eens as oris
gewone tert maak nie.

Vrind Henry loer oar my skouer en se kla
asseblief oar die gehalte van appels war jy
deesdae kry. Hy sedie wat jy deesdae koop, is
karakterloos. Vroeer jare wa appels plat en
kweperkleurig, effens sum, Daar was ook soet
sumgeurige appels, hykannie die naam onthou
nie,enjykon hulle ruik asjy verhy 'n hakvol stap.

Kookappels is ook maar power, kla hvvoort.
Hulle moet hard wees sodat hulle hul vorm
hehou in bv die Tarte Tatin wat ek hieronder
beskryl, maar Granny Smiths, hoewel hard, is
veels te suur, sodat j)' 'n oormaar suikcr moet
bygooi, en jou fyn appelsmaak gaan verlore.

Net een jaar het Woollies 'n nuwe appel te
koop aangebied: sy naarn was[ona Gold, so 'n
mooi geel appel met 'n bios aan die een kant, en
ditwasnou 'n appel met gem en smaak. Duidelik
nie drie maande lank half bevrore in 'n vrieskas
gele nie. Maar 6f die, vrug het nie in die smaak
geval nie, 6f hulle het opgehou om dit te
produseer, of iets, want dit was die baste sien
van [ona Gold, twee jaar gelede.

Henry het 2 appels by sy 2 liter ertjiesop
gevoeg en dit opgekook. Dit het 'n heerlike
effens soet geur gegee wat perfek was by die
gewone piekniekham war die ertjies verder
gegeur het.

VOOR O NS by die resepte kom, moet ons
darem in die verbygaan gesels 001' Calvados,
daardie goddelike brandewyn wat van appels
gestook word . 'n Slukkie Calvados na ete op 'n
Sondagmiddag is salig, die essensie van appels
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afrikaans ~tegtreo:t
klankbord noo epun e

•Ie

Larry King

Derrick (Horst Tappert)

opkom, verskyn Harry, dierbare, goedige ou
Harry, a m Derrick se grimmigheid met 'n
sagte woo rd af te weer, om Derrick se
vergeldingsdrang binne perke tebeteuel, om
perspektief te herstel, om jou te wys die
ge'institusionaliseerde magvandie burgery is
nie rerig so erg nie, dis eintlik van harte 'n
genadige mag. So jl' hoef nieskaam te wees
omdie mag te geniet nie, al boelie dit soms
'n bietjie.

King se blik speel nie die boelie nie. Dit
verstar deurdringend, maar nie so onnatuur
Iik lank of so onwelvoeglik roerioos soos
Derrick s'n nie.

Derrick se blik verstar om te beskuldig,
omte wys hy weetwat jl'wegsteek, ou maat,
kort voor lank gaan hy jou vastrek, King se
blik verstar met ander oogmerke: dit Iyk
aandagtig nuuskierig (om te onderstreep die
onderwerp is belangrik genoeg omdie wereld
te boei); dit Iyk objektief(maak nie saak wat
anderse nie, maat, hl'hooraile graag jou kant
van die saak); en dit Il'k verantwoordelik
betrokke (hy luister fyn, hl' begryp wat jy
bedoel).

King se frons help met die effekte: die gepiooide voorkop wys
nuuskierigheid, objektiwiteit en verantwoordelike betrokkenheid als tege
Iyk. En dit gooi 'n vraagteken by (net ingeval jy dalk dink jl' flous hom as
jy lieg). King vermy die strengheid van Derrick se pak. Maar sy kruisbande
is belangrik: al trek hy sl' baadjie uit, behou hulle 'n ouerlike gesag wat

familiariteit afweer. Die tikkie forma
Iiteit hou Kingse gaste op hul tone en
verklap sy dubbelsinnigerol:vangesel
lige gespreksgenoot kan hy enige
oomblik verander in die Inkwisiteur.
Sy blik verteenwoordig 'n ontsettende
mag: die OpenbareOog, wat 'n burger
se lot volslae kanbepaal, wat boonop
wispelturig is en jou in 'n oogwenk
kan verander van 'n held in 'n skurk,

Al is hy sogemoedelik, maak King
sy gaste dus soms tog 'n bietjie senu
agtig (maar nie tedikwels nie, anders
dro og die stroom celebrities dalk
skrikkerig op). En il' as kyker homnog
te gemoedelik vind, dink gerus na
daaroor. Watisdit wat jou laatwens hy
wil 'n bietjie minder goedgemanierd
wees, 'n bietjie genadeloser, 'n bietjie
minder versigtig?Waarom wil jyhe hy
moet mense se maskers afruk, hul
skandes naak en weerloos voor jou
oopvlek?

En jy wil Klipoog kom vertel Der
rick is 'n sadis?

ElkeMaandag am 9.15 nm.
Susan Booyens en DawidvanLill bied die tydskrifpogram aan
viralmal wat oop is vir verandering (gedagte , woord en daad).

profiel
Donderdag , 29 Julie, 10.15vm.
Aanbieder Dawid van Lill gesels met dr Stet Naude, die
direkteur-generaal van Handel en Nywerheid .

minidrama
Maandag, 26 Julie, 10.45nrn,
Hartstog deur Guy de Maupassant.

wat S8 die reg?
Dinsdag, 27 Julie, 11.30vm.
Gideon van den Berg bieddieprogam aan oor die voor- en
nadele van d ie verskillende ondernemingsvorme .

AS Larry King en Derrick ooit kyk wie kan die stipste in die ander een se
oe staar sonder om 'n oog te knip, wonder Klipoog wie sal wen.

A1beimaak 'ngoeie bestaan daaruitom'nbars tekyk. Albei maak 'n mens
nogal bly il' is nie die een na wie gekyk word nie. Dit moet op die senuwees
werkas twee of so op jou fikseer soos leuenverklikkers. (Selfs al het jy dalk
niks omweg te steek nie.)

King en Derrick se blikke werk soos eenrigting-spieels: hulle loer jou
psige voyeuristies af, maar jy kan hulle nie penetreer nie. Derrick se ce
verglaas vanself so ondeursigtig; King se oe kry hulp van sy bril. Hy dradit
nienet ombeter te kan sien nie, my kind: daardie twee glase is pantsers teen
die blik wat dalk durf terugkyk.

WAAROlII STAAR KING en Derrick so stip?By albei is die oog wat nie
wyknie'nmagsvertoon. Die arme drommel wat bekyk word, staanweerloos
voor die roerlose oog: dit kan kwes, maar nie gekwes word nie. Dit staan
verwyder van gevoelens.

Is so 'neensydige magsvertoon 'n verskuilde fascisme? 'n Mens huiwer
omditso te sien. As kyker vereenselwig jl'jouimmers (bewus ofte nie) met
King en Derrick se oppergesag. Dit is tog jy wat deur hul strak of kyk; dit
is vir jou persoonlike inspeksie dar diesiele so voor hulle oopgevlek word.
Veral as iY 'n goeie burger is, want King en Derrick verteenwoordig die
ge'institusionaliseerde mag van die burgery, elk net in 'n ander gedaante.

DERRICK IS OPSIGTELIKdie boelie. Daar's iets fanatieks, byna sadisties,
aan hoelankenhoe stil syoekan stol. Hethl' 'nswartleerjas met 'nswastika
armband gedra, sou die blik war so na sy prooi uitpeul walglik wreed kon
aandoen.

Derrick dra egter geen uniform nie, maar 'n snyerspak : die amptenaar
as welvarende burger. Sy rnandaat behels 'n respektabele burgerlike
filosofie: 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Sy blik is die blik van
vergelding. As Derrick se oog volstrek
weier om 'n gevalle siel genade te
betoon, vind die burgery dit nie on-
menslik nie, maar gerusstellend : dis
immers die oog wat hulle oar hul le
wens en besittings hou.

Derrick skroom dus nie am en
kelinge te terroriseer nie. Hy rand hulle
nie fisiek aan nie, maar wat anders is
daardie blik as sielkundige fa ltering?
Dis selfs 'n vaste gewoonte by hom om
mense sote martel: hy doen dit dikwels
- om die waarheid te se, vir lang tye in
elke episode. En elke slag verlustig jy
jou 66k(al is dit onbewus) in die lyding
van die skepsels war deur Derrick oe
skuldig bevind en summier gekasty
word,

Beteken dit jl' is bloot vroom bly dar
reg en geregtigheid gaan seevierr Of is
jy dalk diep binne ook maar 'n bietjie
van 'n boelie, wat die wet stilletjies as
verskoning gebruik vir terreur?

Die vrae kom nie by jou op terwyl jy
Derrick kyk nie, want nes hu lle wil
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brolloks &bittergal ()

'n Toneel in Tokoza? Zoeloe-impi 's aan die opma rs in Sebokeng? Nee, onrusin Lagos nadat die

Nigeriesepresident die verkiesing ongeldig verklaa r he!. Daar is oak niks nuutsuit Afrika nie.

Sien op na Siener
So, julie het gedink Constand die Konstante is
die geestelike vader van die Afrikaner Volks
front?

Surprise, surprise. Brolloks kan vandag
onihul dat Niklaas Siener van Rensburg die
eintlike geestelike vader van die AFV is. Die
Jegendariese visioenaris en raadgewer van
genl Koos de la Rey word deesdae deur die
regses as 'n soort Boere-Nostradamus gesien
en sy voorspellinge soos die Evangelic geglo.
Die Volksfront laat hom hierdeur lei. sf: die
mense.

Die Natalse letterkundige en joemalis Hilda
Grobler het op die storie afgekom en 'n week
of wat geiede vir genl Tienie Groenewald van
die AVF daaroor gevra net na Groenewald se
toespraak op Newcastle. Nee, seg Tienie op
haar vraag oor die parallelle tussen Siener se
visioene en sy toespraak, Siener is nie 'n faktor in die AVF nie en hy glo
nie eens in waarseers nie.

Dis nie wat jou kamerade dink en glo nie, Tienie, en dit Iyk ook nie
uit jou eie uitsprake so nie.

Hilda het so 'n bietjie navorsing gaan doen en \V)'S op 'n paar
opvallende parallelle tussen die Boereprofeet se voorspellings en die
AVl-strategie:

Op 28 Februarie 1922 het Siener voorspel dat 'n Afrikanerregering
die mag in Suid-Afrika in vreemde hande gaan oorgee en dat die leiers
die knie voor Westerse dwang sou buig.

Die AVF vra Afrikaners amdie Oorgangsraad te verwerp want dit sal
beteken dat die Afrikaner sl' mag "in vreemde hande gee". Die
'oorgawe" kom na druk uit die Weste deur sanksies en boikotte. .

Siener het voorspel dat die swartrnense en nie die Engelse nie die
werklike vyand van die Afrikaner gaan word.

DieAVF se die ANC en die PAC is die Afrikaner se vyand.
Op 29 Augustus 1918 het Siener 'n gesig gesien wat daarop dui dar

lang, uitgerekte onderhandelinge gevoer sal word, maar dat die
onderhandelinge nie tot vrede sal lei nie. Daar salop 'n konfrontasie
afgestuur word, en die konfrontasie het op kommunisme betrekking.

[a, is so, beaam die Volksfronters. Die huidige onderhandelinge gaan
mos nie werk nie, en die kommuniste gaan oorneem.

Siener het dit as absolute voorwaarde gestel dat die Afrikanervolk
hom voor God moet verootmoedig as hy die stryd teen hom wil wen.
Volgens sy visioen van 26 Februarie 1922 het die volk dit oak gedoen
en 'n nuwe gelofte afgele.

Tienie Groenewaid het op Newcastle gese. "Die Afrikaner moet wee r
'n Bondsvolk word. Hy moet hom voor God verootmoedig.'

Siener het op 25 Mei 1922 voorspel dat "Engelsmanne met
Boereharte" hulle by die Afrikaner gaan aansluit - juis dit waarvoor die
Volksfronters vra - en kry, soos in Clive en Gaye Derby-Lewis en ander
vreemde fasciste .

• 'nMens moet darem maar intellektueel baiebankrot wees amjou toekoms
te probeer bou op 'n flentergat-Boereprofeet wat al in 1926 dood is.

Juis op Parys
Bittergal wil nie naar wees met 'n waardige au man en nasionale leier ran
aansien nie. Maar Nelson Mandela se herhalingran sy standpunt dat
natneusies van 14 moet kan stem, selfsnadat sy eie leierskap hom 'ndag na
syvorige uirlatinghieroorgerepudieer het, II)'S die oubaas is besig amsy
touchteverloor,

OfIe die verklaringdaarvoor daarin dat hy die absurde stelling nou jui
op Tumahole buite Parys gemaak he!? Dit was mos tompie eipei se
tuisdorp -hoe oud sou Stompie vandag gewees het as hy nie vermoor is
nie?

Inderdaad bedreig
Vlakplaas,daardie berugte basis van die SAPsemoordbendes en askari's,
het 'nnuwe doel in die lewe. Dit is nou die basis ran die SAP se Eenheid
virBedreigde Spesies.

Heel gepas. Polisiernanne war bo diewet gelewe het en in die naam
van staatsreiligheid gemoor het, is hopelik nou 'n bedreigde spe ie.

So van Vlakplaas gepraat: die Maeder van Aile Hofsake, Lothar
Neethling se appel teen die Wit\\'atersrJndse hooggeregshof e
bevinding dat VI)'e Weekblad hom nie belaster het nie, maar die
waarheid geskryf het oor sy voorsiening van gif aan Vlakplaas-manne
am mense te vermoor, dien op 16 Augustus voor die Appelhof in
Bloemfontein.

Watch this space - en die helse paartie wat voorle ,

DieVlag, Die Stem
0 , maardit woel en werskaf by die SAUKsoos die manne-van-gister jockey
vir posisieomte sorg dat hulle nie in die slag gaan bly as die nuwe regime
inkom nie!Dit maak Bittergal se maag skoondraai soos party van die
TotaleAanslag-lakeie van gister gatkruipbydie AJ\'c.

Maareending bly dieselfde - en dis die eending war hulle heel eerste
moes verander het: aan die einde van die TV-uitsending elke aand sing 'n
koordie Volkslied van Apartheid,Die Stem,enwapper die vlag van die Ou
Suid-Alrika, die Oranje, Blanje Blou,
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laastese
plaaslike botter wyer gesmeer

YACOOB MAKDA,
adjunk-minister van Plaaslike Bestuur en ook regeringsleier in die Plaaslike

Regeringsonderhandelingsforum (PROF) gee aan MARTIE MEIRING 'n antwoord op
die skeptisisme oor die haalbaarheid van saamgevoegde plaaslike besture

Hoekom hoegenaamd plaaslike besture wll

" saamvoeg" - of is dit regstellende

optrede?

[a, dit is regstellende optrede. Dis ook restitusie
enook, ja, redistribusie. Dis gemik om apartheid
op plaaslke vlak nek om te draai. Dit beteken
mensegaandeel indie finansiele bates wat hulle
saam genereer. Dit was nog altyd net witbesture
wat baat gevind het by die arbeids- en verbrui
kersinkomste war deur swartmense in hul buur
te ontwikkel is. Nou moet die botter wyer
gesmeer word, Daardie rykdom waaraan alma!
gewerk het, moet deur almal benut kan word.

EindeSeptember moet plaaslike besture

regoordie land ingestel word. Hoe?

Eers moet plaaslike veelparty-onderhandelings
forums (tussen buurrade en belangegroepe)
ontstaan, soos die Sentrale \,\'its Metropolitaanse
Kamer. Sulke forums moet dan die oorgangs-
rade op 'n11ftig-I'Yftig basis kies uit statutere en nie-statutere verteenwoor
digers. Hierdie rade sal in 'n pre-interimfase gaan watsal duur tot verkiesings
op plaaslike vlak gehou kan word

Kansulkeshotgun-huwelike tussen "wit" dorpeen hul " sw a rt "

buurdorpewerk?

Dis nie shoigun-huwelike nie, Dis gesamentlike besluite war op onderhan
deling berus.Natuurlik is daarareas waar dit nog hakerig gaan, maarop haie
plekke isdaar reeds baiegoeiesaarnwerkstrukture. Mense begin regtigbesef
dar hulle beter dienste gelewer gaan kry as hulle so saamwerk.

Isdaar regtig genoeg aanvoorwerk gedoen ommense landwyd tot

sulkeplaaslike besture te oortuig?

ja, ons glo daar is baie hard en suksesvol gewerk aan die voorbereiding.
Sedert 22 ~laa rt toe die onderhandelingsforum (PROF) ingestel is, is daar
druk gewerk om einde September die oorgang na gesamentlike plaaslike
besture te begin. Die pre-interirnfase sal dit viralmal baie du idelik maak oor
die finansiele, dienste- beplannings en opleidingsgeleenthede wat sal
ontstaan.

Ek soudink dat almal dan reg sou wees vir plaaslike bestuursverkiesings
- se so ses maande mi die nasionale verkiesing volgende jaar,

Watvandieplatteland?

Ons het ryd om aan die platteland te bewys almaI sal baat vind by hierdie
bestuursvorme. Daar sal grater veiligheid kom, grater regverd igheid,
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Wieiseintlik die sogenaamdestatutere en

nle-statuteregroepe?

Aan regeringskanr is daar die verskillende amp
telike instansies van die provinsiale rade, streek
diensterade, plaaslike rnunisipale rade en so.
Aan Sanco-kant (South African National Civics
Organisation) is daar aldie civics enander buite
parlementere belangegraepe. Tussen my en
Thozamile Borha (hoofonderhandelaar vir die
nie-statutere groepe) het 'n goeie verhouding
ontwikkel,

Wiebesluit op die grense vir sulkeplaasli ke

besture?

'n Albakeningsraad vir elke streek behoort in
gestel te word om in konsultasie met 'n streek
moniteringskomitee (lie grense goed te keur of
te bepaal

Hoegaanjulie pariteit kry in byvoorbeeld

die insameling van betalings vir dienste in sulke rade?

Onsverwagnie om oornag die ideale situasie te kry nie. Maarsoos die fondse
inkom, se nou maar sommige gebiede kan nog net 40 tot 60 persent van die
verwagte betalings genereer, sal daardie fond se teruggeploeg word vir
opgradering. Ons het dus "support actions" waardeur minder bevoorregte
inwoners gehelp kan word.

Sal daar 'n ekstra belastinglas kom• op, se nou maar, witmense?

Nie net op hulle nie. Mense sal moet verwag 0 111 vir hul dienste en voordele
te moet betaal, Miskien sal daar natuurlikerwys grater eise kom. Maar ek glo
ons her daardie probleem war ek xenofobie noem - vrees vir die onbekende
- by baie wit groepe uitgestryk. Sandton, Randburg, Alexandra en Marlboro
het reeds begin wys dat hulle 'nhaalbare samevoeging kan prakseer, Ek kOI11
daarvnndann. Ek bly daar.

Jy was 'n protesterende, radikale student. Nou, deel vandie

establishment?

[a, ek was daar: prooi van apartheid. onteiening vaneiendom, verskuiwings,
boskollege (Durban-Westville) waar dosente "tolerance par for having to
teach non-whites" gekry het. Ek was baie opstandig. Maar ek gio daaraan
om alternatiewe te soek - to think differently. Ek glo in hierdie rigting war
ons nou inslaan. Ek het myahyd bemoei met plaaslike strukture. Nou is ek
baie optimisties, Heel onlangs het iemand oor die vestigingvan PROF en die
resultate war nou kom opgemerk: 'The barrier we've broken down in local
government is more important than the breaking of the Berlin Wall." Ek voel
nogal so. •



Hoeveel langer moet 'n siekte·
wat 36 mense elke dag

laat sterl die behandeling kry?
\Va t gaan OilS laat besef hocernsrig ruherkulose

gewonJ h c t? Dir laat mcer mense p CI' e1ag sterf as

pndo nge lukk o. politic ke gcwclcl e ll se ll's VICS . .n

Kwartmiljoen mensehet e1it reeds. Tog is ons 56 gCllCig

0 111 d i I t e ignoreer.

H o ewel die Suid-Afrikuurisc Nas ionale

Tuber-k u losc Vereniging al les mooru lik doc n om TB tc

voork om, is die beskikhare fasilircite nie in sraar

am d ie g roeiellde ep id emic die hoo f re bied nie .

:i
TB rank buite behcer. Dis t vel dat 0 /15 drasti e slle

maatrcels daa rteen neem . Voor, dit tc laa t is.

T B is '/1 sickle wa r nierna nd onts ien uie,

H\'k of ann. Swart or wit. OilS almal is ill gcy·a a l·.

Enigicluand kandaaraan sterf, Meer as 13% van

allc k iuders war in ' 11 SANTA-'''elcltog (TC,t l ets is. het.

'u priruere infeksie van ruberkul } e onder ledt' ~chad .

En i I groci clkedag.

TB

veroorsaak word. Ondervoeding wrergc/' di e rocsrand,

Di r begin Iller ' II hoes w ar nie wi! wegga an n il' , en

da n moegheid veroo rsa a k , nagswect en bl oeel in d ie

speekscl. Maa r die om .ste llcnds tc aspek van TB is

da t bail'mense nil' w(~el elit kan voorkorn e n genecs

word IIiI.'.

. As u van iemuud weer wat cnige TB- s im ptome

roon.Iaaeh ull e kliniek toe zaun vir 'n on d c rsoek.
~ oJ -- \...i

As die rocrsc POSilicf is, moet 1IlI1le h ehandelillg
~ -_. ~- ~

krv enditi s volkorne gra tis . En slegs dell!' die voll('dige

l ~ehandcliJlg te ontvang""gCllces die TB-pasiclll.
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