


Die nuwe Toyota Camry
220 reeks.

Die volmaakte balans tussen
tegnologie en bekostigbaarheid.

220SE;

Alles loop reg, altyd reg

IJTOYOTA

kopru imte, sodat 5 vo lwa e

nes in totale gericf kan ry. Ook

die Camry sc kaucbak het 'n
ontsaglike 456 d m 3 pakplek.

Volgcns die motortydskrif Car,

wa t die I 0 b lok meetmetodc

gcbruik, is dit d ie grootstc

sedanbak in sy klas.
Maar Toyota doen rneer as

ne t motors bou . E lke Carnry
word gerugsteu n deu r Toyota

se Icgendariese naverkoopdiens.

Plus, 'n unieke 24-uur padhulp

p rogram tydens j ou waarborg.

WalterCarnry 220 model jy
ook al kies, weet j y v ir seker jy

kry die volmaakte balans

tussen tegnologie en bekostig

baarheid. En tussen jou en jou

motor.

Wat baa t tegniese

innovering en luuksheid as jy

dit nie kan bekostig nie? Die

Toyota Camry 220 bring

tegnologie in volmaakte balans

met ekonom iese realiteit.
Die enjin ru im vanal vier

220 modelle Ie gelykvol me t

Toyota se voorfront multiklep

inspuiuegnologie. En terwyl
4-silinde r enjins tradisioneel

vib reer weens inersiekragte, h et

hierdi e kragtige 2,2-liter enji n

(wat 'n indrukwekkende

97 kW teen 5 400 r/min lewer)

twee ratgedrewe balansaste o m

die stil s'oepelhe id van 'n

6-silinder m otor te verseker,

In al vier 220 modelle is

da ar oo k 'n hoe vlak van

luuksheid en verfyning. Wan t

'n afstan d beheerde imrnobili

seerde r e n ala rm , sentrale

slu itstelsel en kragstuur is

standaard.

Die Camry 220SEi bied jou

veeI meer. Leerafwerking,
e lektries beheerdc vcnsters

e n karnspieels, outoma tiesc

klirnaatbcheer, 10-stap verstel
bare bestuurdersitplek en

h oogreverstelbare kopstuuc
voor en agter, Alles om di e

luistergenot van die kornpak

skyfaanpasbare, 6-spreker

k lankstclsel met 'n RDS-radio

fu nksie, en di~ opsie van bak

ge rnonteerde 6-skyf wisselaar,

soveel meeraangenaam te maak.

Om sitplekposisies en

k ajuitruimte te evalueer is

p oppe van oor die 1,9 m

gebruik. Die resultaat: ruimte

in oorvloed. Sitplekrue is

ingekurwe vir meer knie

ruimte, Die sitplekleibane is

va n die vloer na die

deurdrumpels verskuif vir

m eer strekplek. Toe het o ns die

vloerpan laat sak vir meer c A M R y
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14 'n Casspir bly die ge
hate simbool van mag in
die townships en die jong
manne wat in die mae van
die lomp voertuie sit, weet
noot wat op hulle wag as
hulle daaruit klim nie. Maar
soms is daar 'n rustige
oomblik en 'n sigaret by 'n
kafee of 'n spazashop.

22 Diehuidige
sukkelbestaan van
die teater lewer in

dringende vrae:
hoe kry teaterbe
sture weer sitple

kke op srtplekke; is
die antwoord weer
toerteater, of moet

vermaakweer in
die vermaaklikheid

teruggesit word?
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1WEEDE REEKS 6

KORTBEG RIP 6

POLITIEK
OOMBLIK VAN WAARHEID VIR
ONDERHANDELI NGE 9
HET AANGEBREEK
REGSES BEOOG WIT KIBBOETSE 12

AKTUEEL
PRETORIA SE TOEKOMS I NSA 10
POPCRU SE AGENDA 13
MOET MENSE REGTIG LEER STEM? 17
SKOOl TOE IN SOWETO 18
DIE VLAG (EN ANDER SIMBOLE)
MOET WAAI 26
CORLIA TEEN DIE OMIES 27
BOTTEl WEN TEEN DIE BaRS 41

INTERNASIONAAL
SWART VRAE OOR MADIBA 32
KAPITALISME IN CHI A 34

ESSAY
'N JUNGIAANSE VREDE 31

BOEKE
GERRIT OLIVIER OOR GREEFF
EN GilFilLAN 36
DIE lENS AS WAARNEMER 37
ONDERGRONDSE TYDSKRIFTE 38
OM VOElS UIT TE KEN 40

23 In die groot debat of
daarwei 'n gat in die
osoonlaag is, "wen" die
ja-seggers teenoor die
nee-seggers, en voorspel
hulle dat die gat in die
volgende tagtig jaar nie
heeltemal herstel kanword
nie. Maar Suid-Afrika loop
voor indie bekamping van
die vemietiging van die
osoonlaag.

KUNS EN VERMAAK
DIAGNOSE VAN 'N SIEK TEATER 22
SPIKE LEE DIEP RASSEMITES OP 44
MIRIAM MAKEBA' IN STAATSTEATER 45

RUBRIEKE
BRIEWE VAN ONS LESERS 4
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POP 42
RESENSIES 46
WYN PROE 48
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KLiPOOG 52
BROl l OKS 53

SPORT
ONS l EER LESSE VA SRI LA KANE 50

LAASTE SE
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AFRIKANERSKAP 54
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briewe
weer sal probeer atkraak nie. Ons veg tog aan
dieselfde kantl
(Aan dieselfde wat? - Red.)

Waar'sAndrea?
BRIEWE KORTER AS 300 WOO ROE GENIET VOORKEUR

RIG BRIEWE AAN:

DIE BRIEWEREDAKTEUR, VWB POSBUS 177

NEWTOWN 21.13

Afferkaners

FerdiTrek-oor-die-berg?

Hans Pietersen van GroenklooJ, Pretoria skryf
As lid van die minder-bevreesde groep Afrikaners
(meer besorgoor die toekoms van onsland as oor die
behoud van fascisme) wi! ek 'n beroep op Vrye
Weekblad-Iesers doen om 'n bruikbare term voor te
stel vir die groep laertrekkers wat die woord-Afrika
ner gebruik asof hulle totale aanspraak daarop het.
Ons beswareval opdowe ore, endaarom doen ek 'n
beroep op aile verligtes om terwille vanons selfre
spek aktief testrewe na die skepping van 'n gepaste
woord en die bekendstelling daarvan aan die bree
publiek.

Om te verwys na die benarde bangbroek boere
bende wat steeds ly aan die uitverkore-volk-sin
droom; diekop-inne-gatters en nalopers van Eugene
Terrebly'Blank, Constant Verkramp, Carl Bostoe,
Ferdi Trek-oor-die-Berg en ander minder vrysinnige
leiers, stel ekdie woord Afferkaner voar.

Die woord is eenvoudig om te spel, maklik vir
almal om teonthou, na genoeg aandieoorspronklike,
en het 'n !dank daarin wat onsherinner aan vroeer
jare.

Ons kan praat van Afferkaner-saamtrekke, ver
wys na onsAfferkanerbure, en sing van Afferkaners
is neuroties(op die wysie van Afrikaners is plesierig).

Enige beter voorstelle?
(Sou Swart Afrikaners 'n Kvoor dienuwe woordkon
sit? - Red.)

Verswee kwessies
Marianne de jong van Aucklandpark skryf
Hoewel ek 'nlid was van die paneel EksemyBraop
Wits se Winterforum, kan ek nie anders as om
heelwat van Te!ana Grootboom se kritiek teen die
feminisme-sessie (Vrye Weekblad Briewe 5 Augustus
1993) te onderskryf nie. Ek hetselfgehoop dat sekere
sake tydens Ek se my Bra ter sprake sou kom, sake
soos die volgende, en ekvra datlesers ingedagtesal
hou dat die forum oor 'verswee literere kwessies"
gehandel het:
• Hoe isdie swart vrou indie - oarheersend blanke

- Afrikaanse Iiteratuur uitgebeeld? Walter rol speel
die komiese, die "underdog", die romantisering

van armoedeen eenvoud by baar literere stereoti-
pering? .
Wat blyk as die skryfwerk van swart Suid-Afri
kaanse vroue saamgelees word met die skryfwerk
van blanke Suid-Afrikaanse vroue en mans? Lees
'n kortverhaal van Gcina Mhlope saam met Piet
Haasbroek se Lemen kyk waller ander lemme
word geslyp. Lees Tlali se vrouefigure saam met
Elsa Joubert se '(emstige) vrouefigure, lees die
blanke tekstualisering van die swart vrou saam
met dieswart vrou setekstualisering van dieswart
vrou. Lees blanke:en swart vroue se tekstualise
ring van "die vrou" saam.

• Wat doen die literere skryfwyse (van-aile kleure
en seksuele geure) met die plattelandse swart
vrou - 'n massiewe marginale groep?

• Apartheid sou sonder seksisme en chauvinisme
nooit gewerk het nie (dat vroue aileen gelaat word
op die platteland omdat hul mans net as enkel
lopers in die stede enin die myne mag kom werk,
berus op 'n man selui aanvaarding dat vroue geen
emosionele en seksuele regte het nie). En watnou
as die literere skryfwyse, selfs waar dit anti
apartheid is, net so gerieflik seksisties en chauvi
nisties is op So 'n wyse dat dit wei die bree kultuur
raak?

As daar weer 'n Winterforum en weer 'n feminisme
panee! is, sal iemand asseblief sorg datTelana Groat
booin op die paneel korn?

Dieselfde kant
Chari Pretorius (redakteur van Hustler Magazine)
van johannesburg skryj
Ons vind dit vreemd dat die normaalweg regverdige
Brolloks en Bittergal (Vrye Weekblad, 5 Augustus
1993) Hustlergebruikas 'n rniddel om'n standpunt
wat reeds holrug gery is, vir die soveelste keer te
beklemtoon.

Jul lesers, wat die redaksie van Hustler insluit,
besef teen die tyd maar alte goed datdie NP-regering
die laaste vyftig jaarliederlik rnisluk het, Waarom dan
ons tydskrif gebruik om die punt weer tuis te bring?
Dit Iyk so al asof Brolloks enBillergal kortvoorsaktyd
van die spesifieke uitgawe 'ngaping opdie bladmoes
vul enaan niks beterskon dink nie. Onder dieopskrif
"Voorspel tot onheil" nogal, en met woarde soos:
"gepraat van Hustleres: banial wees..."Bliksem man,
elke tydskrif het mos syeie styl en fonnaat. As julIe
dit nie willees nie, moenie. Niemand dwing julie rue.
Eenhonderd-en-twintig duisend lesers daarbuite waar
deer ons poging!
• Hoewel Hustler'n Amerikaanse oorsprong het,
word die plaaslike uitgawe behartig deur mense wat,
soos julie, Afrikane in murg en been is. Eerlik,
regverdig, op die punt afen ja, lekker jags daarby.
Wat is dan nou kwansuis fout met tepels en skaam
hare?

Hoe dit ook al sy, ons glo graag datjulie ons nie

Robert Redford(regs) bespreek 'ntaneel inA

RiverRuns Through It met BradPittenCraii1

Sheffer.

Benjamin Adam van Pretoria skryf
Ek reageer graag op Christi van der Westhuizen se
resensie van Robert Redford seARite:Runs 1/JrQlI;;b
It. Elke mens is geregtig op sy of haar opinie en
resensies is subjektief (al ontken mense lht ook h6e),
maar wanneer onkunde so skaamteloos vertoon
word, vra dit vir reaksie.

Om ARiver ten volle te waardeer, moet 'n mens
'n deeglike kennis van Redford se I'onge twee iilms
as regisseur he. Hy bou in diefilm voort opwamnee
hy beginhet in sy debuutfilm Ordillaryl'eople09S() '

en The J.filagro Beanfield War (1988). Ordillary
. People het oak gehandel oor die gebrek aan kommu

nikasie binne gesinsverband Sr ,lIilaWn J3(,(/lIfldd
War het gekonsentreer op die mens se verhouding
met sy of haar omgewing, In A Ricer kry ons 'n
kombinasie van die twee tenus,

Om die film as 'n "Camel-ad' te beskryf, is 'n
gewaagde stelling. Redford is 'n mee;{l'! van subtili
teit en maak doelbewus van stiltes gebruik. Sien, hy
leiafdat die kyker self die fyner nUlnses salopvang,

En om indie resensie te konsemrcer op die grade
van aantreklikheid van die manhke akteurs, is sek
sisties en dui op 'n baie oppervlakkigc interpretasie
vandie film.

VIJ'e Weekblad die tydskrif is gocd. maar waar is
Andrea Vinassa?

Drink eerder tee
Belinda Rabie-Masters vall Honeydew, johalll1<!sbmg
skryj
Na my dwase terugkeer na hierdie dodelike, siels
moordende land van ons 'n paar maande gelede was
ek verheug om VIJ'e Weekblad teontdek, te verslind
en te verteer.

Maar nou het die stof gaan Ie n:l my groat dans van
genot en in die koue oggendure vind ek groat
alleenheid enteleurstelling insowel my land as die
tydskrif.

"Dis Boer' teen Kaffer" (VI)'e Weekblad 22 Julie
1993) het in blote propaganda van die eensydigste
aard verval. Die alewige vergelyking van dieAfrika
ners met die Boere-oorlogveldslae ViYS vir my datdie
skrywers ofu 'n obsessie met hierdie geskiedkundige
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tydhet, ofdat hulle nie besef dat daar intussen ook
dinge gebeur het nie. Dalk het hulle probeer om 'n
punt temaak. Diepunt wat ek verstaan het, was dat
"overkill' swak styl is en propaganda r·.g vervelig
raak,

Later het my humorsin weer herste en ek moes
lagvirdie foto van die burgemeester van Vrede met
sy vlesige kakebeen en plat zebra op die muur
teenoor al die swart engelgesiggies op puinhope. Ek
dog Vrye Weekblad is vir denkende mense! WeI, ek
hoop julle joernaliste dink 'n bietjie harder as julIe
skryf en beeld albei kante van 'n saak uit. Nee, julIe
het geen vroue se standpunt gestel nie, en ook
binermin denkende, voelende, opgevoede (in die
ware sin van die woord) witmense eri/of Afrikaners
se stellings aangehaal.

Ek gaan liewers vir myself 'n lekker koppie tee
koop en rustig mymedemense betrag en nie weer my
geld op Vrye Weekbfad mars nie.
(Maak dit 'n koppievan DieSterk £en -¥ed.)

Los Buthelezi uit

DrMangosuthoButhelezL.llberaledemoJuaat1

AfmKotze £'On Ste/lenboscb skryf
Na u galbrakery oor de Buthelezi in Vrye Weekblad
(22 Julie 1993) voel ek genoodsaak am my mening te
lug, ,

As 'nverligte jong Afrikaner isek 'ngereelde leser
van utydskrif. Ek voel dit eens mel uoor baie sake,
maar uhouding jeens de Buthelezi steek my dwars in
die krop.

Dr Buthelezi was die eerste swart leier in Suid
Afrika wat bereid was am teonderhandel. Hy was nag
altyd teen geweld en sanksies. As'ngroat aanhanger
van hom kan eku houding jeens hom nie kleinkry nie.
Hy gee am vir sy mense (Zoeloes en ander IVP
ondersteuners). Hy weet demokrasie enfederalisme
isalwat hier kan week. Noudat hy hom distansieer
van die eensydige onderhandelinge omdat hy sien
datdit op 'nburgeroorloggaan uitloop, nou vergelyk
u hom met Savimbi. .
_. Hierdie leier wi! dan juis vrede he. Asseblief,
behandel hierdie liberale demokraat met die nodige
respek wat hom toekom. Ek hoop om iets meer
opbouends van die IVPinu puik tydskrif sevolgende
uitgawe te sien.
(Brief verkort - Red)

Ogies bly toe
. J vanRensburg van Cresta, Johannesburg skryf

Ongelukkig het julle Karel van der Merwe van
Kemptonpark teveer aandag gegee (Vrye Weekblad
Briewe, 5 Augustus 1993).

Ditis hoog tyd dat die groepie regse gefrustreer
des eenvoudig geignoreer word. Van der Merwe is
byvoorbeeld nie eens in staat om 'n behoorlike
Afrikaanse brief te skryf cie en dan roem hy op
sogenaamde Afrikanerskap.

Van derMerwe, <!it het tyd geword dat julle ogies
oopgaan. Jy wee, 'nklein hondjie se ogles gaan na,
14daeoop-maar die meeste van julle seoe ismjare
nog nieoopnie. JulIe is soverblind deur julle rassisme
dat enige persoon wat nie 'n rassis is nie, 'nverraaier
genoemword. Die veragtelike gebruikvan die woord
"kaffer" in enige konteks laat enige regdenkende
Afrikaner braak van walging.

jullemoet asseblief julself in die toekoms mel reg
identiftseer as"regse afrikaners". Jy salopmerk dat dit
ook in klein letters geskryf word omdat dit nie die
respek vanhoofleners verdien nie.
(Brief verIiort -Red.)

Nes dinosounJs
Mary Starke van Ste/lenboscb skryf:
Ekwitgraag reageer op Karelvan derMerwe se brief
(Vrye Weekblad Briewe 5 Augustus 1993). Ek rig die
brief tot hom met die hoop dat hy my boodskap sal
begryp.

Ek hetiewersgeh~dat Afrikaners dalk dieselfde
paadjie sal volg as dinosourusse: kan nie aanpas nie,
dus sal huluitsterf. As liewe Karel ditnet kan insien!
Dit is Afrikaners SODS jy wat die Afrikaanse taal
weggooi. Die enigste manier hoe Afrikaans sal oor
leef, is as dit kan aanpas by 'n veranderde samele
wing. Ditis Afrikaners met jou houding wat veoor
saakhet dat ons land indie gewelddadige gernors is!
As die Broeders maar net die beleid van 'inclusion
and notexclusion" gevolg het. So Karel, wat ek eintlik
witse, is dat Vrye Weekbladen die mense wat mel die
tydskrif kan "relate" jou enigste hoop is. Die enigste
manier hoejy gaan oorleef, is om onsinsigte Ie kan
insien of dalk isjy sowaar 'n ware Afrikaner-dinosou'
rus watsaluitsterf - die keuse is joune.

VI}'e Weekb/ad se oortuigings sal op die volk
afsmeer, so aanvaar dit maar KareU

Sterkte met die nuwe VI}'e Weekblad - dit isdie
enigste tydskrif die geld en moeite werd!
(Brief verlzort -Red.)

EerderAfrikaan
Jan van Dyk van~()()rtrekkerboogte skryf
Ekskryfdie brief inantwoord op Karel van der Merwe .
van Kemptonpark se brief AJy't geen idee nie' (Vry'!!
Weekblad, 5 Augustus 1993).

As dit 'n kenmerk van 'n Afrikaner is am sy
medemens soaf te kraak soos wal Van der Merwe
gedoen het, wi! ek my distansieer van die term
AAfrikaner" enek sal eerder 'n AAfrikaan" genoem wi!
word.Enekdink nie dieterm "eie mense" verwys na
diegene wat jou velkleur het en jou taal praat rue. Ek
is oortuig daarvan dat as Max Du Preez die term "eie
mense" moet gebruik, hy daannee sal verwys na
diegene wat dieselfde gesindhede en oortuigings as
hy het Diegene wat ,>ook hoop dat ons eendag die
nuwe Suid-Afrika sal kan ervaar; dat rassisme fmaal
uitonssame1ewing sal verdwyn; datdie Afrikaners sal

besef datgeen prys te hoog isom vir vrede te betaal'
nie. DieSkrif se as jy twee het, gee virdie behoeftige
een - of wit die ryk Afrikaners hul aardse skatte
saamvat as hulle doodgaan? -
(Briefverkott - Red.). .

Pasekind
. Willie van Staden vanSunnyside skryf:

Geluk met die nuwe blad. Dis mooi, maar nie so
robuust invoorkorns SODS die oue nie. Ek weer regtig
nog nie welke een ek verkies nie.

Asekdie nuwe Vrye Wee/b/adse brieweblad lees,
val twee dinge op: Eerstens, die dodelike ems, en
tweedens, die gebruik van die f-woerd. .

Wat die naby-bloedverwant betrI van die 011

Hollandse kat wie se naam oral geskryf word, die
volgende storie wat ek graag vertel sender enige
moralisering of pretensie:

'nSwaervanmymoes eendag toehynog jonk was ..
en pas begin week het, indie motor bly sit om goed
op te pas terwyl sy kolIega iets aflewer. Die motor
was in Paul Krugerstraat geparkeer, naby die stasie.
In 'nwinkelingang het'nman en'nseuntjievan so agt .
jaar gestaan, Ditwas eienaardig, want dit was skool-
tyd. Dit het ook nie gelyk asof bulle iets spesifieks
doen nie. Net gestaan.

Skielik kom 'n baiefris man om die hoek, en pyl
op hulle af. Die1'3 word bleek. Die ander man begin
hom rondstarnp en vloek, en dis duidelik dat hy'
magteloos is. W33IOOr die argument gegaanhet, was
nieheeltemal duidelik nie, maar my swaer glo dit het
iets metgeld te doen gehad. Sy gevoel was dat dit
darem 'n verskriklike skande isdat diepa so voor sy
laaitie vemederword. Hoe sou die kind <lit ver\\'erk?

Mettertyd hetdieaggressor sy woedeuitbaklei en
geloop, met nog een of twee vemederende opmer
kings aan die adres van die verslae kereI met die
hangskouers. Hy het wasig voor hom uitgestaar,
onbewus van die kind Iangs hom. Maar toe gebeur '0

aangrypende ding, en my swaer se hy het toe weer
gesien bloed is dikker as water. Want toe vat die·
seuntjie sy pa se hand, entoe die 1'3 afkyk na hom,
sf: die kind vir hom: •Aag fok hom, Pa ••• n~ Fa?"
(Lesers mag dit insiggeu'elld vind dat daardie slomte 
van stoere Afrikaanse pub/il1asies, Die Burger, ooor·
verlede u-eek diese/fde fu'OOT'd op .sy middelbladge
brutk bet - Red.)

Drie haera's
Tony van Dykvanjeppestou'tl skr)f:
As een van VI}'e Weekblad se 'oumanne" wat die
tydskriffie in sirkulasie hou (en Max in 'n job):

Eerstens: Malt, jou rubriek "Trek Buthelezi se
tande" (VI)'e Weekblad, 22Julie 1993) was puik. Is jy
dan ook met die helm geOOre? Ek hoop nie so 'n
vreesaanjaende scenario word ooil bewaarheid nie.

Tweedens: Geluk aan BroUoks en Binergal (ek
weet tog wie die amphisbaenas is) met hulle stand
teen pomografie (Vrye Weekblad, 5 Augustus 1993).
Die twee het tog 'n goeie kant ook!

Derdens: Surprisd Telkom se hoofbestuur bIyk
opreg te wees wanneer hulle netdiebeste <liens aan
al hulle verbruikers belowe. Baie dankieaan Loumie
Smit van die Besturende Direkteur se kantoor. U
diens waspuik. Sal dieres van Telkom asseblief note
vatvan hoe dit gedoen moe! word?

Nag briewe op bladsy 49

I

j

,~,

j
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mense en dinge
'N SUG VIR VREDE: Met syvoosgeslane opponent
Kanadese kampioen Dave Fiddler nog plat op die
krytvIoer, het 'n hygende Gerrie Coetzee in sacramento
sy Suid-Afrikaanse luisteraars verseker dat hy elks dag
vir vrede bid.

Tum erlndle/rish Times, Dublin.
TONE TEL: Toe Duma Christine Adams van Eersterus
haar ontvoerde kleindogter Devorine Olifant na tien
weke weer terugkry, herken sy die baba aan die
besonderse toontjies en 'n geboortevlek op die bou
djies . koerante

~e

Die Ninja Turtle-gier krap nou die lewens van die Franse RMara se rykes om. Duisende
troetel-skilpaaie watdaar losgelaat is, het grootgeword en lerroriseer die vakasiegangers.
Een mens is glo aI deur die gediertes aangevaJ.

SUNDAY TIMES 19 AUGUSTUS: The find ings of the MotsuenYlIne c ommission that
the A NC h as been guilty in its treatment o f pr iso ners In Quadro punishment camp
o f tor t u r e , cruelly lind evidently elso murde r, hes exposed es norrsenslc et the
cla lrn s o f t he ANC to moral super iority ove r the NlItional PlIrty .
There is n othing to choose betwee n th ose who tortured Steve Blko and tho se
w ho t ortured the inmates of whet shou ld perheos be called the ANC's St ll lllg IV.

Van Iran se 60miljoen inwoners verdien 8 miljoen hul brood met die maak of verkoop van
Persiese tapyte.

In 'n meningspeHing onder sakeleiers oar hoe veilig hulle dink hul lewens en hul eiendom
is, vaar Suid-Afrika tweede slegste. Uit 'n moontlike telling van 10 gee sakeleiers ons 'n
2,2. Net Pakistan is onveiliger. Sakeleiers van Singapoer gee hulle land 'n 9,5. Unisa
akademici Victor Nell en Gerald Williamson bevind Suid-Afrika isdie gewelddadigsteland
ter wereld - met St Lucia in die Karibiese Eilande tweede enEcuador derde.

'n Groepie Bloemfonteinse vroue van Christene vir die Waarheid kla hulle is met 'n
brandslang natgespu~, met traangas verjaag en met 'n knuppel toegetakel toe hulle
pamflette oar Aids. naby twee gesellinneklubs in die stad uitgedeel het.

Ir: (I \
1 ~ I

r:
J

I
SUNDAY NATIOH 19 AUGUSTUS: Orgll nisll t io ns such es the PAC must teke full
re sponsib il ity for actssuch liS the murder of Bieh l because they h ave attempted to
mobil ise y o ung people, mllny of th em une ducet ed , on the basis of simplistic yet

dllngerous slogens.

RAPPORT 1t9 AUGUSTUS: Suid -Afrikll is 'n ve e tresslge land en Iet e n te resse 
gevoe lens en die ellende Wilt d it kiln meebring mo et met Insig e n ve rs tend in IIg
ge neem w ord In enige toekcm sbep tennln g . Nlemllnd kiln weggevloek , w eg

gewen s o f weg geskiet word nle.

SOWETAN, 18 AUGUSTUS: South Africll is the only country in t he w or ld where
tel evisi o n li cences neve to be pll id for by law. South Africa is e tso a coun try with
so m e o f t he most mediocre television p rogrammes.
As t he people of II country deserv e the se rv ices th ey get, perhaps we should just

shut u p and pay up.

NUWE VRIENDE: Charles Bester, wat weens sy
gewetensbesware teen militere diensplig 20 maande
tronkstraf moes uitdien, is bly oar die afskaffing van
verpligte diens, maar nie spytoarsy tyd agter tralies nie:
hy besoek nag 'ITiende wat hy daar gemaak het.

VERJAARDAGKLONG: Hoofman Mangosuthu
Buthelezi was op 28 Augustus 65. HyIy aan woordryk
heid, maar is origens gesond.

AANVAARDlNG: Koos Botha, bekeerde bomplantar
en Afrikaner Volksunie-lid vir Wonderboom, vra sy kie
sers om nou maar te aanvaar daar kom 'n swart
regering. 'Oaar'sdinge waarvan ons nie hou nie, maar
wat ons eenvoudig sal moet aanvaar."

HONGERGESLAAN: Pieter Hendriks, van die Rooi
Leeus (Transvaal) beskou sy gebreekte wangbeen (na
'n verdwaaJde vuishoiJ van NatallerJohn Plumtree) as 'n
bedekte seen want na sy vier weke se herstel sal hy
"hanger wees vir rugby".

VERJAARDAGNOOI: Maeder Theresa het op 28
Augustus in 'n hospitaal in Delhi haar 83e verjaardag
gevier. Sy Iy aan malaria.

A LUTA CONTINUA: Verdedigingsminister Kobie
Coetsee kondig die afskaffing van verpligte diensplig
aan maar op dieselfde dag word 'n man in Durban tot
R600 of 60dae opgeskorte tronkstraf gevonnis weens
versuim om vir diensplig op te daag.

HoI BOOM: Mandla Mandela,17, k1einseun van Nel
son Mandala (en net so lank soos hy), word ontvoer deur
'n taxibestuurder en gese hymoet syvryheid ondertlan
del in 'n Oiepkloof-hostel, waar Mandla ook sommer 'n
messteek of !wee toegedien word.

HELDIN: Gaye Derby-Lewis, op borgtog uit die tronk
en onder poIisie-bewaking,kry laas Saterdag 'n staande
ovasle by 'n kongres oor die armblankevraagstuk,
gerool deur Volkshulp 2000 - 'n organisasie wat onge
twyfeld nieby die FAK geaffilieer is nie. Die kongres het
haar van hul voo-bidding verseker.

VROUEKRAG: 'n Suid-Afrikaanse Vroueparty, pas in
die Kaap~tig , het volgens Michel Muller al 20 lede.
Die party vag teen mans wat oarlog maak.

Van verveling naroem: 'Majorism" is een van die 4 000 nuwe woorde wat in die New
Shorter Oxford English Oictionary opgeneem is. Die definisie: Oie politieke en ekonomiese
beleidsrigting van die Britse Konserwatiewe premier, John Major.
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Andy In The StIlT

WlL JY WEET?

Telkom se nevree -d teri s ( 10 23) henteer 35 000

oproe pe In 'n w erksd ag. Garret a Hobart was d i e

24e vtse-presloent van d ie Veren lgde State van

Amerika ,

HET JY GEWEET?

Ole wereid se groot st e lewende wese is die

mammoe tboo m (seq u oia) genaam d General

Sherman in Kali forn ie , V5A . Olt weeg meer as 1

400 t on · d ie messe van 9 b lo uwetvisse of 360

olifante. Ole o ud ste ie w end e wese op aarde Is

ook In Kalilornle - 'n denneboom genaamd

Methusalah wet na skalling 4 700 jaar oud Is.

71/15 /5 )b LlR MflN.
SERG-ERAff"-+11W:>R.• •• • • .
ytlu rlRVe"19COUPLE

OF M 0N7715 .

)

• Ek verpes hoogtes, miskien is dit omdat my
tweede vrou Brigitte Nielsen soos 'n berg gebou
is: SYLVESTER STAllONE oar sy waag
toertjies in sy jongste film Cliffhanger

'Ons sal bly, maar dis bleddie kwaai.'
ADOLF MOOSBAUER direkleur vir Mercedes
Benz (MBSA) oar die immer afwaartse neiging van
die kornrnersiele voertuigmark in Suid-Afrika en
Mercedes Benz se status in SA

'Ons is onskuldige mense wat niemand leed
aandoen nie. Waarom moet ens Iy onder sulke
barbare?"
DINA TONKY, wat beseer is~ die skietvoorvaJ
by Beaulort-Wes toe aanvaJlers Iosgebrand het
op 'n toerbus

'My man en my God,•
ALBERTINA SISULU, moeder van Zwelakhe,
op 'n vraag oor wie die grootste invloed op haar
lewe gehad hel.

'Toestande in Suid-Afrika gaan erger word voor
hulle verbater. Die meerderheid sal stemreg kry,
maar salnie werk of huise kJy nie, •
ZWELAKHE SISULU, redakteur van Sunday
Nation

so se hulle

'Ek salmyselfnooit doodmaak nie, veral nie
vir 'n man nie."
Die 20-jarige KATRIN CLOUSE, wat die
VToulike hoofrol spool in 'n opvoering van Romeo
en Juliet deur huislose jeugdiges in Toronto,
Kanada

'In plaas oseiven om te se dat OIlS 'n werkloos
heidsyfer van 4,6 persent het, salons vers/ag
doen dat ons gelukkig is dat 95,4persent
Swede werk het.·
FRANS BUEHLER, redakteur van Die
Positive, a nuwe Sweedse tydskrif wat daartoe
verbind is om net goeie nuus te rapporteer

' [);e paartjie het die rOOfs van fatsoenlikheid
gebreek. Maarja, wat hy gedoen het was nie
heeltemal reg nie. Jy kan nie mense SO openlik
doodmaak nie. Hy kon eerder probeer het om
hulle te vergiftig.·
Die Indiese speurder RA.IVIR SINGH, oor 'n
man wat aangekla word daarvan dat hy sy 20
jarige stiefdogter en haar 21-jarige man onthoof
het omdat hulle getrou het ondanks die feit dat
hy haar oom is

'Ek het 'n NP-kaart en een vandie ANC, die
PAC, Azapo en die OP. Oit hang vandie werwer
af walter een ek uitpluk. Maar ek salNP stem
omdat ek werl< wi! he.'
'n Jong swartman by die NP se saarntrek in Na 
boomspruit waar die NP hul eie sokkerspan in
Soweto, The Rising Sun, bekendgestel het
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VLlEG IN DIE SALF

Wees onverdraagsaam met die onverdraagsames

MAX DU PREEZ

DIT raak al moeiliker. om Suid-Afrika se toekoms
te voorspel, selfs am die huidige magte en kragte
te ontleed. Maar tussen al die onsekerheid en
verwarring staan een sekerheid so vas en duidelik
soos 'n paal bo water: Suid-Afrika gaan nie in die
volgende paar jaar 'n ope, verdraagsame en
liberale demokrasie wees nie. Inteendeel.

Die gebeure in Suid-Afrika die laaste paar
weke het weer 'n nuwe vlaag depressie oor die
nasie laat neerdaal. En die mees neerslagtige
groep is wit liberals, wat skynbaar geglo het
apartheid moet bloat beeindig word en die mag uit
die hande van die kru Boere gevat word en vrede,
versoening en nasionale welwillendheid gaan oral
uitbreek.

Goedbedoelende betangstellendes in die buite
land het dieselfde nalewe siening gehad, en nou
raak dinge hopeloos te kompleks vir hulle en steur
hulle hul Hewer aan probleme aan hul tuisfront.

DIE LAASTE PAAR weke was swart weke vir
Suid-Afrika.

Die politieke moorde in verat die Oos-Randse
townships neem 'n Beiroet-karakter aan en nuwe
rekords word gestel vir die aantal dooies per
week.

Die leier van die ANC se Jeugliga, Peter
Mokaba, se op 'n massa-begrafnis van slagoffers
van geweld die ANC-ondersteuners moet hul
koeels spaar vir FW de Klerk en moet die geweld
na die blanke woonbuurte neem. Sy flou verduide
likings agterna beindruk niemand.

Swart studente aan die Vaaldriehoekse Tech
nikon gebruik geweld om 'n eie, aparte studente
raad vir die swart minderheid af te dwing.

Tienduisende onderwysers loads 'n landwye
staking vir hoer salarisse en maak daardeur seker
dat die meeste swart leerlinge die akademiese jaar
sal moet herhaal.

Swart studente aan die Iiberale Universiteit van
die Witwatersrand ontwrig klasse en tree geweld
dadig teen akademici en mede-studente op oor
eise dat die universiteitsowerheid moet bedank en
klasgelde moet verminder.

Swart radikale breek die politieke vergade
rings van oorwegend blanke politieke partye in
tradisioneel swart woonbuurte met geweld op en
selfs swart intellektuele en politieke leiers probeer
dit regverdig dat partye soos die Nasionale Party
en die Demokratiese Party net toegelaat moet

ward am in oorwegend blanke gebiede te gaan
stemme werf.

'n ANC-aktivis uit Amerika word wreedaardig
vermoor net omdat haar vel wit is, en die PAC se
studente-arganisasie se daar kan nag sulke aan
valle kom.

'n Bus vol doodgewone passassiers word in die
Karoo vol gate geskiet.

En intussen dreig Inkatha se Mangosuthu
Buthetezi en wit regse leiers byna op 'n weeklikse
basis met 'n bloedige burgeroortog as hulle nie hul
sin kry nie.

Nou nie juis die soort materiaal waarmee 'n
mens 'n liberale demokrasie en n oop, verdraag
same gemeenskap bou nie. wet, minstens nie in
die volgende paar jaar nie.

MISKIEN WAS MENSE wat nou teleurgesteld is,
onrealisties in hul verwagtinge en het hulle die
erfenis van die verlede heeltemal onderskat.

Apartheid het swart Suid-Afrikaners se mens
Iikheid probeer ontken en hul burgerregte ontse.
Oor die laaste vyf dekades het dit tot 'n kultuur van
geweld, opstand en bitterheid getei - wat in die
baste geslag in 'n militante jeug gekulmineer het.
Apartheid is wereldwyd afgekeur en die stryd
daarteen - selfs die gewapende stryd daarteen 
goedgekeur, selfs geromantiseer. Die wereld het
Suid-Afrika simplisties begin beskou: blank is boos
en swart is ede!.

Onder geweldige interne en eksteme druk het
die apartheid-regering eindelik gekapituleer, en
in 1990 het Staatspresident De Kterk die einde van
apartheid en die begin van 'n demokratiserings
proses aangekondig.

Maar geslagte se vernedering en ekonomiese
agterstand word nie so rnaklik uitgewis nie. Apart
heid is dood en die meerderheid gaan nou regeer,
het swart Suid-Afrikaners gehoor, maar aan hul
daaglikse lewens het niks verander nie. Die
meeste bly nog in ghetto's, baie is steeds werkloos,

Dit rym glad nie met die boodskap dat swart
Suid·Afrikaners vrygemaak is en nou die rneesters
van hul eie noodlot gaan word nie. Veral jong
swartmense kan die teenstrydigheid nie verwerk
nie, Hulle is dan edel, hut saak is edel, hul stryd
teen apartheid was edel - so waarom is hulle nog
nie in beheer van Suid-sfrika se regering en
ekonornie nie? 'n Gevoel van: ons het die oorlog
teen apartheid gewen, so waar is ons beloning?

Die frustrasie lei tot 'n fundamenele oogeduldig
heid en onrerdraagxumheid - en dit is wat on, die
laaste weke hier gernanifesteer SI(il

Dit is verstaanbare, menslike reJk'ics.

MAAR DIE \v'EGHOL-henydin~.,in,!r(lom mud
nou getem word Oit is besig om h:l~ld-uit te ruk
en ander wcrklikhedc te oorskadu

Dit is goed dat prof June Sinclair ran \\'ib haar
hakskene in die grond n,geskop en I If die wilde
studente ge,e het: iulte ga:m nerens hom met iutle
geweld nie. Ons kun onderhandel maar dan
beskaafd. 'n ~lcns hoop sy ell luar kollegas g,l:,n
by die posise hou. wat ook ,!I dll' ge\ll!ge.

Ek gto die ,II art onderwv-rrs II ord tc min
betaal en het rcdc tot onte\Teden~J,,'ld. 1:1:1.1f du IS

goed dat die regering hulle nil' md hul lil1\l'DOl

woordelike optltde bat \\-egkom hLi oil'
'n POlitic\\e verskyn-«-l w.n nou ,y kop hegin

uitsteek, is dar die gemeen~k:tp ,elf hegin stcmdlk
maak teen dil' II ild« clemente. Soos die swart
ouers en Ian die lcerlinge wa: die ooJerw)v'fl
aangese l1L't am telllg te kcer klaskamcr tllC. Soos
die hrce reak,ie van walging wat by die ,\\C en
die swart en bruin gcrnecnskappe Ian Lill' KJi1jlll'

Skiereiland opge,tlxlt bet oor die mOllrd lip :\my
Biehl.

Een lnie goeil' rcde waarom die l'nhl'tl'uclde
optrcdes lasgl'lat mod word, i, d:ll dit wit
paranoia I erder aanwakker en Llll' regse ckstre
rniste se gctalle en hul potensnal om 'n rassc
oorlog te loods, bat toenecm

Xog 'n goeie rcde is dat die soon mentalitcit
werklik gevaarlik gaan word en tot uitbarsting
gaan kom ni 'n verkiesing en 'n oomane deur 'n
dernokratiese regering.

Maar ewe belangrik is W3t dit aan die nasiomle
psige doen, aan die nasionale sin vir basiese
waardes.

Daar rus nou 'nswaar onus op die teierskap ran
bevrydingsbewegings soos die A:\C en PAC am
hul volgelinge voortdurend in te lig; hul beleid en
die noodsaak van pragmatisme gedurig te ver
duidelik; en am hul volgelinge te dissiplineer.

En die gewone publiek en die media moet bail'
meer onverdraagsaam word teenoor gewelde
naars, rassiste, etniese chauviniste, politici wat nie
'n wag roar hul mond het nil', en opportunistiese
en ondemokratiese politieke partye en groepe
ringe.•
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FWdeKlerk Mangosuthu Buthelezl

Die oomblik van waarheid
Die 'uurglas vir bontpraatjies in die onderhandelings
proses het leeggeloop, skryf MAX DU PREEZ

DIE kritieke oomblik w.ur vcrreikende hesluite
oor die rigting \'~111 die onderhmdelinge om 'n
,kikking inSuid-Alrika geneem moet word, isop
h:mde,

Die behngriksre obsnuksioas in die skik
1)( 19ings, ~ langosuth 1I Buthelezi \'an Inkatha, hetdit
nou klinkklaar en fin.ul gelltlak: lnkatha sal nil'
dednei:Il1 .un volgendc j:mseI'l'I'kiesing as die
grond\\ etnil'vrx lr:lfgesk~fenasbindend aanvaar
won] nil',

En net ingcval van sy kollegas dink hulle kan
dalk nl 19 daanXlI' pruat. verklaar lsnhelezi sommer
ook a, s)'pany wil declncem sal hy sy goedvat
en Imp, Die Jeughrigade ran lnkatha her s)'
,uIlllpuni teen die vcrkiesing intusscn onderskryf

'I'm,)' ieb onverwags geIJl'lIf\\'at Inkatha tog
tol 'n kOl11promis dl) f, \\"ord die keuSl' nou
L'L'nl'lJudig: N die A:'\C en die1'l'gl'ling geetoeaan
di0 ei" \':m Inkitha. (Jfdiererkie.,ing \'an 27 April
kind(xxlge\\'(xm nil.' pba,Yind nie, As Inkatha en
d.m seker (x)k die Afrikaner \'oIksfmnt en ander
Cosag-Iede die \'l~rkiesing hoikl~ - S<X>S A7~IPO

Il'L'tb ge~ het hy gaan d(X,,'n - is die lisiko's om
\erkie,ing te hOll net te grmt.

Staatspresident F\\' de Klerk. \\'ie Sl' Nasionale
Palty ,kelpwrdeeld is mr opsies enstrategie vir
ondelhandelinge, het bas\\'l'l'k bat deurskemer
llit ingrypende hesillite die rolgmde paar \\'eke
geneem sal moet \\'ord,

Die kriSL' \\-ord nou op die spillge<.!I)fdeurlbt
InbUla en ander Cosag-partye \\'eier am die
mreenkom'te hy die \Vereklltmdebentnllll 001' 'n
uitnltrende cX)I'gangsraad, 'n onafhanklike ver
kiesingskommissie en 'n media-kommissie te:I:In
vaal'.

De Klerk het die moontlikheid ran ,n referen
dum genoem. maar nil' uitgespel wat hy bedoel
nil', Hy het w'aarskynlik ingecbgre d1t diekiesers
se mening getoet'i 'word aor die rigting \...at die
onderhandelinge moet inneem, Dit ismoeilik am
te hegJ'YP hoe hy 'n referendum in die ...olgende

maand oftwee, drie kin voorsien. DieinfrJstnlk
tuur is doodgewoon nag nil' reg vir 'n~1el11ming

deur alleburgers nil',basiese kiersersopleiding het
pas begin endievlakke van geweld ishcpelcos
te hoog vir 'nvrye toets van die volkswil

De Klerk Sl: partye wat nil' "belangrike
rol-pelers" L' nil', Ian nil.' toegelaat \VOIt!om die
land i,'ySl'laJr te hou nil.'. .\bar hy hetdie baste
paarwekeheihaaklclik gese hy beskou lnknha ~L,

so 'n belangrike rolspeler sonder wie n 001'

cenkomsoordie toekoms nil.'aangegaan kan word
nil', Inelkgeral wil die helfie van ,y party-kmkus
'n naderbeweeg aan Inkatha cerdcr as 'n ver
derc \'ef\\ydering sien.

:\:1 onlang'il' toenadcring het 'n nuwe koue
oorlog nou nssen De Klerk en Buthekzi uitge
breek. De Ji.lerk het gl'S0 hy \'ind dit j:ulUller clat
Buthelezi sontlklik en gereeld loan 'n hurgmXJr
log praat,waarop Buthelezigere.lgL'Cr het: ",\Ir De
Klerk's attempt to placate the 111l't!ia \\hich i,
<.k:monising me ;LI a spoiler has dimini,hL't1 my
respel1 for him asa leader."

Daar was die baste paar lbe intensie\\'e
diplomatieke aktil\'iteit om die \\'este en die
Organisasie rirEel~leid in Afrib teby om Inkatha
te prolxvr eXl!Tl'l't1 om :-"y [X)sisie te rer.ll1der.
SeniorAmelikaanse en Ellropese diplomate wonJ
die \\'l'l'k nog in Suid-Afrib \'l'f\vag, 'nSpil,he
raad \'an aldie partyleiers met die \X'este en clie
OE-\ ;L'i hliliteeltlers '\'ord ook hepbn in 'n
desper-nepaging om die dooiepunt optelos,

Een van die moontlike kompromiee \\':Jt ge
nocm wonl. is cht die beginsels ...ir 'n fInale
grondw'et mardie veooesing in onderltmdelinge
v~L,gele w'Oro en elit 'n \'erkose regering dlls net
aan die besonderhede k..1.n \'erJnder - dll' 'n
posisiehaIfpad ltL,'il'n die van die A;\'C endie \'In

Inkatll:1, ~laar hier w-eer is die ;L.1rc1 en ol11l'ang
v:ln streke en streeksmagre 'n e~,tige struikel
blok. w':lnt Inbtha staan b\na 'n konfederasie
model \'oorendie 1\.1\'C k..-ill' dit nil'aaI1l'aaf nie,

'n Seniorondcrhandclaar se die week: ..Buthe
lezihet die pistool teen011, kop, Sender hom kan
ons nil'vrede rnaak of 'nnasionale \Tt.·desmag 0P
die been bring nil', en sonder hom kan on, nil'
maklik 'n verkiesing hOll nil', By het van die
onderhandelinge begin het, nog nil' 'n enkele
wesenlike toegewing genuak S<X)S wat die A\C
en die 0:P gereeld I!1(X:S doen nil', On, kan nil'
vecl lmger so aangaannil', On,sal nou moet die
kanttell' of daardie kant toe lxsluit. En wat ook al
die besluit, daar \\'ag rxt moeilikheid."

Daar is konuner in ltie A\C (XlI' De Klerk se
vcrswakte posisic binne ,y de party, Die baste
maand W;L, daar hoe ,panning indie :\1' wat mecr
as ecn keer bym op n breckspul - weer 1l1l1

Dinsdagse stonltll-,rtige kabinctvergadering .. uit
geloop het. Die voorbokke indie rq~,,<: kamp i,
mini,ter.; Hemus Krid Kd1ie CcX:N..'l' en J);Il1ie
Schune. tefl\yl die onderl];lI1debaP.i, Illini'itl'rs
Roelf ~Ieyer ~n I);,l\\'ie de \'illil'rs. in groat I1tlte
ge'l'i()!Lw staan in die p;lrty,

Ibar is notl clmk \'an die fl'g.'iL· ~l1llP, 11111
hl'l'h\'at steun in die :\;It;ll,,e en ~lapbnd'il'

partye, Olll die dmieplint op te le)S deur "ir
Butllelezi ~')' sin te gee,

Daar i, eXlk spanning in lnbtha met wr.lI
JXl<Jings om die fl'gsgl-:;inde Walter Fdg:.lte \:m
sy mag.s[XJSbil' te ontnl'l.1l1 L11 onderhandda;ll~

seXlS Joe .\lanhews stefker in te gr.l\\'e, Oil'
aan."teIling \'an gewl'Sl' PAC-Il'ieP.itl~'1.JUr ZiIXl
Jiyane as puhlisiteil,hoof \'an Inbtha ~m die
h..l1an'wrder m diekant randie onderh:'lOdebar.;
swaai,~laar Butllelezi seeie pc>Sisie i'i on"Tikhl:lr
en hy sal nil' maklik tei.~egxm word nil'.

Ensysl:.mdpunt i, nOll onol11\\'onde. geJaaj met
'n onheilspellende clreigement: -I \\ill not partici
pateinJOeJectionfor:l mnstituent :L'isemblywhich
w'ill becometilemn<;timtion-making~' in \\ i1idl
:I ruling party wiI call me shoo in its 0"n faHlur.
I will not lead JOyfight in In election to become
part of the proceedings \\hich 1know are going
ine\-ilJbly to lead to m'il \\'Jr,".
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Die gevaelens loop haag oor die idee dat die Jakarandastad
as't ware net 'n uitbreiding van Egali moet word...

WAAR pas Pretoria in die Nuwe Suid-Afrika in?
Op die oomblik is die amptelike voorstel dat

Pretoria "in die agterplaas van Johannesburg"
geplaas word,

Asofhulle geweet het 'n herrie kan volg, het die
Nasionale Streekontwikkelingskommissie met sy
konsepvoorstel by die World Trade Centre toege
gee Pretoria is 'n "sensitiewe" saak, soos die Oos
Kaap, Ciskei en l'Ioord-Kaap,

So sensitief is die kwessie dat 'n deurlopende
reeks vergaderings, onderlinge onderhandelinge
en nou toenemende konsensus onder belangheb
bendes korn: Pretoria moet uit die sogenaamde
streek H - die ou PW'V-gebied - kom en veral oak
uit Johannesburg se agterplaas.

Daar is nog geen aanduiding wanneer die
streekindeling van die land afgehandel word nie
- behalwe dat dit vo6r die verkiesing moet wees,
daarom baie gou ook.

Oar Pretoria word twee opsies genoem: eerste
prys is die insluiting van Pretoria in die Oos
Transvaalgebied, streek F; tweede prys is am
Pretoria heeltemal op sy eie as streek te kry - as
hoofstad vir die land soos Washington en Canberra
in hul onderskeie lande is,

(Die gedagterigting word veral deur die
Oemokratiese Party gestoot en word nou deur die
meeste ander belangegroepe ondersteun as die
tweede alternatief om aan die Strekekommissie
voor te le.)

Die regering, die NP, die A1\TC en die Raad vir
die Omgewing steun die Strekekommissie se
voorstel van Pretoria as dee! van die PWV - en tot

op datum bly dit die groepe se sandpunt.
Die waordvoerder van die AJ'iC se Pretoria is

'n integrerende deel van die PWV-gebied, Dit
vorm saam met Midrand 'n nywerheidsgordel wat
die streek verbind.

Die Ai\C het nag nie spesifiek aandag aan
Pretoria as 'n hoofstad gegee nie,

DIE SAAK OM Pretoria uit die PWV-streek te kry
het wel 'n sterk politieke kleur deurdat die regse
partye, soos die AVU en nou oak die Volksfront,
Pretoria as hartland vir die Afrikaner wil hou.

Die AVU se Koos Botha, LP vir Wonderboom,
stel twee streke voor: Noord-Traasvaal, waar die
meeste Afrikaners woon, en Ooslransvaal, waar

PRETORIA,
MAMELODI,
TSHWANE?

SAL 'n Pretoria van die toekoms 

hoofstad of deel van die PWV of Oos

Transvaal - nog Pretoria wees? Terwyl

sommige inwoners glo Mamelodi was die

oorspronklike naam vir Pretoria, se ender

dit was Tshwane. Nog ander meen

Pretoria het geen naam gehad tot Andries

Pretorius sy tntrek geneem het nle.

die meeste Afrika:m,srrekendes i,l,
Hv meen Pretoria kan wei as 'n h(XJfll.lcl in sv

eie streek wuk. Omdat daar nog gm formd~
voorstel duroor 11:15 nie, is nog gem hduite van
die A\1.1 se kant genecm nie.

Genl Ticnic Crocncw.ild Ian die volksfronr
meen Pretoria mot'! die kern ran die Bocre
Afrikanervolkstut wces. want sondcr Pretoria mel
SI' historiese belanzrikheid kin daar gcen Boere
\;olkstaat wees ni~, maar dit hod ni~ eksklusie:
Boere-Volksaat te wees nie. 'n Reding kan gClrel
word dat Pretoria steeds die administratewe bed
stad van die land bly.

In die regse geledere word ook I(XlfIprxlk,<.+
gernaak VJn 'n A:\C-regering wat doelhc\\u, dlt
Afrikaanse karakier van Pretoria sou \IOU srnoor
Maar die geograaf Nols Pienaar, \\3t die sterkste
argument vir die insluiting van Pretoria in die Oos
Transvaalsireek gemaak het, grond Pretoria St

aanspraak om buite die \\'itwJtersrand-\'aalge
bied te kom op die historiese rerskille nssen die
twee gebiede, ook die taalverskille, man oak juis
dat Johannesburg 'n kultuur ran mmbou en
nywerhede het terwyl Pretoria 'n regerings- en
adrninistratiewe stad is.

Oat die twee stede reeds Jan mekaar vasge
groei het, word nie as .n argument vir samesnoe
ring gesien nie. Daar is baie voorbeelde ran stede
wat ast ware tweelinge geword het en deui
streekgrense geskei word, en ook die pendelver
keer tussen die twee stede word as 'n aanvaarbare
gebruik tussen afsonderlike streke gereken,

Nog argumente vir die verdeling is dat elke stad
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'n hooggeregshof het, dat daar groat duplisering
ran siviele dienste is, en dat albei sede twee groot
universiteite het sowel as karnpusse ran ander
universiteite.

l'IENAAR O:--;DERSTElJN die beswaar van die
belangegroepe dat die ekonomiese konsentrasie
van Pretoria saarn met \X'itwJtersrand·Vaal te sterk
i, In rergdyking met ander streke in die land.

Buiiendien sal die \X'itwatersrand·Vaalgebied,
met ~5 persent ran die bevolkog in die PW\,·
gdlitd, -, persent van die gehied se inkomste
gcnm'ef. wat onverrnydclik sal lei tot oorheer
'ing Ook wat verteenwoordiging in die parlement
en ander magstrukture betref, sal Pretoria sterk in
die' skadu v~n die Wits-Vaalgehied staan.

Prcmar "Ts ook daarop dat die gedagterigting
heel onlangs ontstaan het dn Pretoria in dieselfde
streek as Johannesburg moet kom. In hul oor
spronklkc denke het die :;P Pretoria uit die P\XV
gcbied gehsal om in 'n Grater Irarsraalgebied te
val Die A\C weer het aanvanklik sestien streke
beplan met die Pretoria-Mcretele-gebied duidelik
afgeskei ran die Witwatersrand-\'aalgebied.

DIE JOHANNESBURGSE Afrikaanse sakeka
mer, die Chamber of Commerce van die stad, die
Landbou- en Plattelandse Ontwikkeling en Xa
vorsingsinstituut, asook Medunsa is sterk gekant
teen die insluiting van Pretoria in Johannesburg.

Die motivering vir Pretoria as dee! ran die Oos
Transvaalstreek word gesteun deur die Pretoriase
Streekdiensteraad (die grootste in die land), die
regerings van Kwaxdebele en nou ook Kang
wane, die stadsrade van Pretoria, verwoercburg,
Akasia, Midrand, Brits. Bronkhorstspruit en Hart
beespoort. Die Demokratiese Party, die Intando
Yesizwe Party en die Afrikaner Volksunie steun

almal die insluiting van Pretoria in Oos-Trarsvaal
- die A'v1] met uitsluiting van die swart gebiede en
die DP met uitsluiting van Groblersdal en die
Kruger-Wildtuin.

Oos-Transvail is wei bail' produktief, maar net
sowat 40 persent ran sy inkornste bly binne die
streek. Die rnyne en nywerhede se hoofkantore en
dus die onrvangers ran die inkornste is hoolsnklik
in Johannesburg, terwyl die geweldige vnigte
produksie (365 000 ton) weer na die Precriase
mark gaan (met n omset van R2RO miljoen1. Die
Xasionale Parkenad, met hoofkantoor in Pretoria,
stuur nou die inkomste van die Wildtuin terug na
die laeveldse sireek vanwee die streek se benarde
geldelike posisie.

Beslis sal dit die gebied baat as dit gereddike
toegang het tot Pretoria se akaderniese hospitale
en universiteite (daar is reeds kampusse vaa die
UP op Witbank en ~elspnIit) en die Witbanksnel
weg is ook 'n bail' belangrike verkeersroete nssen
Pretoria en die streek,

Orndat Kwaxdebele 'n groat perdelwerlsmag
bied aan Pretoria aan die een kant en Witbank en
Middelburg aan die ander, verkies die regering d1t
Pretoria in Oos-Transvaal \'31.

Pienaar, wat verskeie instansies raad gegee
het oor demografiese riglyne vir hul streekroor
stelle, glo ondeihandeling oor Pretoria moet slegs
gemik word op die insluiting van Pretoria in die
Oos-Transvaalgebied. Die daarstelling ran nag 'n
streek sal die rerdeling te hoog maak glo hy. Tog
wen die 'tweede prys", om 'n sogenasmde distrik
van Pretoria in te stel, vinnig veld,

Intussen begin plaaslike owerhede die sterk
moontlikheid oorweeg dar die Staatspresident se
versekering dat die streke self getoets gaan word,
wel op 'n soort referendum vir die inwoners ran
die Grater Pretoria-gebied sal uitloop, v

Ole"eerste prys" vir die meestebelangegroepe:

Pretoriaasdeelvan oos-Transvaal. Ole tweede

prysIs Pretoria as streekop slgself·'n

ultvoerendehoofstad.

Diehuidige voorstel virPretoriaasdeel van

StreekH.
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I deur inavander linde

Wit werkloses en bankrot boere word nou deur regses gewerf om plase te beman en
uit swartmense se hande te hou

IN 'n paging om 'wit' grond te behou word
eksklusiewe wit kibboetse deur regses in die
Vrystaat en Transvaal gestig. Hierdeur hoop die
twee provinsies se landbou-unies om die wit plase
te beveilig en 'uit die hande van die ANC en PAC
te hou",

Die plase is 'n groat sukses, se Dries Bruwer,
president van die Transvaalse Landbou-Unie en
KP-lid van die parlement, toe hy die regse Projek
Agric Labor op 'n Volkshulp 2000-kongres be
spreek het. Die projek is daarop gemik om "wit"
arbeid vir wit plaaseienaars te kry, en om arm
blankes te help met werk.

Bruwer beweer boere word doelgerig deur die
ANC en die PAC vermoor en bestee! met die doel
am hulle van hul grand af te intimideer. 'Die PAC
en die ANC is besig om beheer oor ons grond te
probeer verkry. Geen yolk kan regeer as hy nie
grand het nie.'

am boere te beveilig is die projek Agric Labor
begin. Die doel is om boere wat weens eko
nomiese redes van hul plase af is, te hervestig en
ander werkloses op plase te hervestig. 'Die eind
doel is am die totale swart mag van die plase te
vervang met blanke mag'.

EEN WITfE DOEN die werk van drie swart
arbeiders, se hy, en in sommige gevalle is een
witte sovee! werd as tien swartes. "Blankes het die
vermoe am vooruit te dink en hulle breinkrag in
te span am oplossings te vind. Hulle sien vooruit
dat 'n ding gaan breek en maak dit reg voordat dit
gebeur. Hulle sit nie SODS 'n kaffer teen die trekker
se wiel en se 'hy esse stukkend nie'.

"Ons kan nie toelaat dat vreemdelinge die
arbeidsituasie oorheers nie. Omdat volksvreemde
situasies die arbeidsmark oorheers, ontstaan al die
probleme. Hande-arbeid is nie 'n skande nie. Ons
moet weer leer dat arbeid adel en nie net beskore
is vir swartes nie."

Daar's ook 'n ander faktor waar die boer
voordeel uit wit arbeid kan trek. 'Die swart werker
word grootgemaak om kos te steel en sien niks
daarmee verkeerd rue. Dit is baie moeilik om te
bepaal presies hoeveel van 'n boer gesteel word.
Maar waar die swarte met 'n blanke vervang is,
veral in gebiede waar met vrugte geboer word, is
diefstalle aansienlik minder. Ek wil nie daarmee se
dat blankes glad nie steel nie, maar hulle steel ten
minste met 'n skuldige gewete.'

Die plasing van wittes op plase het probleme,
se Bruwer. "Ons vind ook onder blankes maar

diegene wat werk soek met die hoop dat hulle
nooit werk sal kry nie. Daarom moet ons keuring
toepas en die regte mense daar plaas".

Vroue dra dikwels by tot die probleem, se hy.
Hulle verwag die luukse van die stadslewe op die
plaas. "Die vrou moet dikwels georieenteer word
want hulle is dikwels 'n belemmerende faktor in
die aksie. As 'n vrou nie haar volle gewig ingooi
nie, sal dit nie slaag nie, Sy moet kan aanpas."

Hy verwys ook na die wit ontvolking van die
platteland. 'n Ondersoek deur die afdeling plaas
like bestuur van die Transvaalse Provinsiale Ad
ministrasie in 1985 het bevind dat 72 van die 102
dorpe en stadsrade op die platteland van landbou
atbanklik is vir hul voortbestaan. In die geval van
plaaslike gebiedskomitees is 43 van die 50 gerig
op landbou-aktiwiteite.

Die nedersettings gaan almal ontbind as die
landbou verder agteruitgaan. Maar: 'Gelukkig - ek
se gelukkig - gebeur dit nou oak met swartmense.
Hulle verhuis nou na die stede en ons moet hierdie
natuurlike kragte benut en die blankes terugneem
na die platteland."

DAN IS DAAR nog twee aspekte waaraan die
TIU werk, Die een is om te kyk hoe die boer die
beheer oor die bemarking van sy produk kan kry
sodat die voordele van sy arbeid nie in die hande
van rniddelmanne beland nie. 'Ons moet toesien

Wltwerkloosheld isaan dietoeneem, maar die

oplosslng h~ nle in wit kibboetseen fabrlekesoos

Volkshulp2000voorstel nle, FOTO:SallyShorkend

dat die boer bchcer oor sy produk hl'holl tot dil by
die verbruiker uitkorn."

Die ander aspck: .' Vrecmdc kapil:!JI maak ons
'n kneg in eie land, Ons kyk m metodes om
kapitaal in tehring sender dat dit ems corhecrs. Die
TU' is baie ernstig hesig om bpitJJl oorsee te
werf sender dat dit bcteken dat hulle bchecr oor
ons mense kry."

Maar dit hou nie net or byplase nie Dis 'n aksie
gerig op "mcdc-lsraeliete", soos ds ~Iossie van den
Bergh, voormalige Kl'<kandidaat vir lnnesdal in
Pretoria, die groepie van So\VJt honderd mense
met Skrillesing, gebed en Deuteronomum versek
er het.

Die Afrikaner, se Volkshulp, moet 'ontworstel"
word ran hul afhanklikheid ran vreemde arbeid
- bedoelende hoofsaaklik swartmense, En dit geld
orals: die "drastiese vermindering en verwydering
van vreemde arbeid uit huis en woongebied, uit
fabriek, dorp en stad". Daarby moet wit
ondernemerskap moet sterk gestimuleer word.

So SJI werklose volksgenote weer werk he, en
sal "die geestelike en fisieke weerbaarheid van
ons volk teen die rnagte van die revolusie drasties
verhoog word'. v
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Nuwekamerade: lede vandleSAP,dleKorrektlewe Dienste en UmkhonloweSlzwe salueermekaar,(Folo:

CecilSols)

vi' akameraad
konstabe !

like vredesrnag te vorm, Ons opmar kan net nuwe
momentum aan die idee gee.'

Vol vertroue voeg hy by: 'Polisiering in die
Nuwe uid-Afrika sal nooit weer dieselfde wee
nie. En ons wit kollegas wat regse partye onder
steun, weet vannou afons gaan nie net 005 monde
hou nie."

enior wit polisiemanne preek die vrees uit
dat die teenwoordigheid van Sexwale en tK-lede
by die opmars vir Inkatha 'n groot probleem gaan
skep - 'n vrees war die week sterk deur Inkatha se
Themba Khaza verwoord is - en dat dit 101 grater
geweld in die townships gaan lei. Popcru verwerp
dit: "Po manne van KwaZulu was oak welkorn
om deel te neem. AI watnau gebeur, is dat die ou
wanbalan dat die AP Inkatha ba die A C
bevoordeel , regge tel word.'

jare lank her politieke weten kaplikes ge e
daar kan nie werklik 'n revolu ie in uid-Afrika
wees solank daar nie 'n wesenlike deel van die
veiligheidsmagte is wat hulle by die bevrydin 
beweging kaar nie.

Maar die "revolu ie her eintlik al gebeur.
Miskien gaan die nuwe verwikkeling net nuwe
tukrag gee aan die verandering aan die tertkant

van die revolusie. •

Diemassa-optog van swart polisiemanne en tronkbewaarders in
Johannesburg is 'nbetekenisvolle verwikkeling en moor as net 'n
vakbond se prates vir beter lone, moon MAX DU PREEZ

. 1WEE kenmerke van die Police and Prisons Civil
Rights Union (Popcru) se betoging taan uit: die
ongewone uitdagendheid en militansie van polisie
manne in die aangesig van hul wit kollegas; en die
politieke beplanning wat dit voorafgegaan het,

Dit was die eerste keer dat swart polisiemanne
in groat getalle hul ware politieke sentimente kon
vrys, en hulle het dit nie weggeseek nie: hulle
seun die N'C. Hiennee is 'n ou mite in die wit
gemeenskap - en in die geledere van die APolisie
elf - dat wart poli iemanne eintlik "kon erwa

tier is endie Ie eweveel a hul lIil kollegas haat
- ontplof. Verskeie lede van Urnkhonto we izwe,
die SAP se grootste politieke vyand tot onlangs, het
ook aan die opmars deelgeneem.

Een van die redes waaromdie betoging nou
kon plaasrind, is dal dit nou vir die polisiemanne
'veiliger' was: die volgende regering i in elk
geval ANC-gedomineerd, glo hulle, en die huidige
regering kan nie eintlik aan hulle raak nie.

Maar spontaan was die betoging nie juis nie. Dit
is die gevolg van 'n verskuiwing in trategie van
die ANCam die swart polisiemanne wat hulle jare
lank as kollaborateurs gebrandmerk het, aan hul
kant te kry.

Daar is maande lank al geluide hiervan, en
onlangs het die C-pre idem, Nelson Mandela,
reguit in 'n lromp-ap ontmoeting met taatspre
sidem FW de K1erk gese wit polisiemanne moel
aan die lownships annrek word en swart polisie
manne moet die vrede aileen bewaar.

Ver keie ander ANC-leiersfigure het sedert
dien van swart polisiemanne begin praat as "ge-

meen kapspolisie war saam mel die gemeenskap
pe in die townships die geweld behoort te bekamp.

Die preker by die apmars was dan ook die
ANC e terkman in die PWV-gebied, Tokyo
exwale.

popeR -LEIER hoop die magsvertoon gaan
swart polisiemanne help am hulself beter in die
mag te laat geld - "tot nou toe w te veel vm ons
lede bloot die wit polisiemanne se handJangers:
e een weordvoerder.

Hy her egier toegegee dat die polisiemanne
ook hoop dat die opmars hul aansien in die swart
gemeenskappe gaan verhaag en hulle en hul
ge inne se lewens veiliger gaan maak.

Oor beweriage dat Papcru die huise van wart
polisiemanne war tot die unie behoon, meek sodat
die lede van aanvalle gevrywaar is, het die
woordvoerder bloot gese. "Di die eerse keer dat
ek daarvan hoor.'

Die woordroerder e Papcru glo nil' die op
mars gaan verhoudinge tu en wit en swan polisie
rnanne noodwendig beduiwel nie. "Ons het be
toog vir beter diensvoorwaardes, en as ons dit kry,
gaan hulle ook daarby baat. En hulle weet die
tories van Kill the Boer is nie waar nie . net 'n

ver laggewer van die unday Times het dit ge
hoor, en dit was waarsl'1'nlik maar 'n eokeling of
twee wat dit ge kreeu hel, as dil ooit gebeur he!.'

Die Popcru·man se hy gla daar kan 'n ander,
belangriker uitvloeisel uit die opmars korn: 'Ons
het aan die regering en die politieke partye ge\\y
dat ons, MKen Apia k1aar reg is otn 'n gesament-

POLISIE·
DOSSIER
Hceve e t poustemenne Is daer In Su ld

Atrlka ? 842 19 .

Hoeve e t 15 nle w it nle? 32 625 .

Wat 15 d ie mi ni mum kwallt lkasle wllllroor

vcornemende tede van die Mllg moet

besklk ? Matrlek, maar hulle moet 00

aanleg- en ps lgometrlese toetse Iltlt .

Wat 15 d ie aanvangsal~rls van 'n

konstabel ? R15 183 per Jaar,

Is w it en swart pctlslemanne se se rertsse

en voordele d lese ltde ? Je.

Hoe lan k 15 hu lle ople ldlng? Ses maancte .

Hoevee t pol lsle -esslstente

( kl tsko ns t ab el s) Is deer In die MilS?

13 945 . Hle rvan Is 323 wit en 11 306

swart .

Hoe lan k 15 hu lle ople ldlng? 10 w e e .

Waar word hulle opgele l? Koe berg .

Wat 15 hulle sll iar ls? R26 per dllS.

Wat Is d ie minimum kwalit lkasle Wllll r o o r

nutte rnoet besklk? Geen, maar d ie p o lisle

verkles st d 8 o t hoer .

Watte r vo ord el e net hulle? Geen

vo ord e le beha lwe unito rm en sll i llris .

Kan hulle vast e Iede v~ n die M ilS word ?

Ja, as hull e oor MlItr lek beskl e n d i e

keurln g slaag .
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MAAR POLISIEMANNE kla nle ve el oor die omstandlghede weann

hulle werk nle . Hulle we e t nuue net dit gekles. WlIaroor hulle In

opstend kom, Is die onnodlge onverdrasgsaamlie ld van hul

bevelvoerders .

ven die rnenne vertel hoe hulle nil ander geblede gestuur word.

Wanneer nuue deer kom , Is deer nle voorslenlng gemllllk vir hulle

nle. "Hulle se kos Is 'n vergunnlng en nle 'n reg nle, " kla ' n

pollsleman. Hler en deer net pollslemanne vsnjallr a l

rsntsoenpllkke gekry wat In 1989 verval net . Hoewel b a le ven

hulle by d ie kesernes ken e e t, begin hulle werk w erme e r d ie

eetssel nog to e Is en kom hulle w eer by die huls w anneer d ie

eelss51 alw eer toe Is.

Ander grlewe Is w ilde ve r plll sin gs wanneer polisle man ne t rou of

bevorder word .

'Hoe kan ons vestl g as jy n le weet waar ]y volgend e week gaan

weesnle . Ons wll ook na ens troue vestig."

' Oie ouens wat In hu l leu n st o el e sit en bier drink , sien n ie wat

hler onder aan d ie gang Is n ie , " Is d ie slgemene gevoe l • •

OPSTAND broel In d ie geledere van die pollsle se Atd eling vi r

stnnelendse Stablllteit.

Ole grootste grief Is d ie se terls. w erktoestende is ve r crere petrol

op die vuur . 'n sersan t In d ie ASS verdl en sowet R3 300, as jy sy

twee toelaes ven R950 byte!. Na lIftre kklngs ken hy R1 500 huls

toe neern. 'n Kons tllbel w at 'n hu ls gekoop net , kry na

sftrekklngs R300 ult,

' Oit help nle ons we rk scve e t ure nle ," se 'n konsteoet wat

nesrnlcos wll b ly. Ole skoft e Is gewoonllk 12 ure, maar kiln selfs

19 ure wees es deer moell ikheid In d ie townships Is.

Wst die pot tsternenne nog ongelukklger meek, Is dat hulle geen

snder werk mllg doen om hul In ko mste met 'n peer rand aan te

vul nle. Dlt step dwlng sommlge ven die pollslemanne om te

·cho.cho · om die begrotlng te 11I1It klop . Word d ie polis leman

gevsng det hy d ie omkoopgeld een veer, word dear ' n sllak teen

hom gemllak. Word hulle gevllng dat hulle weI welt lg ' n l o s

werkle doen, word die skroewe 66k aangedrasl en teen hulle

opgetree .

I tentelle van d ie pottslernerme In die ABS vertaet d ie pollsle om

hulle by die verkeersdeperternente van stedsrede lIan re slult . 'n

Konstsbel wat sowet R1 S 000 per [eer in die polls le verd len,

begin met amper R35 000 by 'n verkeersdepertemerrt .

DIE LEWE IS NIE MAKLIK IE

Oor sy toekoms en die van die ABS raak hy ~ir

'0 oomblik IiI. Hy dink twee kecr voor hy .n
vcrsigtige antwoord waag. " atuu~lik is daar bale
me. Ek is baie keer onseker oor die toekoms. laar
die volgende dag gaan dit beteL . .

'Oor wat ek gaan doen as 'n regenng besluit am
my af te dank. het ek nog nie gedink nie. E~ sa~

daaroor besluit as die dag aanbreek. TO! dan I ek
'0 polisieman."

Die vrese wat hand aan hand loop met sy werk
bat hom verder toe kulp. "Die publiek wil nie he
'n polisieman moet bang \\'~ nie. En ek is ban~,

baie keer i ek bang. Ek I bang a ek by n
verkeerslig top. I ILkien top iemand tangs my en trek 10 met 'n AK-l~. Ek praat
nie sommer daaroor nie. Oor my vrese het ek nog net een~eer tocvallig gepraat.
Soms sal ek my meisie venel Maar nie die besonderhed~ me.. , .

'Dit was nag nooit nodig om 'n iell,..undig~ te gaan I~ rue: Ek het. n ?oele
onderdrukkingsmeganisme. As ekvan die panmng ontslae wll raak, hou ek m) .met
'n stokperdjie besig. As my denke die dag h.eeltemal deur my vrese oorgeneem \\ ord,
din sal ek met •n ielkundige gam praa!. . ,

As bevelvoerder stuur Mantz e1ke dag lede "an sy eenheld ~ dIe ~.Rand am
'n burgeroorlog te probeer keer. "Net sorns voor ek die me~ U1~ur. dink ek aa~
die gevare. Verder los ek dit. Dit is 'n ~eval van .geen nuus IS g~le nuus. Maar ek
kan nie heeltyd aan die mense dink me. Hulle IS goed opgelet. •

••

FOTO'S: Sally Shorkend

persent van die inwoners gehaat word.
"Ek is lief \ir my werk: se hy. "Ek doen dit van

die oggend tot die aand. Elke dag. Natuurlik is die
houding teen ons 'n aanpassing. Ek kom van 'n
dorp waar die poli ieman, predikant eo dok1er die
belangrikste mense was. ou is alles teen ons.

"Ek het baie lekker lye in die Maggehad. Ek
het alles uitgehaal wat ek kon. Nou nag maak ek
van die geleenthede gebruik. Ek gee alles vir my
werk:

Van buite sien jy net 'n
pantservoertuig op patrollie
in die township. Binne-in sit

mensa Hulle dra
uniforms en hulle

Iyk vol bravade,
LOUIS KIRSTEIN

ontmoet die lede van die
Afdeling vir Binnelandse
Stabiliteit en ontdek die
manne se kwesbare sy.

Daar waar hulle werk, sien
die mense hulle meestal as

die vyand. Vanjaar is 55
polisiemanne al aan diens

vermoor. Maar so sterk
soos die vrees vir die dood
is die vrees vir die toekoms

Wat dit is wat hom d\\ing om in 'n vyandigge
sinde township te werk terw}'1 sommige groepe sy
kop eis, kan hy nie mooi verklaar nie. Miskien
dink hy nie na oar die motivering agter sy dade
nie. Vra jy hom daaroor uit, haalhy net syskouers
op. Hy doen dit vir die liefde van die saak. Die
"saak', se hy, is die handhawingvan wet en orde.
Hy praat van diens aan die gemeenskap, onpar
tydigheid in die township.

Mooi woorde in 'n omge\\ingwaar jy deur 90

"Dit was nog nooit nodig om 'n sielkundigete gaan sien
nie. Ek het 'n goeie onde rdrukkingsmeganisme."
HY is die bedreigde spesie in die nuwe uid
Afrika. Hy weet dit. Die twyfel oor sy loopbaan as
lid van die polisie navolgende jaar se verkiesing
vreet aan kapt Hardu ~laritz , basisbevelvelvoerder
van Eenheid Twee van die Afdeling vir Binne
landse Stabiliteit (ABS) wat langs Alexandra, noord
van Johannesburg, gestasioneer is.

Tog dryf iets homom elke oggend sy uniform
aan te trek, in sy motor te klim en die 30 kIn na
sy basis te ry.
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Jy praat nie oor die stres nie

'EK WEET 0 S IS AAN
DIESELFDE KANT, MAAR...'
DIE verdeeldheid tussen lede van die polisie het nog nooit so duidelik gewys asmet die Pcpcru-optoq na
die Witwatersrandse Streekkommissaris nie.

Terwyl swart polisiemanne moontlike vervolgings teen hulle getrotseer het om hul griewe te lug, het wit
polisiemanne opdrag gegee dat 'n kordon om die kantoor van It-genl Koos Calitzen symanne getrek word.

Hoewel die Popcru-optog in Port Elizabeth afgemaak is as onbelangrik, het talle poIisier:nanne na die
optog in Johannesburg twee keer begin dink.

"Ek weet nie ofek weer 'n swart polisieman sal vertrou wanneer ons by 'n optoq moet werk nie," sa 'n
polisieman wat die vrees vertroulik metVrye Weekblad bespreek. "Ek weet ons is aan dieselfde kant, maar
wat gaan gebeur as hulle weierom teen mense op te tree?'

Wat die polisiemanne vera! kwel, sa hy, is die gedagte dat van Popcru se lede dink hulle gaan sekere
senior poste beklee in'nnuwe bedeling. "Ons weet nleofhulle ons merk nie. Baievan hulle dink hulle gaan
na volgende jaar ons poste oomeem.

"Hulle was maar altyd deel van die aanklagkantoor as hekwagte of tolke. Ons weet nie veel van hul
politieke affiliasies nie. Niemand het nog eintlik na hulle geluister nie," raak hy rnoontlik die groot probleem
aan.

"Ashulle op my
skiet dan dink ek
net: ek moet die
bliksenl kry. Die
adrenalien maak my
wild! ek wi! ingaan
en klaarkry. !!

,; . - - .

TOG WORD DIE bravade virn rukkie laat vaar
toe iebert bereid is om voor die ander te .; hy I)'
wei aan post-traumatic e tres. "Oit gebeur nie
altyd nie,' maak hy 'y flater reg. "Net soms, na ons
deur 'n rowwe tyd gegaan het. Dan kry ek drome
oor die voorval en raak ek humeurig.' Die ander
vertel ook dat bulle drome kry. '~laar ek glo nie
ek al iemand gaan sien (. ielkundige ofmaatskap
like werkerl nie. 'n Men verwerk dit. Jy moet net
so 'n paar dac af he."

Hy vermy die rnaatskaplike werker wat by s)'
eenheid werk sover moontlik. 'Die gerug versprei
haie vinnig wanneer een van hulle jou besoek het.
Dan i jou doppie geklink. Dan kan ditIyk of jy nie
die druk van jou werk kan hanteer nie. Die enigste
kere dar 'n maatskaplike werker jou be oek. is
wanneer iY jou vrou slaan of 'n drank-probleem
het."

Hy raak aan 'n punt wat almal pia: "Ek weer nie
oor my toekoms nie. Ek is hekommerd oor my
loopbaan. A1mal weer hulle (die nuwe regering)
wil die ABS ontbind.

-Oit is vreemd - my vrese is nie ofek sal leef
nie, maar of ek 'n we rk al he wanneer 'n nuwe
regering oomeem. Wanneer sulke gedagtes by my
posvat en ek sien die haat van die mense to en
wie ek werk, dan voel ek baie Ius amaile net so
te los. Maar soms gebeur daar wei positiewe dinge
- en dan besluit ek om nog 'n rukkie vas te byt,"
val hy homself amper in die rede.•

polisiemanne wat poli iewerk wil doen, skelms
en crooks vang. As ek een ding kan wens, is dit dat
die geweld stop"

Terwyl hy die Casspir bestuur wsarmee ons
deur Alex ry, is iebert se houding so cffens
windgar. Maar wanneer ons stilhou en hy sy
donkerbril athaal, Iyk hy onseker. Hy praat die
onsekerheid weg.

oAs hulle op my skiet dan dink ek net: ek moet
die bliksem kry, Die adrenalien maak my wild, ek
wil ingaan en klaar kry."

y pa siers kyk effens m end na hom. Een
konstabel het so pas vertel as daar ophom geskiet
word. wonder hy of y aak met sy God reg is, "Ek
wonderof ek hemel toe al gaan. Ek wonder of my
HOU en kind oraait sal wees.'

Die ander sersant in die Casspir tuur net voor
hom uit. HI' se nik. Voel net kort-kon aan die
haelgeweer 'W3t ru en y bene taan

ek wil doen, sal ek dalk anders kies. Maar drie jaar
gelede sou ek presies dieselfde keuse gemaak het.
Dit is die opwinding van polisieman wees, die
vang van gewapende rowers of om by 'n huis in
te gaan as jy weet daar is gewapende mense binne,
wat dit vir my die moeite werd maak.

'Vandag is ons lede van die AB en ons werk
isom stabiliteit in die townships in te bring. Maar
dit is nie die lekker deel van ons werk nie. Ons is

SWART POLISIEMANNE sa hulle sal steeds hul werk doen. 'Ek kan nie verstaan hoekom ons skielik
gewantrou word nie. Voorheen hetniemand oor ons geklanie. Ons wat vaste lede is, het minomoor te kla.
Ons salarisse en voordele is diese~de as die van wit lede," sa een aan Vrye Weekblad. Hoewel hy nie oor
Popcru en sy gewildheid onder poIisiemanne wil praat nie, Iyk ditofdaar wei simpatie vir Popcru seoptrede
is. "Dit is net reg dat die griewe van polisiemanne gehoor word. Baie van die lede wat aan die optog
deelgeneem het, is nie vaste lede nie. Hulle is 'kitskonstabels' en kry 'n baie kleinsalaris. Van die ander is
munisipale polisiernanne en lede van Korrektiewe Dienste. Ons korn uit 'n agtergrond waar daar maar min
teengepraat word met w~ polisiemanne.·

Offisiere S6 aan Vrye Weekblad die meeste van die poIisiemanne wat aan dieoptog in Johannesburg
deelgeneem het, is sogenaamde "kitskonstabels·. Die meeste van hulle is in Adriaan VIok se tyd aangestel
toe daar 'n geweldige mannekragtekort in die polisie was. In 'npaging om die tekort uitte wis, is mense met
min kwalifikasies aangestel en vir enkele weke by Koeberg opgelei.

Hulle word per dag betaal en meestal vir wagdiens gebruik. "Dit maak ons nie regt~ bekommerd nie,"
sa 'n offisier. "Popcru het nie saveel aanhang onder die swart lede van die Mag nie.'

'n Polisie-woordvoerder sa dit sal 'n mannekragtekort van byna 'n duisend veroorsaak as die
polisiemanne wat aan die optoq deelgeneem het, geskors word.

"AS my streep getrek is, is hy getrek. Oit help nie
om heeltyd aan die gevare van my werk of die
dood te dink nie.'

johan Siebert (nie sy regte naam nie) is 25,
twee jaar lank getroud en het 'n kind. Hy isal sewe
jaar lank 'n polisieman.

"Waarom moet ek bang wees?' wil hy met die
intrapslag weet.

"As ek vandag weer moet kies oordie werk war
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of
deurmartie m eiring

-

uid-Afrikaan e Kommunika ie Dien te 'n pro
gram wat reg Ie indien enigiemand daama - u ITa,

Voor die . arnibiese verkiesing her di . KD teen
'n paar miljoen rand kiesegdeterdheidprogramme
regdeur die gebied gedoen (hoof a klik deur
groat kutborde mel imbole en inli tin ) en hulle
glo die hoe tempersentasie (96 pe 'm)' daaraan
te danke.

Die Independent ~Ied iat ion ervi e f uth
Africa (1M A) het onlangs 'n prom inente- reex
vergadering zehad met voor te kenner van
Brasilie, Panama, EI •alvsdor, Bul ?:lrye en gola
om hul kundigheid oor problemati • ternrnery te
gee,

(Toe Joe •'apolitan, beroemde pre id 'n'i le
veldtogbeplanner van die \' A, hier kom praat he!
oar kiesergclenerdheid het hy dit duid el ik (~e1

die ryd i eintlik te kort amrnense deegli ' in te Ii
en op te lei vir die April-verkie in .)

Co atu teiken die fabriek vloer vir eleuerd-
heidspro ramme met onder meer ei e ~da t vak
bondbeamptes betaalde rerlof kry \'ir ' j . - 'rgelet
terdheid opleiding,

Ida -a het 'n pakket vir platteland °e tem
geregtigde opgesteI wat hoofsaaklik uit plakkate
en kleurpreme bestaan, k 'n oefenblacb11jie
waarop krui ies getrek kan word.

Intu en groei die legende a m dro 'torie
sao De wat deur wapentjies sal loer. to' 'el "i
wat by die embusse \\'a em, terw)'l die aUerbe
langrikste element I'an die wk.i 'in . naamlik dat
die ui -lag deur almal aanl'aar moet word. no nie
roorop in die kieseropleidin bedf)f figureer nie.

Metbynageen

opleidingniehet

Stamgebonde

Namiblane inhul

duisendegestem.

ge ig tellig op hul ternbri efie kan ve~~'n ,

Gaan die verkie ing oar een of drie dae
plaa vindi

Wie gaandie meer a 11 000 tembu benun?
Waar gaan die 33 000 stembu bemanning vmdaan
kom? Hoe gaan men e met hul erie e be ware
ulke dinge soo kleurstowwwe op hul haOOe of

Yinger aanvaar vir die temmeryi
Ondanks, of da nk y al die me gedy die

kie ergelenerdheidiprograrnme. Denig groepe het
by die Independent Forum for Election Education
aangesluit en onder hierdie arnbreel word al
feitlik oor die hele land men e opgelei am te tern,

Die Malia Tru t wat gestig i deur :-iel on
Mandela loop op die oomblik voor met kiesers
programme deur veraI toneel tukke, praaljie en
rol pelery, Matla Tru t kry aansenlike befondsing
van buite, wat die Nasionale Party die rineltil gee:
buiteland e geld wat vir verkiesing doeleinde
gebruik word' - bedoelende dat die .\Iatla Trust vir
die ANCoprree, Pas het Mandela wei R33mil joen
van die Taiwannese regering gekry I'ir y I'erkie-
ing programme,

Maar die Demokratie e PaIlY het weer I'erbin
tcni e met die Helen uzman Foundation Tru t.
wat oak op kiesergelelterdheid gemik word, In die
geval doen die DP byvoarbeeld baie werk onder
landbouwerker in die •foord-Vrr taar.

Die Nasionale Party i al 'n heie ruk besig met
kiesergelenerdheid onder y -nuwe' Oces nie-\\;t)
lede ,

Die RG:-i het 'n om\':mende program lif kie
ergelenerdheid saamge tel en 0 ook her die

kjeser eletterdheid
kjeser efnvloeding?
Dalk hoef jy nie regtig te leer stem nie...
KIESERGELElTERDHEID in uid-Afrika her 'n
veld ontdek so wyd soas die Heer se genade. Maar
diegene war die vrotmelkkulktuur van die uir
geslape Namakwalander Adriaan Nieuwoudt ont
hou, kan vergewe word as hulle begin dink hier
loop 'n wa wat perfek gemaak s vir soongelyke
kansvatters.

Hoe nodig is kie ergelenerdheid reglig? En hoe
. ver gaan kie ergeletterdheid voordat dit kieser
beinvloeding word?

Groot somme buitelandse geld word bewillig
vir dese en gene wat ulke programme wil
aanbied; reklamemense vertel hoe uitstekend
volbladadverten ie werk, hoe doeltrefTend groat
skutborde is om mense te help om-reg" te tern.
en hoe 'veilig- deeglike ingeligtheid mense maak
amdie moed te he am op die betrokke dag te gaan
stem Politieke pa rtye vertel hoe hulle hul kiesers
gemoedsrus oar geheimhouding wil gee en teen
intimidasie wil be kerm,

Het jy nie maar net, op die keper be kou, 'n
onpart)'dige V l-amptenaar nodig wat kan by taan
en die ongeletterde kicser blox rra vir wie hy wil
stemen hom dan "1' waar hrs)' kruisie moet trek
nie?I dil so 'n groot opgaaf am'nkruisie te rekenr

Kie ergeletterdheid-"entrepreneur ' hou 1'01
dat veral die ongelenerde mense bereik en ingclig
rnoet word oar die proscsse van demokrasie, die
reg amte stern, die geheimhouding van hul tern
en hoe am te stern.

Baie van die programme word deur allerlei
instansies 56 ornvauend aangebed dat die rnense
self leer hoe protokol werk, war heraldiek i , hoe
am belasting te betaal tot feitlik walter messe en
vurke gebruik moet word.

Van die reeds meer as 140 programme wat aan
die AUK voorgele is, i leg 45 lir die korpora ie
e kiesergelette rheidsreeks gekies,

Inderdaad het politieke partre 00 ook baie
navor ers en nie-regering organi a ie op die
planelandgroat onkunde sowel as agterdog gevind,

Vii die 22 miljoen mense wat aan taande jaar
kan stem, het 18 miljoen nag nooil gestem nie, Feit
is natuurlik dat al 22 miljoen nag nooit vir 'n
proporsionele veneenwoordiging-parlement
gestem hel nie. En nou nag geenduidelikheid hel
oar die manier waarop vir 'n nasionale en 'n
treekregering gestem moet word nie,

Van ses tot 23. en moontlik selfs 26 panye kan
aan die verkie ing deelncem, D~ amper seker dat
imbole die partye al identifrseer. Reeds het die

XP al Iaat deur kemer dat die Slaatspre ident se
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Winnie Nkosl,

verslaggewer

VirginiaKeppleren

hulklasmaat,

lorraine,bespreek

'nAfrlkaanseles.

asdieonde•
o

FOTO'S: Sally Shorkend

•••
Die week voor onderwysers landwyd met hul omstrede staking begin het, het VIRGINIA

i KEPPLER vir 'n paar dae terug skoolbanke toe gegaan :- by die beroemde Hoerskool
Morris IsaaCson in Soweto, en by een van haar "skoolmaats" aan huis gaan b~
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WinnieNkoslenhaarmede-leerllngeIndlewlskunde-klaskamer._ 'nkouewlndjlewaaldeurdlevenst8r.

T
WEE dae lank is ek die skaduwee

I '
van Winnie Nkosi, 'n leerling in
standerd9 aan die hoerskool Mor
ris Isaacson, Soweto,

Dis die skool waar Hector
Pe terson in 1976 doodgeskiet is 0, Gedeeltes van
die rolprent Sarafina! is ook by die skoal verfilm.

Die skoal is in 'n bouvallige toestand, van die
klaskamers het geen dak nie en daar is geen
elektrisiteit rue. Ons moet drie-dre by 'n lessenaar
sit Dit is nog van daardie outydse houdessenaars
met die bereplek vir boeke. Ek is bly oor die
warmte van die Iiggame teen mekaar, want dis
koud.

Winnie, die derde oudste van vyf kinders (een
I is al getroud), en haar familie woon in 'n tweek

amer-huis in White City, Soweto. Toe ek die huis
sien, wonder ek of daar plek sal wees vir my. Die
rooi stoep voor die kombuisdeur is glansend en
nerens Ie rommel nie. Winnie se rna, Gladys, isdie
enigste broodwinner in die huis.

Winrue maak die deur oop en ek stap in.
Middag, se ekvir die omie wat op 'n stoellangs die
kas by die deur sit. Ek vergeet dis net 'n tweeka
mer-huis en stap agter Winnie aan deur die
volgende deur. "No, don't go inthere," skree die
oom vir my. Ek is jammer, se ek en draai om.

, Winnie kom terug kombuis toe met 'n stoel in
haar hand en gee dit vir my om te sit Sy stel my
voor aan haar pa, Philip. Sy handdruk is baie sag.

Toe hy hom 'n rukkie later verskoon om toilet
toe te gaan, let ek op hoe moeisaam hy beweeg.
Later vertel hy my: "Ek werk nie want ek is maar
so siekerig. Ek het net siek geword en toe het die
dokter op my rugwerwel geopereer. Ek kom
darem aan, my kinders sal k1aar leer en agter my
kyk."

Ons spreek af ek sal die volgende oggend by
hulle intrek.

Ouskoolbaadjie
Dinsdagoggend net na agtuur bring my kollega
Joseph Moetaesi my skool toe. Ek is netjies geklee
in my skoolrok wat ek by kollega EUze geleen het.
Opgewonde en vol se1fvertroue (ek het my au
skoolbaadjie aan waarop ek so trots is) stap ek
Winnie se k1askamer binne. Toe ek aI die kinders
sien, voel ek weer nes 'n skolier.

Ek en Winnie en Benjamin en 'n matriekseun
vertrek na Winnie-hulle se huis om my trek tegaan
aflaai. Daar staan ek voor die huis wat vir die
volgende paar dae my nuwe tuiste gaan wees. Met
my matras, komberse en aI. HaIlo, Soweto.

Joseph bring ons weer skool toe. "Julie moet
kyk dat sy nie wegraak rue, hoor Wmnie," roep hy
wanneer hy ry. . .

Met my rugsak en uniform is ek skielik weer in
standerd nege. Maar hierdie keer is dit in die
beroemde skool en tussen kinders van 'n ander
kultuur.

Ek weet sommer hierdie storie gaan baie pret
afgee. Die stemming is lekker gesellig en die
kinders maar SODS kinders in aile ander skole.

Zoeloe-klas
Die eerste klas wat ek bywoon, is Zoeloe. Ek
verstaan niks, maar die onderwyser is baie gaaf en
verduidelik gedeeltes van die les in Engels vir my.

Mens kan sien daar is onderwysers wat hul
werk doen, maar die ander onderwysers daag glad
nie op vir hul k1asse nie. Ek sien byvoorbeeld rue
die Wiskunde- en die Rekenkunde-onderwyser

nie en in die k1asse waar daar niemand is om les
te gee nie is dit baie vervelig vir my. Die kinders
gaan staan oak hier en daar buite in die Son en
gese1s. Daar is geen dissipline .nie want die
onderwysers is besig met hulle "Go slow"-aksie,

Toe ek die kinders vra waarom hulle onder
wysers nie in die k1as is nie, kom staan 'n hele paar
leerlinge om my en WInnie se lessenaar en toe

2 SEPTE M BE R 1 99 3 V RYE WEEK B LAD 19



begin dit gons. Rulle vertel hoe. agter hulle is met
hul skoolwerk. Hulle kla omdat hulle nie ]unie
eksamen geskryf het nie, en dalk ook nie Septem
ber eksamen gaan skryf nie. "Maar die teachers
worry nie, want hulle kinders is in privaat skole.".

Afrikaanse klas
Ek sien uit na die Afrikaanse klas. Die juffrou is
verskriklik streng en a1mal is bang vir haar. Hulle
se sy is baie "cheeky". Die les gaan oor sin-tipes,
En as die juffrou begin vrae vra, hou sy haar hand
so na jou gesig uit asof sy jou gaan klap as jy
verkeerd antwoord. Saggies vra ek vir Winnie, wat
reg langs my sit; of sy die meisie gaan klap - maar
o gaats toe hoor sy my en skreeu van 'n kant af:
"Wat praat julle daar?' En sy kyk reguit na my, want
sy dink ek is 'n nuwe leerling. " "

"Ken jy die antwoard?' ]a juffrou, se ek. "Nou
wat is' die antwoord dan,' skreeu sy verder. Ek se
dis .n vraagsin. "Dis reg, klas, hierdie is 'n vraagsin,"
weergalm haar stem. .

En vir 'n oomblik voel ek soos 'n regte skool
kind wat amper verneder was as eknie die
,antwoord geken het nie.

·Help ons!
Toe ek my 'n rukkie na die klas weer kom kry,
staan daar twee standerd sewe-meisies voor my.
"We hear you speak Afrikaans very well, will you
please come and help us?' vra hulle ewe mooi. Ek
draai om na Winnie en vra haar hoe die nuus so
kon versprei het dat ek Afrikaans kan praat. Weet
die hele skool dit nou? "Ja, awo,' sesy, "die kinders
praat en hulle het my oak gevra wie, jy is."

Ek gaan hou toe my lyf Afrikaanse juffrou vir
die standerd sewes. Hulle vra my of ek dalk na

· skool sal bly vir 'n halfuur want hulle wil he ek
moet die les saam met h~lle voltooi. [a, se ek
dadelik.

Die' kinders genie! dit want as hulle nie mooi
verstaan wat ek se nie, vertaaI ek dit in Engels.

, Hulle wil net weet hoe lank ek by hul skoal gaan
wees.

Ek let op dat hulle nes die heel eerste keer toe
Afrikaans as onderrigmedium in swart skole afge
dWing is, nog steeds 'n gevoel van ontevredenheid
oor die 'taal het. Rulle verwerp Afrikaans. Lettie,
'n meisie in Winnie se klas, se: "Ek like nie
Afrikaans' nie, hy's te moeilik om te praat."

Tog is hulle gretig am hul werk te doen.

'NIEMAND WIL ONS DIE PAD WYS NIE'

HUlLE weet hulle gaan volgende jaar weer dleselfde standerd moet herhaal want die

werk wat hulle tot dusver gedoen hens skaars 'n druppel aan die emmer, se die

leerllnge aan die Hoerskool Morris Isaacson.

Hulle het nle die runte-eksamen geskryf nle. Hulle weet ook nle of hulle In September

eksamen gaan skryt nle want die "onderwysers moet mos steek".

En as hulle die elndekssmen skryf, gaan hulle nle voorbereld genoeg wees nle want

hulle het nog skaers die helfte van die jaar se werk behendel.

lesego, 'n matrlekleerling, St;: "First of all, waarom gebeur hierdle dl nge net met

swartmense en nle metdie kleurllnge en die wltmense nle? Hoekom gee die DET nle

maar toe nle sodat onseksernen kan skryf?
,~ c,""

"My rna is werkloos en as ek dink ek het 'n paar skoene vern let stukkend geloop dan

voet.ek asof ek my rna gekul het, Ek kan dlt skaars glo dat ens de onderwysers beslg

Is om ons te deprive:

Sello, 'n standerd nege-leerllng, se: "Ek voel die onderwysers het die reg om te veg

vir 'n better salarls. Hulle het ook families om te onderhou. As die DEl net aan hul

else kan voldoen, dan ken ons voortgaan met ons skoolwerk."

Pleter, 'n matrlekleerllng, St;: "Olt Is onregverdlg van die onderwysers om In ons

skooltyd te staak. Ek verstaen hulle rede, maar dis gans te laat om nou te steek. Ek Is

verward, want ek weet nle of ek die elndeksamen sal kenaile nle. Ons skoolwerk Is

ester, en ek wou so graeg volgende jeer unlversltelt toe gaan:

Van die leerllnge se daarIsaltyd gese hulle hou nle van skool nle en brand hul skole

at. Maar, st hulle: "Onswll leer. Ons Is veronderstel om die lelers van mOre te wees,

maar nlemand wll ons die pad wys nle, Ons rnetrlekuttslee seenhlerdle jaar slegter as

oolt wees en dan moet nlemanddie blaam op ons sit nle."

Die klnders se ouers houook maar net kop bo water. En as hulle moet ultvind deer

seen vanjaar geen eksemen geskryf word nle, kon hulle maar net sowel hul klnders

tuls gehou het en so 'n pear rand bespaar het.

Sommlge leerllnge se dieonderwysers gee nle vir hulle omnle want hul klnders Is In

prlvaat skole en word dus nle geraak deur die stakings nle.

Van die leerllnge meen hulle is die slagotfers van lets waarmee hulle nlks te doen hel

nle. Hulle wll net leer.

Enigste wapen
· Winnie se dag begin sesuur of somtyds net na vyf.

Dan moet sy klaarmaak vir skool, haar suster se
seun kleuterskool toe neem endan eers kan sy self
skool toe gaan. Na skoal is dit huis toe, huis aan
die kant rnaak, biblioteek toe endan terug huis toe.
Dis vuurmaak en dan skoolwerk doen. Sy moet
kyk dat haar pa niks kort nie en sorg dat die
kleintjies in die huis is voar haar rna van die werk
af kom. Teen negeuur die aand is sy uitgeput en
staan baar kop net slaap' se kant toe.

Winnie vertel my hoe sy voel oar die situasie
wat nou in swart skole heers: "It feels like my little
world is coming down on me, and that everything
I was.always hoping for is never going to happen.

Ek wil maar net 'n kans he om te kan leef en leer
en as ek klaar het met my skoal wil ek graag 'n
verpleegster of 'n maatskaplike werkster word. Ek
wil ook eendag lekker lewe - nie in weelde nie,
maar net gemaklik en·dalk kan ek vir my familie
'n groter huis koop.

"Ek het besef geleerdheid is die enigste wapen
tot oarlewing in hierdie land. Ek hou van skoal en
ek probeer goed doen, maar as claar een yak is wat
ek regtig wi! doodwens, dan is dit Afrikaans.
Afrikaans is te difficult vir my.'

Oor die koue in die k1askamer se sy: "Ek kan
sometimes nie op my skoolwerk konsentreer nie.
Die wind kom van oral af. Dit voel die wind waai

deur my beenmurg en dis 'n wonder dat niernand
in die klas al ernstig siek geword het nie.

"Sometimes wonder ek of ek ooit volgende jaar
in matriek gaan wees. Ons skoolwerk is agter en
ons het nog geen eksamen geskryf nie. Ek wonder
of ons die eindeksamen gaan skryf. Elke dag
wonder ek of claar more skoal gaan wees.

"Ek wonder somtyds of die geweld in die Oos
Rand nie dalk na Soweto gaan versprei nie. Wat as
daar op 'n dag net mense hier instorm en ons
doodskiet. Wat gaan met ons gebeur?"

Sipho, een van Winnie se klasmaats, se: "Ever
since Mandela is out of jail things just seem to go '
wrong.'
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WinnieNkosl

doenhaar

hulswerklndle

kombulsterwyl

haarma,Gladys,

koskook.

Too much
Die middag na skool toe ek en Winnie huis toe
stap, groet die mense haar vriendelik oral waar ons
kom. Ken sy dan al die mense? vr.I ek. "Nee, ons
is so grootgemaak en as ons in 'n taxi klim, dan
groet ons ook die mense."

Toe ons by die huis kom, maak Winnie gou die
plek aan die kant en daama gaan ons biblioteek
toe want sy moet 'n wiskundeles gaan bywoon.
'Daar is 'n ou wat my en my vriende elke week
help met wiskundelesse."

Ek geniet die een aand wat ek by die Nkosi
familie deurbring. Daar is nie een oomblik van
ongemaklike stilte nie. Ek en haar pa, Philip,
gesels aanmekaar - dan is dit politiek, oor my of
oor Winnie.

Hy se: "Wmnie is baie lief vir skool en sy sal
nooit by die huis bly nie. Sien jy daardie dogtertjie,
sy is nou in standerd vyf (hy wys na Nellie, die
vierde oudste). Sy is bright in die skool. Jy moet
tog kyk vir 'n skool in die dorp. Ek wi! nie he sy
moet hier skoolgaan nie. Ons kinders kan nie leer
want die teachers strike te veel.'

Daardie aand maak ek en WInnie 'nbed vir ons
indie kombuis. Ek is opgewonde want ek het nog
nooit in 'n kombuis geslaap nie. Gelukkig is dit
warm. Die laaste vraag wat ekaan Wmnie vra, is:
wat sy dink van die stakings van die onderwysersi
Sy antwoord moeg en half aan die slaap: '"Aai, it's.
too much. I don't know, I really don't know."

SOMBER
VOORUITSIGTE

MEER as2 mliJoen leerllnge Is deur

SADOU se staking deur 70 000

onderwysers sonder onderwysers

gelaat.

Volgens James Maseko, sekretarts

generaal van die National Education

Co.ordln~t1ng Committee (NECC) was

1993 eenvan die swekste eksdemlese

jere oolt en net mlnstens vyf maende

skooltyd verlore gegaan.

Sommlge opvoedkundlges meen die

slaagsyfer vir swart matrtkutante ken

vanjeer die heel laagste tot dusver

wees.

. Wat sa 'nmens?
Teen tweeuur die volgende middag is Joseph nog
nie daar om my te kom haal nie. Ek begin
paniekbevange raak want ek wi! huis toe gam.

Toe ek hom en foto
graaf Sally sien
aankom, wil ek juig
van blydskap. Nie
omdat dit nie lekker
was by Winnie-hulle
nie - maar omdat ek
wil wegkom van die dinge wat ek die laaste twee
dae gesien her.

Ek wil wegkom van die kinders wat so honge
rig is vir geleerdheid.

Daardie aand in my woonstel in Hillbrow dink
ekdaaraan dat ek tuis en baie gelukkig is. Maardie
volgende dag terug op kantoor toe ek my storie
moet skryf, kan ek rue anders as om die werklik
heid in die of te kyk nie. Ek sit voor my rekenaar
en probeer begin. Dan is dit van die kant af en dan
weer van daardie kant af.

Waar begin 'n mens? Wat se 'nmens as if weet
jy het sorgelose skooljare gehad terwyl ander
kinders dit moet ontgeld oor die doen en late van
onvolwasse grootmense?

Ek persoonJik meen die onderwysers se stak
ing is onverantwoordelik, want hulle ontneern die
kinders van geleerdheid. Hulle veroorsaak vir die
kinders baie onsekerheid en wroeging, want as
mens moet hoor hoeveel keer die leerlinge die
woord "tension" gebruik, klink dit later na 'n
skoolwoord soos detention.

Niemand kan se: "Vergewe die onderwysers
want hulle weet nie wat hulle doen nie." Hulle
weet, maar hulle is te selfsugtig om aan die
leerlinge te dink.•
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Oit gaan nie good met Suid-Afrikaanse tooter nie 
daar's 'n ongewone afname in teaterbywoning. Wat
r:..... het verkeerd gegaan? Hoekom wi!
:. mense nie moor tooter sien nie?

CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN en
BEVERLEY MITCHELL bekyk die toneel

- en. wonder sommer ook of tooter werklik nag .
bestaansreg het
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T
EATERBESTIJURDERS sit met
hul hande in die hare. Suid-Afri
kaanse teaters het die laaste jaar of
twee begin leegloop.

Charles Fourie se drama VI)'
grond, waarvoor hy in 1992 bekroon is as die
Amstel Dramaturg van die [aar, kon vanjaar op
sekere aande net sewe tot tien mense lok, The
Police, 'n Poolse stuk war absoluut tot Suid
Afrikaners kan spreek, moes party aande sluit
omdat te min mense opgedaag het. •

Die Markteater se bywoning het sedert verlede
jaar met 55 000 gedaal.

Wat het gebeur?
Janice Honeyman, kunsdirekteur van die [o

hannesburgse Stadskouburg, skr,f die swak tearer
bywoning toe aan die politieke situasie - veral die
geweld - in die land.

Barney Simon, kunsdirekteur van die Mark
tearer, stem saam: "Mense is tc bang om hul huise
te verlaat. Hulle bly eerder tuis as om in hul motors
te klim."

David Kramer se gehore ly aan 'n 'oorblootstel
ling aan verandering". "Daarom,' se hy, "gaan
hulle eerder vir die nostalgiese musiekervaring.
Hulle wi! 'n lekker tyd he en nie hul senustelsels
nog meer laat uitmergel nie. En vir teatermense is
stukke wat by die behoefte aankbnk vind die
antwoord op al hul loketprobleme.'

Die situasie is egter kompleks. In Suid-Afrika
het teater die prooi van politieke en ekonomiese
oarwegings geword. Aan die een kant het dit 'n
soort luukse van die wit elite geword; aan die
ander kant het dit veral in die tagtige~are 'n wapen
in die hande van die swart verdrukres geword,

Albei kampe het teater vir hul eie doeleindes
gebruik. Die wit elite het tearer beskou as 'n
manier om 'beskaaf" te bly, om hulle as't ware
koloniaal te vereenselwig met die kunshoofstede
van Europa en Amerika. Die kulturele kommis
sars, protesteater se elite, het hul stemme dik
gemaak en verklaar dat teater 'n ideologiese
strydbyl moet wees, 'n wapen om die vryheidstryd
te bevorder. Hulle het behep geraak met die
teoretiese aspekte van tearer, eerder as die prak
tiese, en in clie proses vergeet teater is 'n kuns
vorm.

Richard Loring, die opvoerder van A Toucb of
Webber, A Taste of Rice, rig 'n aanklag teen
plaaslike teater: "Teater in Suid-Afrika het die
werklikheid uit die oog verloor. Teater gaan oar
vermaak. .Mense het hier meegevoer geraak deur
politieke tearer."



BameySlmon lisevanHemert GerritSChoonhoven Marcelvan Heerden DavIdKramer DawId Mlnnaar

Maar gaan teater net oor vermaak? En was
protesteater net politieke teater? Dit het tog oak 'n
opvoedkundige rol gespeel. Baie iowaship-groepe
het hul opvoerings na fabrieke geneem om ongelet
terde werkers oor strydvrae op te lei. Die rol van
protesteater in tearer se huidige dilemma is dus
rnoeilik uit te pluis.

Die regisseur Use van Hemert se vurig: "Ons is
kreupel gelaat deur -proresteaier, Hoewel dit 'n
baie belangrike sosiale funksie gehad het, het dit
geen artistieke funksie gehad rue. Met protesteater
is groepsidees uitgedruk - ware kuns spruit uit
individuele uitdrukking." -

Gerrit Schoonhoven, akteur en regisseur, se
egter mens moet nie oorhaastig wees om prates
tearer te veroordeel nie. "Daar was motivering en
passie, en die mense het werk vir hulself geskep."

Maar protesteater wou ook VOOf oorsese geho
re speel. Marcel van Heerden, 'n baanbreker in
eksperimentele teater in Suid·Afrika, se ironies
wou protesteater die geld, aandag en onder
,teuning van witmense he - hoewel hulle teen die
stelscl geprotesteer het. En ironies het hulle oak
meestal voor wit gehore gespeel. Was dit dan
werklik protesteater en het dit in die townships
aanklank gevind - behalwe vir die werke van
Athol Fugard, John Ledwaba, Gibson Kente en
Mbongeni Ngema wat groot gehore gelok het?

Die probleem, se die akteur Dawid Minnaar, is
dat almal op die bandwagon van protesteater
gespring het. "Na Ngema se Woza Albert was dit
mode om protesteater te doen. A1mal het toe die
formule gevolg. Mense het hul individualiteit
verloor, die opvoerings het voorspelbaar, cliched
en sodoende vervelig geraak. Dit het amper te
veroordelend geword. Dis amper asof 'swart'
teater in 'n ander medium vasgedruk is. Maar
terselfdertyd was dit 'n belangrke fase wat teater
moes deurgaan."

Tog, se Jerry Mofokeng, regisseur van Roes-

man en Lena, het protesteater weI gehore \fat
nooit tevore teater gesien het nie, teater to'
gebring. "Die probleem," se hy, "is dat akteurs en
regisseurs in die genre nie hul woordeskat, hul
estetiese standaarde probeer verbeter het nie 
hulle het nie bygehou met die onlWikkelings in
hedendaagse teater nie."

Honeyman en Peter Terry, assistent-kunsdirek
teur van Truk, se weer daar was nie werklik saveel
politiek in die teater te sien nie. Volgens Honey
man het omtrent net die Markteater dit aangebied.
"Mense het ten aUe lye die keuse gehad tussen
verskillende soorte tearer," se sy.

"Maar die mense wat die Mark bygewoon het,
het lankal hul keuse gedoen," se Minnaar. "Die
soort teater het met die converted gepraat.'

TEATER MOET natuurlik ook met die televisie
meeding om gehore. Die probleem is twededig:
vir maklik verteerbare en bereikbare vermaak, sit
mense hul 1\1'5 aan. "Ons het 'n generasie 1V
kykers wat glad nie in teater geinteresseerd is rue,"
5€: Simon, "maar dis 'n internasionale verskynsel."

En dramaturge skryf eerder vir die televisie
omdat dit beter betaal - wat die gebrek aan goeie
verhoogstukke vererger. Lara Foot, die regisseur
van The Return ofElllis du Pisanie, se in Suid
Afrika - SODS in die res van die wereld - sentreer
die kultuur om die massa-rnedla. "Dis moeilik om
erkenning daarbuite te vind."

"As 'n stuk goed is, kom die mense kyk,' se
Foot. "Dink maar aan Andrew Buckland se Blood·
stream en Paul Slabolepszy se Mooi Street Mot'eS
wat weke aaneen voor vol huise gespeel het. Maar
goeie stukke is skaars. Die vraag - bier en oorsee
- is: waar is die skrywers?"

Politiek steek weer kop uit: Kramer meen
dramaturge is onseker oor wie hul nou moet
ondersteun. "Voor 1990 was teater gefokus. Ems
tige teater het oar anti-apartheid- of menseregte-

sake gehandel."
Honeyman se: "Dramaturge weerspieel die

•werklikheid. Hoe meer verward die situasie is, hoe
.meer verward raak bulle.'

loring se die jarelange kulturele boikot he! die
kunste dramaties be1nvloed. "Ons dink ons is net
so goed soos die oorsese kunstenaars, maar _intus
sen het ons agter geraak." Van Hemert stem saam:
"Die isolasie het veroorsaak dat daar nie werklike
stimulasie was nie."

Maar mense moenie na die wit verwarring kYk
en dink dis die volledige prentjie nie, waarsku .
Honeyman. "Daar is geen tekort aan 'swart' mate
riaal nie."

Die kulturele baikot het Amerikaanse kansvat
ters die geleentheid gegee am by die agterdeur in
te glip, se Minnaar. "Met 1V het ons 'n hele
generasie op bad-taste trash soap operas groorge
maak.· En baie van ons skrywers het die formufe
nage-aap omdat hulle vinnig geld wou maak.

DIE GROOT VRAAG is: kan teater iets vir die
massas beteken? Gaan mense ooit so gaande raak
oor 'n teaterstuk as oar Egoli ofdie Kaiser Chiefs?

Sommige mense meen teater is 'n wit, elitistiese
tydverdryf waarby swartrnense noait aanklank sal
vind nie. Maar is dit nie dalk net elitistiese teater
wat nie aanklank by swartmense kon vind nie? In
die sewentigerjare het gehore in die townships tog
in hul duisende gestroom na stukke soos Fugard se
Blood Knot, Ledwaba se Tou7lSbip Boy en Ngema
se Woza Albert.

Bydraende faktore is dieerfenis van apartheid
en die resessie, wat dit moeilik maak vir minder·
bevoorregte townshipbewoners om teater by te '
woon. 'n Kaartjie kos tot R25 en meer. "Mense kan
dit nie bekostig nie," se Simon.

Van Hernert meen teater spreek in ieder geval
net tot 'n "uitgesoekte gehoor', Sy verwys na die
voorbeeld van 'n land SODS Duitsland waar tearer-

Nabladsy25 ~
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die padvorentoe
watkan gedoen word om diet~atervir almal te laat lewe?
IN die verlede het die vier uitvoerende kunsterade
(Truk, Kruik, Naruk en SUkovs) aile staatsqelds vir
die uitvoerende kunste ontvang - onafhanklike
teater-, dans- en balletgeselskappe het geen sub-
si9ie ontvang nie. '

Die vrae in 'n toekomstige bedeling is: moet die
kunsterade voortbestaan; en waaraan moet sub
sidiegeld bestee word . indien enigsins?

Die huidige debat in teeter goon veral oar geld.
Inheemse teater maak aanspraek.op die reg tot
subsidiering terwYl Afrikaanse teater kla dit gaan

" nou afgeskoop word.
John Matshikiza, akteur en dramaturg, sa reg

stellende optrede het noodsaaklik qeword vir swart-
• mense in Suid~Afrika . veral in dieteeter. Maar, se

hy, die teater moet 'n internasionale uitkyk he.
"Teater gaan nie net oar witofswart nie, dit gaan oor

" mense."
Suid-Afrikaanse teater het 'n te afgesonderde

perspektief gehad, se hy. "Ons moet na ander
lande se modelle kyk, byvoorboold Brittanje, Arnett
ka, Suid-Arnerika, China, Japan,lndie, Oos-, Noord
en Suid-Europa."

Marcel van Hoorden se teater het geen ras of
kleur nie. "Geografiese verdelings het dit maar
moeilik vir mense gemaak, maar teater kan die
verdelings oorbrug. Oit gaan oor die alledaagse
ervaringe van die lewe."

• Gerrit Schoanhoven moon die debat in Suid
Afrika goonoar wat jyse, nie oarh6ejy dit sa nie.
"As die k1em op swart ofwit gaan wees, sal dit die
dood van die teater beteken."

In onderhoude met mense in die teaterwereld
word die volgende voorstelle gemaalk:
• Siende dat die kunsterade dienodige infrastruk

.tuur het,kan hul opvolgers asbronnesentra met
brae basisse inhul betrokke federale state dien.

• Die toekomstige kunsterade moet baie meer
gemeenskapsgerig wees as hul voorgangers.

LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS
Witwatersrand Region

Annual General Meeting
1993

PANEL DISCUSSION:
AFFIRMATIVE ACflON AND THE JUDICIARY

GUEST SPEAKERS:
The Han. Mr Justice J. Myburg, Adv W. Trengove

Sc, Adv M.N.S. Sithole, Adv K Moroka
• CHAIRMAN:

Adv J. Browde SC
DATE: 9 September 1993

VENUE: Carlton Hotel: Pretoria Room,
TIME: 17hOO ,I

DRINKS AND SNACKS WIll BE SERVED

Uitreikprogramme moet in werking gestel word.
Die fokus moet op inhoomse teater wees.

t Kunsterade moet aansienlik k1einer wees - die
groot burokrasies van die huidige kunsterade
n~em 'n groot hap uit fondse.

ILSE VAN HEMERT moon heelparty k1einer gesels
kappe moet gestig word.~"Elkeen moet 'n eie
identiteit en beleid he. Akteurs en regisseurs wat vir
die geselskappe werk, sal presies weet wat hulle
ondersteun - die publiek sal ook weet watter tea
ters hulle moet besoek. Besluite word dan van
grassroots-v1ak af genoom: voarstelle van die a1k
teurs en die regisseurs word saamgevoeg in 'n ,
gesamentlike visie van beginsels wat in 'n manifes
uitgele word."

Schoonhoven se: "Ek dink elke onafhanklike
geselskap moot oak die reg gegun word om hul
opvoorings in die Staatsteaters op dieplanke te sit.
Oaardie geboue is daar. Ons kan hulle nie weg
wens nie. Hulle rnoet net moor gebruik word - meer
toeganklik word. Maar ons moot oakkleiner raak 
'nteater in elke dorp, en sodoende plaaslike teeter
begin bevorder."

Van Hemert S8 oon nadool van 'n groat gesels
kap soos Truk is die manier waarop toneelstukke
gekies word. "Dis 'n vreemde 'demokratiese' pro
ses • wat beteken disellens visieloos omdat te veel
mense se idees geakkommodoor moet word.

"Oaar is nie een enkele visie van hoe onsstukke
op konsekwente vvyse moet kies nie. Die regis
seurs maskvoorstellevan wat hulle wilopvoer, dan
isdaar die oarweging van wat beh66rt opgevoer te
word en dan wat moot opgevoor word. Die 'watwil
ons opveer' is gewoonlik die lekker oarsese stuklke;
die 'wat moet ons opeoer' is die voorgeskrewe
werke en die klug wat geld sal maak; die 'wat
behoart ons op te voer' is plaaslike tonoolstuklke 
aI ishulle nie verskriklik goed nie."

DIE KNELVRAAG IS: behoort die teater hoe
genaamd deur die staat gesubsidieer teword? In 'n
toekomstige bedeling sal die besluit van die at
sondertike federale state afhang. Maar kla gewone
belastingbetalers nie dalk tereg dat hulle vir jare
belasting moes bestee aan 'nkunsvomn wat net 'n
elitistiese rnmderheid vemnaak het nie? Hoekom
kan teater nie finansiool onafhanklik word nie - soos
die van David Kramer, Pieter Toerien en Richard
Loring? Is dit nie miskien teater se enigste uitweg
nie?

Die probleem is: indien teater onafhanklik van
fondse moet werk, sal gewone mense dit weer
eens nie kan bekostignie. En dan salditaI hoemoor
elitisties word. "Teater watgesubsidieer wil word.
moot dan kan bewys dit verdien subsidiering - dit
m6et good woos," saDawid Minnaar. "Maar dit sal
ook moet werk am sekere opvoerings self te 00-

_ JohnMatshiklza (Fete: SallyShorkend)

fonds. Subsidiering en selfgenoegsaarnheid meet
hand aan hand werk.·

Subsidies meet reg aangewend word. Kramer
se 'n toelaagstelsel geskoei op die Nederlandse
model is die beste. "Kunstenaars kan aansoek
doen by die subsidie-Iiggaam, wat dan geld vol
gens arIistieke verdienste en populere sukses uit
deel," se hy. 'n Groot probleem, se Kramer, is die
beskikbaarheid van toerusting. "In die toekoms
behoart die ruimte en tegnologie beskikbaar gestel
te word aan die mense wat dit nodig het."

Lara Foot sa in die verlede het die kunsterade
gedink staatsubsidies is soos 'n eindelose stroom
water. "Hulle het nie eens probeer om skoan uit te
kom nie . wat nog te sa om 'n wins te maalk.
Subsidies moet aan die kunstenaars gespandeer
word· nie aan uitspattige kostuums, stelle of
geboue nie," sa sy.

MAAR MINNAAR MEEN die debat rondom ballet
en opera ismaar net 'n backlash. "Die geld wataan
ballet en opera gespandeer is, was 'n bietjie
dekadent. Maar as kuns is dit nodig. Die stemme
kan bly, maar die stelle moetbeperk word," sehy.

Schoanhoven wys oak daarop dat die opknap
pingswerk aan die Johannesburgse Stadskouburg
omtrent R130 miljoen gekos het. "Wat kon teeter
niemet die geld gedoon hetnie. Mense iste behep
met geboue. Teater is nie net geboue nie."

Teater moot gesubsidioor word, se Van Heer
den, "solank diegene wat geld tooken nie voorskryf
wat opgevoer moet word nie". Matshikiza sa 'n
sterk gesubsidieerde teater kan oak die "training
ground' vir streeks- en plaaslike teater word. "Ons
moet 'nsentrale nasionale teeter he wat ondervin
ding, opleiding en uitmuntenheid aan streeks- en
plaaslike teeter verskaf," se hy.

Dis oak belangrik dat dramaturge betaal word
terwyl hulle skryf aan 'n tonoolstuk, sa Van Hemert.
"In plaas daarvan om geld aan 'ngroat stel endie
regte vir oarsese toneelstukkete bestoo, moet ons
dit oorder aanwend om ons skrywers te onder
steun." •
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bywoning tagtig persent is - maar dit verteenwoordig net vyf
persent van die bevolking.

Dieter Reible, 'n regisseur by Truk, stem saam: "AI is elke sitplek
gevul vir 365 dae van die jaar sal 'n mens net 2 persent van die
moontlike gehoor kry." Reible se teater praat met die minderheid
mense .' selfs al toer jy, sal jou gehoor altyd uitgesoek wees.

Tog slaag iernand soos Kramer daarin om 'n breer publiek te 10k
met opvoerings soas Distrik Ses en Fairyland. "Ek bied hulle 'n
kykie op die lewe in Suid-sfrika en ek skryf liedjies waarop hulle
kan reageer," se hy.

Daarenteen is eksklusiewe teater soos die van Toerien en
Loring gemik op wit, Engelssprekende, welaf inense - en slaag dit
oak binne die konteks. Soos Van Hemert se: "]y moet bloat besluit
wie jou uitgesoekte gehoor is - intellektuele of die gewone man
op straal."

Honeyman meen daar is genoeg gehore vir aIle soorte teater
"My werk is omgrense te oorbrug: teater te doen wat by aIle mense

j aanklank vind."
Loring se: "Teater was altyd wit - ons moet nou 'n nuwe gehoor

vind."

MAAR STEL MENSE daarin belang om as gehoor "gevind" te
word? Terry se: "Teatergehore het kultureel en intellektueel lui
geword. Hulle stel nie meer belang om hul kulturele horisonne te
verbreed nie. Vir hulle is dit te veel fisieke inspanning om teater
by te woon. 'n Mens sien dit op skoolvlak: skoolleerplanne
bevorder nie 'n kulturele temperament nie. As iemand wel in kuns
belangstel, is hulle outomaties die skoolmoffie."

Kramer en Van Hemert se dis 'n lang en moeilike proses om 'n
teaterkultuur te skep. "Ons moet by die. kinders begin. Intensiewe
workshops moet in die townshps en voorstede gedoen word op
'n een-tot-een-basis sodat dit nie 'n formele affere is nie."

"Ons is ook te behep met taal," se Minnaar. "Hoekom net
Afrikaans of Engels? Wat van Sotho, Zoeloe, Xhosa? Ons moet meer
inklusief as eksklusief word."

TEATER SE REDDING Ie dalk in toerteater, meen Schoonhoven,
Minnaar en Van Heerden. "Teater het sy naelstring met die
gemeenskap gesny toe dit high culture geword het," se Minnaar.
"Dit het te kunsmatig geword. M~kien is die uitweg om weer te
begin toer.

"Toe ons in Namibia getoer het,' se hy, 'moes ons soms op tafels
ons opvoerings doen. Maar e1it was lekker, die mense het random
jou gestaan, jy kon die energie in die lug voel. Mense het van ver
af gekom om ons opvoerings te sien."

Schoonhoven meen daar is baie mense wat na plaaslike
opvoerings sal kom kyk: 'Daar is geriewe in elke dorp. Die meeste
van hulle staan leeg. Ons moet dit begin gebruik."

Hermien Domrnisse, een van die stigters van die uitvoerende
kunsterade, se Afrikaanse toergeselskappe het in die ou dae groat
emosionele en patriotiese aanklank by plattelandse Afrikaanse
gehore gevind. "Dit het die mense 'n gevoel van identiteit gegee.
Hulle het geglo hul kultuur is ook belangrik," se sy. "En die
toerteater was terselfdertyd vermaak en opvoedkundig."

Maar isvandag se akteurs nie te fyngevoelig oor teater nie? Van
Heerden meen akteurs het te gekultiveerd geword - die idee om
'n opvoering in 'n saal aan te bied maak die meeste akteurs bang.
"Maar hoekom moet jou vakmanskap nie dieselfde wees nie, al
speel jy in 'n teater of 'n saal? Is dit nie werklik waaroor dit gaan
nie? Jou vakmanskap? As plekke, geboue of salarisse jou vakman
skap gaan bepaal, dan moet jy maar 'n ander beroep kies," se hy.

Teater lcin tot gewone mense spreek, se Minnaan "Intellektu
aliteit ter syde gestel: met teater lcin jy mense beweeg, hulle laar
lag, laat huil. Teater moet terapeuties wees - 'n balsem vir die
gemoed".•

PaulSiabolepszyindiegewildeTheRetumofEMsDuPlsanle

DIE EEN SE BROOD...
HIE elle teeters In Suld-Afrlka steen leeg nle, Ole onafhanklike kommerslele teaters

van Pleter loerlen en Richard Loring trek aend n6 aend vol hulse,

Togverheug atle testermense hulie nle oar die sukses nle • want die stukke wet

aangebled word Is meestal ultheerns.

toerten bled verst Brltse en Amerlkeense klugte llano Loring bled muslekvertonlngs

van Andrew lloyd Webberen die Beatles ean.

Maar, se somrntse, 'n vervlakklng In teeter ken pillasvind Indlen al hoe rneer

kunstenaers supper theatreslen as die beste manter am kos op die tafel te sit.

'Musicals Is allntreklik,' st Janice Honeyman, 'mllar jy verarm teeter asJy net d66rop

konsentreer. - Supper theatre Is deel van teeter. maar die oorweglng Is eerder

kommerstete sukses as artlstleke verdtenste,

'Ek Is 'n sekernen," st Loring. 'Ek sit op die verhoog wat rnense wli ht. Dis alles goed

en wei om event garde of protesteeter een te bled· maar asJynet tlen mense In

pleasven vier honderd trek, ken jy nte flnansleel oorleef nle, Jymeet 'n kompromls

eensaen tussen wat Jy wli se en wat mense wli he."

lise van Hemert Set 'Mense kom agter hulle ken geld ult 'n ding maak deur hul gehore

so eenvormlg es moontlik te maak."

Loring kill hy het bale van sy gehoor weens emlgrllsle verloor: sygehoor Is hoerklas

wltmense - dleselfde as reerten se seneer.

Dieter Relble meen mense beperk hul ervarlng omdat hulle te behep met geld

geword het. -Dis waaromderderansse slapstick, klugte en komedles nou so gewlld

Is. Teaterbestuurders net vergee! wat die werkllke punt van teeter Is • om meegevoel

met [ou medemens te kry,' se hy.

Maarsolank gehofl~ teeter toe wi! gaan am ean hul realiteIt te ontsnap, sal die soort

"teeter" voortbestaan. En disbelangrik am te onthou dat Toerien en Loring hulself

finansier - hulle gebruik niebelastlngbetalers se geld nie.

2 SEPTEMBER 1993 VRYE WEEKBLAD 25



.Gesoek:
'n Vlag wat almal wil swaai

deur martie meiring

Gaan nuwe nasionale simbole die land bind, of brook?

NASIONALE simbole behoort 'n volk te snoer.
Maar sulke simbole word selde indien ooit in vrede
en harmonie gebore. En Suid-Afrika veral het net
die resep vir die moeder van aile vlagstryde. Die
gegewe is senutergend: 'n verdeelde geskiedenis,
sterk etniese, godsdienstige en taalverskille, eeue
van rassevooroordeel en nou, 'n verbete magstryd
wat voorle,

Tog Ie die toes nou voor die deur en reg
gespeel kin die kwessie van vlag en volkslied
help om 'n nasionale lojaliteit vinniger te skep as
die meeste ander gebeure in die land - as daar 'n
nasionale wil daarroor is.

'n Komitee vir nasionale simbole is by die \TIC
ingestel en as die gode 005 genadig is, kan die
komitee wei die kiem wees vir 'n nuutgebore
Akademie vir Kultuur en Simbole in (Nuwe) uid
Afrika.

Prof Themba SinyLdirekteur van die Kulturele
Sentrum aan Fort Hare en die A.t\'C e raadgewer
oar simbole, dink beslis so, ook dat so 'n "aka
dernie" 'n belangrike saambindende struktuur kan
wees. Maar daar Ie 'n lang en intensiewe pad
vorentoe, maan hY. Die speelveld is bitter onge
Iyk. Sogenaamde volksimbole in ons land is
geskep in die tyd ran apartheid, imperialisme en
koloniali sme.

En daarby, se Sirayi, het die witmense 'n
kundigheid van die heraldiek en is hulle geskool
in die tekens en simbole op staatswapens, Deel
van die kiesersopleiding onder swartmense moet
dus beslis gemik wees op inligting oar die maak,
die betekenis en die lokvalle van viae. (Die

asionale Party se rlag word deur vlagkundiges
gekritiseer omdat dit ontwerp is na onderhoude
met sangomas en nie vlagkundiges nie en so het
die (onvergeeflike) blaps ontstaan van 'n geeI
baan op wit!)

MAAR DIS NIE net die vlag,die volkslied en die
staatswapens wat onder die loep gebring word
nie, dis feidik elke simbool in die land: vakansie
dae, plekname, monumentetoewysings ensovoons.
En dan moet die groat koste van sulke verande
rings nie eers bedink word rue. As die staatswapen
byvoorbeeld verandr word, beteken dit dat elke
muntstuk mettertyd vervang sal word.

Die staatsheraldikus GS Brownlee stem saam
dar elke simbool herwaardeer sal word en soos
Sirayi se hy die vok moet seggenskap in die skep
van die vlag en al die simbole he. Daarom dat elke
skoolkind, huisvrouen wie oak, die reg moet he
om sy of haar beeld van die land in 'n vlag vas te
vang. Dis belangrik, Sf Sirayi, dat hulle dan moet

weet 'n simbool kan nie sommer enige plek
geplaas word nie . Dominansie en ondergeskikt
heid speel 'n baie groot rol in vlagmakery. "Jy sit
nie sommer jou hoofsimbool hier onder in die
Iinkerkantse hoek nie," aldus die professor.

Hoe katvoet 'n mens ooKmet vlagmakery moet
wees, is weer bewys verlede week by 'n vlagkun
dige byeenkoms in Switserland waar kennis ge
neem is van die vlagvooruitsigte in Suid-Afrika. En
hoewel daar baie idees was, konop die ou end net
goeie wense uitgespreek word. 'n vlag is 'n land
se eie, diep persoonlike saak

Die politieke wetenskaplike Albert Venter het
al verwys na die probleem van oorkoepelende
lojaliteite en nasionale simbole in uid-Afrika - en
dat weersin in die simbole ran Afrikaner-nasiona
lisme (vlag en volkslied) gelei het tot 'n vlaag van
vlagbrandery op universiteitskampusse met die
Republiekfees van 19 I.

BY DIE OLIMPI ESE SPELE kon die uid
Afrikaanse vlag weens sy onaanvaarbaarheid vir 'n
deel van die span beslis nie vertoon word nie.

Tydens die PW Botha-regeing het die vertoon
van die A.t\lC- en die AKP·vlag op 'n begrafnis in
Cradock in 1986 gemoedere geweldig opgesweep.
Dit was een van die mees uitdagende stappe wat
die destydse verbanne organisasies in die open
baar gedoen het. Tydens die tweede toets op
Brisbane het toeskouers 6f vir die grap 6f vir 'n
werklike politieke sein 'n AWB-vlag vertoan - wat
eweneens verontwaardiging en bewondering ont
10k ber.

Vlagrnakery, 'n essensieel Eurosentriese tradi
sie - dit het in die twaalfde eeu ontstaan - het onder
swa rt gemeenskappe belangrik begin word toe
die onafhanklike tate hul eie viae wou kry.

Veral met die instelling van die treekdiens
terade, toe elke treek sy eie wapen moes kry, is
weer groot gedoe gemaak met wapens. Die Wes
Kaapse DR e wapen is op 'n interna ionale
konferensie in wede as eenran die heel mooistes
in die heIe wereld beskryf: hierop is seemeeue,

Toe Nam ibia 'n vlag wou he, Is d ie vo lk

genoo l o m b inne ti en dee voorstelle in te

dien. So het 83 5 voorstelle ingestr oom

waaru i t d ie h ui di ge vlag antwer p is d eur

drie o na f ha n k li ke vlagkundiges. Maar na

twee j aar is daar nog nie 'n volk slied nie .

Een vandledaesal dievlagvirewlggestryk word

met syergkolon la le - en au Hollandse-simbole.

Ex UnltateVires mag mls klendielronlese leuse

vandiestaatswapen wees,maardieblootblanke

en ouUnle-slmbole daa rl n sa lniedeug nle. 'n

Nuweeenheidsal gesk e p moetword,

'n kreef en 'n vetplarujie. (Outeniekwa he! natuur
lik 'n volstruis laat pronk.)

Min kundiges wil waag hoe 'n teekcmstige vlag
in uid-sfrika sal Iyk. Ka05e dat groen en geel
dominant sal wees? let 'n bietjie rooi om die IVP
te versoen' Blou om die blou van oranje, blanje
blou terwille te wees?

Dr C Pama, voorste heraldikus en genealoog,
het die Afrikanergesinne se voorliefde vir familie
wapens beskryf as 'n poging om gesinne re
identifiseer. Die elfverering het al baie kritiek
gekry, al die mode onder swart familie of
stamme ontwikkel? Ioontlik, ja, as 'n familie hom
so besonder sou voel.

Maar die prioriteit Ie by die nasionale vlag, die
volkslied (en di glad nie vanselfsprekend dat dit
Nkosi ikelel' iAfrika sal wees nie) die taatswa
pen, oak die wapen en of viae ran al die streke.
om dannie te praat van die herdoop, indien nodig
van lughawens, trate, tede, dorpe, hospitale en
groat korporasies nie.

al die herdoop van byvoorbeeld die ou Kryg
kor-empire na Denel (De Klerk en Nelson) dalk 'n
voorbeeld steP Kan Eskom dalk Cyroelf word, of
Yskor Slovlin (na Colin. wie anders') of 'n steen
koolaanleg Mokblanche?
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wil die omie-politiek uit die AVU haaJ

I

'njon
au
Corlia Kruger

C
ORLIA KRUGER i~ ecn 1;111

daardie nuwe geslag Afrikaners
war ou konserwsriewe waarde
na twenrysomeihing-ideale kan
laat klink.

Die 23-jarige en uiters bekkige Iukkie-smdent
en die Afrikaner Volksunie se onderhandelaar by
die World Trade Centre, glo s)' is een van 'n
groeiende aantal jonger mense (lees Afrikaners)

kop ~r
deur martie meiring

wat sterk en ingelig genoeg voel omhul saak hard
en duidelik te stel. In haar jong lewe he! sy n soort
politieke evolusie ondergaan wat self mar poli
tieke opponente beindruk.

"Daar komeenvoudig net 'n tyd wat 'a mens
moet besluit dis joil toekom en die ou manier van
die omies in die politiek werk net nie meer nie,"
se sy.

Die wrchet nou oak gehoar hoe sy duidelik

en in uitstekende Engels die AVU-saak bepleit: 'n
deelstaat in 'n federasie. '~ie-ra igheid het 'n
slogan geword wat mooi klink, maar nie heeltemal
moontlik kan wees nie. Ons vra kulturele beding
ing in 'n gebied waar ons tuis kan wee , maar waar
ander ook kan kom aansluit - waner kleur ookal."

Hoewel mel 'n NP-agtergrond het haar ver
houding met haar latere eggenoot, Gerdu Kruger,
'n kranige regse politieke aktivis op Tukkie , haar
stewig in 'n KP-dampkrin$ laat beland toe y
universiteit toe i-toe nog Corlia Femande van
Pietersburg.

Voor dit het 'n jaar as uitruilstudent in Oregon
in die VA gewisse waardes van Afrikanerskap by
haar laat posvat, (Gereelde briewe uit uid-Afrika
van Gerdu het naruurlik ook gehelp.) Ironies is dit
juis dat daar "niernand was vir wie 'n mens oom
en tannie kan se" war haar die mee re laat verlang
het - en later sou die omie-politiek haar deeglik die
hoenders in maak!

As regstudent op Tuks en betrokke by die KP
aktiwiteite het sy en 'n hele paar ander jong KP'
onder Gerdu Kruger (onderling die linkervleuel
genoem) begin rebelleer teen die outokratie e
ver tardheid van die party en het hulle die bel,
hamel geword met Andries Beyers toe hy kort nj
y verkie ing a LP vir Iydeeburg van die KP

weggebreek her na die A\'U - en na die onderhan-
deling tafel.

CORUA ' E \ HDOOP as onderhandelaar
het kielik gekom, Toe Kobie Gouw , die vroulike
eweknie van AV -onderhandelaar. afge plinter
her na die Volk front met Chri de ja zer en
Moolman Mentz kort daama het Coriia in JI;: pring
saam met Cehill Pienaar en sedertdien weet die
\VTC van haar. y hoef nie na woorde ie -k nie,
en y verstaan sowel die prosedure die poli-
tiekery daaragter. "Eimlik vertrou jy nie almal 
sogenaamde strewes nie.'

Die reg·tellende ak ie om vroue betrokke te
kry in die WTC beindruk haar nic, Maar die
gelecnthede war so gekom het, benut y dee lik
- asof sy regtig die politieke dier i wat ruense
vermoed y i. (sy se haar ambisie i om aan die
einde ran die [aar haar LL.B te kry en dan in die
reg wereld ne te kop), j' het gou gewy- y i: nie
ommer enige "reg tellende ak ie" nie,

Haar werklading her gmer geword toe . . am
met tella igcau aangewy is to! die beplannin "
raad,

En wat is nou op haar bord? Die tryd om
Pretoria uit die PWV te lay en in die noordelike
Tran vaal - die AVll-hartland, Daar's 400 000
mense in die onmiddellike omgewing van Pretoria
- meestal Afrikaner . Taalgewys, ekonorni e
sproke en met y huidige infra truktuur a 'n
hoof tad i dit ondenkbaar dat Pretoria deur die
P\"I;1V-gebied inge luk moet word.

En. lag Corlia keef dan is daar die groot pook
dat die dag al kom dat hamert jie teen die
Voortrekkermonument gekap kan word!.
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Niemandhan 'nvingernaSttid-Afrika wysnie
ONS CFK-revolusie is 'n suksesstorie. Ingevolge die Montreal Protokol moos Suid-Atrika teen 1995,
saam met die 114 ander lande wat die verdrag onderteken het, CFK-produksies met 50 persent sny.
Ons het dieteiken aI binne die eerste jaar - in 1991 - met 15 persent oorskrei.

Dr Piet Aucamp, hoofdirekteur forensiese en laboratoriumdienste van die Departement Gesondheid,
se in 1991 is a1tesame 12 000 ton CFK's gebruik. Die produksie staan nau op tussen 3 000 en 4 000
ton.

En navorsing by die WNNR se basisslasie vir atmosferiese spoorgasnavorsing by Kaappunt, wys
reeds die verskil. Ort toon dat die opbou van sekere CFK's in die troposfeer (tot 12 km bokant die aarde)
afneem, hoewel die konsentrasie van CFK'ssteeds toeneem. Freon-l1, die CFK wat as dryfmiddel in
sprooikanne gebruik word, toon 'n afnamevan 76 persent in die grooikoers (grafiek hiemaas). 'Freon-12,
die CFK wat in verkoolingstelsels gebruik word, toon 'n afname in grooikoors van 52 persent.

Volgens Ernst Brunke van die WNNR se afdeling vir Aard-. Mariene en Atmosferiese Wetenskap en
Tegnolagie stem die waamemings ooreen met monrterings in ander werelddele in die Suidelike Halfrond.

Brunke se die CFK-konsent rasie styg steeds omdat daar in die onderste Iae van die atmosfeer nag
hoe konsentrasies van die gasse is. Die troposfeer sal nag vir die volgende 80 jaar CFK's die stratosfeer
instoot.

As die Montreal Protokol toegepas word, sal chloorvtakke na skatting in die tweede helfte van die
volgende eeu tot 'n konsentrasie van !wee dele chloor per miljard afneem. Op die oomblik is die
konsentrasie in die stratosfeer 3.5 dele chloor per miljard.

Geproje kteerdeafname In die chloorlading permiljard dele.

(AIdie skyfiesgoedgunst ig voorsiendeurdrPietAucampvan di e Departe mentGesondheid)

MAAR OOK DIE nywerhede he! hul kant gOOring, Die enigste vervaardigers van CFK's in Afrika, AECI,
het reeds aile vervaardiging van CFK's vir sproeikanne gestaak. John Lewis, nasionale
verkoopsbestuurder van AECI, se in die proses het die maatskappye tienduisende rande venoor en
heelterna urt die mark vir kosmetiese produkte getree,
Die uitfasering opander gebiede verloop 56:
• Halone, 'n CFK wat in brandblustoerusting gebruik word, is met 50 persent gesny en sal teen die

einde van 1995 heeltemal gestaak word,
• Daar is nag geen plaasvervanger vir CFK's in die gebruik van medisinale produkte soos asma-pompe
, nie. Die meeste ander dryfmiddels is9ift9, CFK's vir medisinale gebruik is 600 ton per jaar.

• CFK's indie gebruik van die skuimblaas van plastiek is al met 50 persent verminder en sal teen die
einde van 1995 heeltemal gestaak word,

• Die gebruik van CFK's as oplos- en ontvettingsmiddel, o.a. in die skoonmaak van elektriese
stroombane, is reeds gestaak,

• Die vervaardiging van CFK's in yskaste en verkoelingstelsels sal teen einde 1996 heeltemal gestaak
word. As tussentydse maatreet is Freon-12 vervang met HCFK R22 ('n kooiwaterstof-verbinding)
onder die handelsnaam Freezone 22, On rig sowat 'n sestiende van die skade van gewone CFK's aan.
Die oorskakeling beteken dat 'n nuwe kompressor en verdampingseenheid, dikker pype en ander
seels gei'nstalleer moet word. Vir groot nywerheidsdooleindes is dit betalend om verkoelingstelsels te
laat ornskakel, maar as jou yskas tuis brook, kan 'n omskakeling jou byna soveel SODS 'n nuwe yskas
koso

Dan is daar die nuwe generasie verkoelingstelsels wat die R22 teen die jaar 2015 moet vervang. ICI het
'n nuwe verkoelingsmiddel ontwikkel wat bestaan uit 'n koolfluoor-waterstof-verbinding (HCK 134a), wat
onder die handelnaam K1ea 134a bemark word, Lewis se die produk is intensief nagevors en sal geen
skade aan die osoon aanrig nie. Bestaande verkoelingstelsels vir nywerheidsgebruik kan omgeskakel
word omdienuwe produk te gebruik, maar dit sal so 'n paar rand kos - in die omgewing van R100 000
byvoorbeeld vir mynskagverkoeling, Verskeie motorvervaardigers het al na die nuwe lugverkoelingstelsel
omgeskakel.

Dleoranjegedeelt e o mkrlngmetperswys
duldellkdle g at In d leosoonbokant
Antartlka. Ole foto is een vanverskele wat
sedert1987deurdle Nimbus 7-satelliet
geneemls.

Diegebrulkvan CFK's In Suid-Afrikapersektor
In1991 .lntussen Is die gebruikvandie
dryfmlddelln sproelkanneheeltemal gestaak. Die
skulmspult van produktesalteen einde 1995
heeltemal uitgefaseerweesendiegebruikvan
sulwerCFK's In yskasteen verkoelingstelsels
teendleeindevan 1996.

die intensiteit van ultraviolet-straling (UV) word
ook op die grond gedoen. Die metings klop met
bevindinge van metings by vier srasies op Antar
tika: Argentina-eiland, Halleybaai, yowa en die
uidpool-sirkel,

Meer as 2 000 osoon-metings by stasie in
witserland en Duitsland op 'n vlak van 21 km

bokant die aarde, toon 'n baie duidelike afname in
die osoonlaag van owat 0,5 persent per jaar.

Dr Piet Aucamp. hoofdirekteur van forensiese
en laboratoriumdienste van die Departement
Gesondheid, en mede-voorsiner van die Montreal
Protokol se wetenskaplike evalueringspaneel, e
aile navorsing oor die onderwerp gaan deur 'n
deeglike proses waarby 160 lede van die voorste
wetenskaplikes u it die vervaardigingsbedryf,
wereldbekende akademici en navorsers betrokke
is. Die drie volumes navorsingsverslae oor die
onderwerp wat die Iig gesien her, beslaan elk
tussen 500 en 1 000 bladsye.

Aucamp e die gat in die osoonlaag bokant
Antartika is reeds in 1956 opgemerk, maar laasjaar
was die osoonlaag hier 5 persent minder in die
lenteseisoen as ooit tevore. nvlekke en vulkaan
uitbarstings kan 'n invloed he, maar by hom en die
meeste wetenskaplikes is daar geen l\I)'fel nie dat
die hoofoarsaak by men gemaake CFK's Ie.

Dit blyk totdat wetenskaplikessoos Kemm met
konkrete navorsing kom, kan die mensdom een
voudig nie bekostig om hom te ~o nie.•

'n afname in die osoonlaag, kan toegeskryf word
aan natuurverskynsels in die Antartika, sonvlekke
(sonstorms) wat in siklus e voorkom en ander
natuurlike verskynsels, Die 'gat" wat gedurende
die lente in Antartika voorkom, heel binne enkele
weke wanneer osoon weer uit ander gebiede
invloei .

\VETE SKAPLI KES soos Kemm kry bitter min
steun vir hul standpunt. Ternyl hy beweer daar's
al meer bewyse en verslae wat sy standpunt
bevestig dat die teorie oar osoonvermindering
verkeerd i , vind die World Meteorological Organ
ization (WMO) al meer bewyse van pre ie die
teendeel.

Volgens die WMO wasdiegemiddelde osoon
vlak oar die grootste gedeelte van Europa vir die
eerste drie maande van 1993 gemiddeld 9 tot 20
persent laer as normaal. Dis die gevolg van 'n
rekordvlak van osoon-vernietiging wat tus en
eptember tot Oktober 1992oor Antartika plaas-

gevind her.
In Januarie was die gemiddelde osoonvlakke

oor die gedeelte tussen die breedtegraad 45-65
grade in Noord-Amerika, 12 tot 15 persent laer as
nonnaal - die laagste die afgelope 35 jaar sedert
osoon-waarnemings begin het, Dit word ook
bevestig deur NASA se Upper Atmospheric Re
search Programme. Die wereldwye gemiddelde
totale osoon wat deur die Total Ozone Mapping
Spectrometer (TOMS) aan board van die Nirnbu
i -satelliet gemeet is, was 2-3persent laer as enige
vorige meting deur TOMSsedert 1979.

Hier plaaslik se dr Cal Archer van die Weerburo
hy twyfel nie dat die osoanlaag kwyn nie. Die
weerburo doen gereelde metings deur middel van
'n Dobson spektrofotometer, opgestuur met 'n
lugballon, wat osoonwaardes meet. Metings van

Ie u~.
Toe chloorfluoorkaalstowwe ontdek is" was die weten

skaplikes ekstaties. Nou het dit 'n nagmerrie
geword. Maar presies wat doen die graep
nywerheidsgasse aan die aarde se atmosfeer?
Of jaag die groenes sommer spoke op? INA VAN

DER LINDE kyk na die jangste bevindinge

D IE vemietiging vandie osoonlaag om die aarde
is 'n blote mite wat ontstaan het by alarmiste,
radikale groenes en politiek-korrekte wetenskap
likes. Dis die meningvan dr Kelvin Kemm en kie
van die Groen en Goud Forum, met sy basis in
Pretoria.

Kemm, 'n wetenskaplike wat die saak van
nyweraars eri sakemanne teen die "onwetenskap
li ke en histeriese reaksie" van groenes op sy
skouers geneem het, het 'n lewendige debat hier
plaaslik ontketen oor die hele kwessie van
osoon-vernietiging deur mensgemaakte chemi
kalie.

Anders as die algemeen aanvaarde standpunt
dat die osoonlaag bokant Antartika, en trouens
regoor die wereld al dunner word weens die
invloed van mensgemaakte chernikalie soos
chloorfluoorkoolstof (CFK's), beweer Kemm die
gat in die osoon is die gevolg van natuurlike
prosesse waardeur miljoene tonne chloor die
atmosfeer ingestuur word, Soos storms ter see en
vulkaniese uitbarstings.

Kernm se vergeleke met die reelrnaat waarmee
'n vulkaan soos Mt Erebus in Antartika - enkele
kilometers van die waamemingstasie by McMur
do Sound - vir die laaste 140 jaar 'n gemiddelde
van 1 000 ton chloor per dag direk in die
stratosfeer uitblaas, is die mensgemaakte CFK's
5005 'n asem in'nstonnwind. Die stratosfeer is die
plek waar osoon gemaak word - tussen ongeveer
12 en 5a km hokant die aarde.

Ter stawing haal Kemm mense soos dr Dixie
Lee Ray aan, voormalige president van die Ameri
kaanse Atoomenegekorporasle en gewese goe
wemeur van die Staat van Wdshington. Sy bew
eer daar is 'geen getuienis van 'n algemene
afname in die osoon nie". Die waarnemings deur
wetenskaplikes en weerkundiges wereldwyd van

'n stryery oor die gat
• •
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Die wondermiddel wat 'n plaag geword het
MET die ontdekking van die groep chemiese
nywerheidsgasse bekend as chloorfluoorkoolstow
we (CFK's), was wetenskaplikes in vervoering. Dit
was die nuwe wondenniddel van die jare sestig
wat aile nywerheidsprobleme sou oplos: dis nie
giftig nie; dit slaan nie maklik aan die brand nie;
dis reukloos; en dissohoogs stabiel en onaktief dat
dit nie met ander soswe in die natuur reageer nie.

Dit was die oplossing vir verkoelingsprobleme
in yskaste en lugverkoeling; 'n goedkoop vervang
ing van plastiek deur skuimblaasmetodes (bv
koffiebekers en koshouers), as dryfmiddel in
sproeikanne en asmapompies; 'n hoogs doeltref
fende brandblusser; en 'n skoonmaakmiddel vir
elektroniese stroombaanborde.

Die stabiliteit van CFK's was terselfdertyd hul
grootste voordeel enhul grootste nadeel Want die
stabiele chloorverbinding breek op wanneer dit in
die stratosfeer beland en deur 'n konsentrasie van
UV gebombardeer word.

Die moonllikheid dat CFK's die osoonlaag kan
vernietig, is die eerste keer in 1974 deur twee
navorsers aan die Universiteit van Kalfornie voor
spel. F Sherwood Rowland en Mario J Molina het
gewaarsku die gasse met die merkwaardige lang
lewe kan verwoesting saai wanneer dit in die
boonste lae van die atmosfeer beland en in
aanraking kommet die hoogs onstabiele verbind
ing wat osoon genoem word.

vlieg, en 'n DC-8 met metingsinstrumente, oor die
kontinent van Antarktika gestuur.

Daardie gat in die osoon was 'n werklikheid.
Die osoon het met 50 persent afgeneem weens 'n
eienaardige chemiese reaksie in die atmosfeer.

Navorsing het gewys sekere unieke atmosfe
riese toestande heers gedurende die winter in
Antarktika: 'n geisoleerde lugmassa, bekend as 'n
polere werwelkolom, vorm by uiters lae tempe
nture (-80 grade C en laer) Yswolke vorm, wat die
tafel dek vir die ontstellende atmosferiese chemie e
reaksies wat in September en Oktober volg wan
neer die son weer oor die suidelike gedeeltes van
die kontinent begin_verskyn,

In die lente en vroeg-somer begin die yswolke
smelt, en word onaktiewe chloor geaktiveer. Die
vernietiging van osoon vind teen 'n geweldige
tempo plaas. Die osoon-afname is laer wanneer
die wintertemperature hoer is as nonnaal en 'n
vroee uitruiling van lug met ander streke plaas
vind. Die meteorologiese toesande wissel van jaar
tot jaar en word sedert 1979goed gedokumenteer.

, In September. 1987 het 40 lande afvaardigings
na Montreal, Kanada gestuur. Die Nywerheids
Iande het ingevolge die Montreal Protokol toege
stemom teen 1998 hul prodaksie van CFK's met

50 persent te verminder. In [unie 1990 is die
protokol hersien en is gevra dat die proses versnel
word sodat daar teen die jaar 2000 'ntotale verbod
op die vervaardiging van CFK's is, met 'n verposing
van 10 jaar vir ontwikkelende lande.

ERNST BRUNKE VAN die WNNR seafdeling vir
Aard-, Mariene en Atmosferiese Wetenskap en
Tegnologie, se CFC's is feillik die enigste dryfmid
del wat chloor in staat srel omongeskonde in die
stratosfeer tebeland. Chloor wat deur seestonns en
ander natuurlike prosesse in die lug beland, word
gewoonlik ungewas voordat dit in die stratosfeer
beland:

Ander gasse wat deur vulkaniese uitbarstings
die lug ingestoot word, soos sulfate, waterdamp en
stikstofdioksides - afkomstig van veldbrande en
nywerhede - kan oak bydra tot osoonvemietiging.
Die gasse bly egter maar enkele jare in die lug,
terwyl chloor in die lug voortdurendnuwe verbin
dings vorm en tot 80 jaar kan neemvoordat hulle
uitgespeel is.

Brunke se selfs al hou nyweraars vandag opom
CFK's te gebruik, is die bestaande CFK's in die lug
en in vrieskaste en lugverkoelers genoeg om nog
vir die volgende eeu aktief te wees.

a

HIER PLAT OP die aarde ken ons osoon net as
'n element in rookmis in digbevolkte stede wat die
longe brand. wanneer ons dit inasem. Maar die
selfde element vorm 'n dun waas rondom die
aardbol. So dun (minder as tien dele per miljoen)
dat as dit op seevlak saamgepers sou word, dit so
dik soos vensterglas sou wees. Maar dis genoeg
om die lewe op aarde te beskenn teen die son se
gevaarlike Uv-strale.

Osoon is 'nvariant van suurstof. Onder aanslag
van intense ultravioletstrale van die son in die
boonste lae van die aarde se atmosfeer, breek die
normale twee-atoem molekules suurstof af in
enkele atome - ~ in plaas van 02' Die loslopende
suurstofatome sluit aan by 0l-molekules om osoon
te vorm - OJ' Osoonis 'n baie onstabiele gas en in
die stratosfeer ondergaan dit 'n voordurende pros
es van opbreking en hergroepering.

Wanneer die CFK-verbinding in die atmosfeer
opbreek , word chloor-atome vrygestel om mil
jarde osoon-atome op te breek .en verder te
destabiliseer .

Die waarskuwing van Rowland en Molina is
emstig opgeneemen die VSA het 'n paar jaar later
met osoonmetings begin. Sproeikanne met CFK's
as dryfmiddel was die eerste om verbied te word..
TOE KOM DIEeerste ontstellende verslag deur
Britse wetenskaplikes in 1985 oor 'n gat in die
osoonlaag bokant Antartika. Dringende veldstu
dies het gevolg onder leiding van Amerikaanse
wetenskaplikes van NASA en ander instansies. In
1987 is 'n ER-2 smler wat 70 000 voet hoog kan

Osoon (O~ is skaars, selfs in die stratosteer, Maar etke
rnolekule le I. Die hoogs onstabiele verbinding - drie is
onpaar - breek op wanneer dit deur UV-bestrating
gelref w ord . Die energie van UV-strale word dus
omgesit in skadelose hitle en bereik nooit die aard e
nle. Dit laat 'n vry suurstofatoom (0) en 'n suurstof

molekule (0,). Die afbreek en hervorming van 0 en 0 , is~
'n voo rtdu rende proses, .----/ UVStrale

CFK-moIeku le

UV-slrale breek 'n CFK-molekule op en laat 'n chloor-atoom vry (CI). Die
cnloor-atoorn val die osoon-molekules aao, en breek die osoon (OJ op in
gewone suurstof (OJ en 'n suerstot-atoorn (0). Die chloor kombineer met die
vry suurstofatoom om chloormonoksied (CIO) te vo rm . 'n Ander losloper
suurstof-atoom (OJ rokkel op sy beurt die suurstotatoorn by die CIO
molekule at om 0, - gewone suurstof - te vorm. Dit stel die chloor·atoom vry
om sy vernieligingswerk voort Ie sit. Die proses kan tot 'n 100 ()()() keer
herhaal word voorda t die cntoor-aioorn uneindetik geneutraliseer word (Uit:
National Geographic . Oktober 1990).

S o breek CFK'sdieosoon op.

'N DUN SKERM TEEN KANKER
OSOON in d ie stralosfeer beskerm d ie aarde teen ultravioletstrale. Die . k ort go lflengte Iig maak ba le

lewensvo r m s dood, soos bekterlee . Daarom word UV-slrale ook gebru i k o m ko s en chirurgiese

inslrumente t e steri liseer. Maar dit kan oo k die lewenslklus van planle be'inv loed, en keterekte in die o e

en velkanker vero orsaak.

Daar word voorsp el dat vir elke een persent afna m e In d ie osoonlaag, daar een to t dr ie persent toename

in velkanke r kan w ees, Die osoon het reeds wereldwyd met 101 3 persent afgeneem. Die voorkoms van

velkanke r he t volgens die Enviro nmental Pro te c t io n Agency van die VN met 50 persent gestyg. Die

verwagting i s dat d ie aanlal gevalle in d ie vo lgende aantal dekades drastles gaan toeneem.
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Essay

Tbokoza, Bosnie, Nongqause; Israe~

diePalestyne en die

bloeddorsti e
aardmeUrphUdu~s. er
As mense vrede wil maak - inSuid-Afrika of in Bosnie
HelZego\!fna - moot hulle eers 'n sterk kollektiewe ego
kry, se die Jungiane

V
· OLGENS holiste of aanhangers

van die sisteemteorie, weerspieel
die kleine die grote. Soos 'n plane
tarium die heelal.

Nou die aand gaan ek na die
ope vergadering van die Cape of Good Hope
Institute for Jungian Studies. By die deur van die
museum met die planetarium staan 'nantietjie met
'n plastieksak vol papiere dik aan die gesels met
die veiligheidswag. Moontlik soek sy eintlik 'nvry
aandete, maar sy wil weet ofdie 'Jungians" iets
weet van die meteorietstorm wat die planeet
binnekort gaan tref.

In die gehoorsaaI sit alma! rsderhand reg vir
die aand se lesing: die\ gewone selftevrede
psigiaters, sieIkundiges, sommige van hulle nou
psigoanaliste, 'n morele fdosoof of wat, 'n paar
skrywers en die odd antie met 'n plastieksak vol

SlfitieseMoslems
keer!eNg nahul

wonlngsIndie

suldevan

Lebanonnadat

Israelopgehou
hetomdle

gebledte

bombardeer.sal

Israelendie

Palestyneoolt'n

gesamenUike

pslgeontwlkkel?

Fato:Mohamed

A'mklr/AP.

papiere. Iemand maak aantekeninge; iemand
neem die lesing op band op. Almal is wit

Die spreker, 'n middeljarige Hebreer wat met
sagte oe, maar 'n parate, lenige Iyf wys hoeveel hy .
al in Israel ervaar het, praat oar individuasiepro
bleme. Dis nou probleme met grootword, van die
skadukant te aanvaar as jou eie, in 'n land wat
oorlog voer.

DIE SKADUKANT IS al jou vieslike rommel wat
jy in jou onbewuste wegprop en dan aan jou vyand
toeskryf. Dit is hy of sy wat wraaksugtig en
bloeddorstig is. Jy skep eintlik jou eie vyand.

Die jode in Israel voer al sedert volkstigting
veertig jaar gelede, dieseIfde oorlog wat vier
duisend jaar gelede tussen Josua en die Kanaaniete
as vyand begin het.

'n Yolk moet 'nsterk ego en identiteit he, se die

BarendStrydom

Hebreeuse psigoanalis, as sy lede wil individueer,
dit wi! se buite die kollektiewe volksidentiteit
beweeg en op hul eie pote staan. Jy moet die
vyand asdeel van jouself en jou eie psige kan sien,
nie as die spook buite nie. Dit is Erich Neumann
se nuwe etiek.

Bravo! se 'n Ierse psigoanalitikus uit die ge
hoor. In Israel is daar die [ode en die Palestyne,
Hulle moet een nasie word. Die Hebreer verstaan
die vraag nie. So 'n fusie is net nie moontlik nie.
Die morele filosoof raak rusteloos.

EK HIT 'N ander probleem. Die Makkabeers in
Rorneins-beleerde Israel se lewe was naderhand
so 'n hel dat die hele gemeenskap in plaas van te
individueer, selfmoord gepleeg het, soos die
gemeenskap in Waco, Texas, waar die messias toe
op die ou end soos Sjiwa 'n god van vemietiging
was. Hier in ons land het die profetes Nongqause
in 1857 byna die hele Xhosa-volk se selfmoord
deur hongersnood veroorsaak. Aile vee en ge
saaides moes vernietig word. Dan sou die wit
vyand in die see gednf word. Die vernietigende
sy van die aardmoeder het haar k1eure gewys.

Ek probeer die probleem in 'n vraag aan die
Hebreeuse psigoanalitikus stel, maar hy verstaan
te min van die land om te kan anrwoord. Die
voorsitter met sy bree smile stop die diskussie.Ek
het hier 'n turksvy met teveel dorings beet. Ek mag
nie die gas daarmee belas nie. .

Met Sjiwa en die vemietigende Kali in aantog
tel menslike lewe nie. Veral die primitiewe,
kollektiewe psige swelg voor die aantog. In die
wereld van die Majas, vertel dieselfde Erich Neu
mann in sy studie The Great Mother, is der
duisende slagoffers aan die godin Ixebel ge-offer,
oopgesny met die halfmaanvormige mes van
lawaglas, en hul nog polsende harte aan die godin
gegee. Haar honderde seuns was haar priesters,
Bloed is die vemuwende offer, die bran van
vrugbaarheid. Die pad na individuasie Ie deur die
verskriklike aardmoeder. Jy moet terug in die
moer in.

Barend die Wit Wolf maai swartes op Kerkplein
af. Swartes gooi bomme in 'n veeIrassige kerk in
Kenilworth in die Kaap. Die Hebreers gooi bomme
in die suide van Lebanon. In Thokoza roei ANC en
IFP mekaar uit In Bosnie vermoor Serwiers en ~
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an ea

Dit Iyk nie of die moantlikheid dat Mandela sy
swaarverdiende morele prestige aan onwaardige
ontvangers kon uitdeel, hom hoegenaamd gepla
het nie. Dit Iyk ofdie onoardeelkundige assosiasies
doodgewoon gemotiveer was deur die behoefte
omgeld in tesamel.

Verskeie ondersteuners het gekla dat Mandela
se toer 'n geldsug en 'n smouserigheid geopen- .
baar het. Verskeie kere tydens sy toer van twee
weke het ondersteuners - onder andere Transam
ca, wat jare lank die hardste teen apartheid' geveg
het - hul mlsnoes te kenne gegee dat Mandela

sy heldevererende entourage uitgedeel.
Sy goed-gefotografeerde optrede saam met

burgemeester Daley het byvoorbeeld Daley se
status onder swart Chicago-inwoners verhoog,
wat sy kanse heelwat versterk wanneer hy die
aanslag van 'n sterk swart kandidaat in die ko-.
mende verkiesing moet afweer.

Swart nasionaliste het in 'n ope brief in die
Chicago Defender geskryf: "Brother Mandela, it will
be most painful to see you standing with mayor
Richard Daley, your official host in Chicago. Daley
isa clear enemy of black people in Chicago as pIN

Botha was an enemy of blacks in South Africa.
Botha to you is Daley to us,"

Swart vrae oar ~agte, smouserige J

ELSON MANDELA se fondsin
samelingtoer deur Chicago het sy
ANC byna $900 000 in die sak
gebring, maar dit was die plaaslike

. politieke leierskap wat die meeste
by sy besoek baat gevind het.

En hoewel die media en die massas dol was op
. hom, het die gevierde Suid-Afrikaanse leier ter

selfdertyd in. onguns geraak by van sy oudste
bondgenote in Amerika.

Mandela se "Freedom Tour' deur Amerika het
ten doel gehad om miljoene in te samel vir die
opvooding van die meerderheid kiesers wat tot nou
geen stemreg gehad het nie.

As die verpersoonliking van die ANC en hoogs
,waarskynlik Suid-Afrika se volgende president, was
Mandela die Freedom Tour se grootste ster. Die
celebrity-status is gedemonstreer tydens sy twee
daagse besoek aan hierdie ras-sensitiewe stad toe
politici, swart en wit, gewedywer het om systrae
krans te deel. Illinois sa Republikeinse goewemeur,
Jim Edgar, en Chicago se Demokratiese burge
meester, Richard Daley, het saam met earw Jesse
Jackson en verkose amptenare van aile kleure en
geure vir Mandala by die stad se lughawe gaan
inwag. En soos 'n pous wat seeninge uitdeel, het
Mand~la vrygewige dosisse politieke kapitaal aan

Nelson Mandela het heelwat au
ondersteuners 'in Amerika
verloor en swart Amerikaanse
aktiviste wonder of hulle nie
eerder die PAC moet onder
steun nie, SkryfSALIM MUWAKKIL,
senior redakteur van die
progressiewe nuustydskrif
In These Times in Chicago

N

Siamse Bosniers mekaar op die wreedste moont
like wyse. Die militantes wi! die skadu uitwis: die
vyand moet sterf.

Die aardmoeder in haar bloeddorstige ge
waad heers oor die onbewuste van vemietiging.
Hierdie is 'nwereld waar die individu nie bestaan
nie. Marie-Louise von Franz, CG jung se mede
werker en dissipel, het in 1956 in Zurich 'n reeks
lesings gehou waar syonder meer die dinamiek
van die heelprimitiewe kollektiewe psige be
spreek (in Engels gepubliseer as The psychological
meaning oj redemption in jairytales).
. In die gemeenskap word iemand maklik

skuldig .bevind aan, 'n misdaad en tereggestel, al
is hy onskuldig. Sy lewe is net so min werd as
enige ander, hy word gekies as sondebok en dit
is in orde. 'n Kneg van 'n onregverdige wit baas
pleeg net so maklik selfmoord om sy baas te
skok. ':

In die bestel is die ego uiters swak, dus die
gebrek aan die waarde van 'n lewe of aan
individuasie. Net die hoofman tel. Hierdie is
presies die psigologiese agtergrond van die
slagting in swart woongebiede.

Die kollektiewe onbewuste eis wraak. Wraak
is veral belangrik as die kollektiewe ego nie sterk
genoeg is om vrede met die vyand te kan maak
nie, as die millennia nie grootwordkans gegee
het nie. As die wraak nie kans gegee word nie,
kom selfvemietiging, soos met die Makkabeers
of met Waco, of Nongqause ofinSarajevo of met
enigiemand in 'n primitiewe kollektief.

DIE DEBAT KON helaas nie by die vergade
ring plaasvind nie, seker omdat die saal net vir
'n beperkte tyd gehuur word. Daama isdaar egter
los diskussies. 'n Totaal daffy black sash blondine
met 'n stywe glimlaggie, wat se sy is 'n dokter,
vertel hoe seker sy is die polisie of die weermag
het die handgranate in Kenilworth gegooi.

Langs my snork 'n romanskrywer van veront
waardiging. Sy verstaan. Hier by ons moet ons vir
'n nuwe volk wit identiteit prysgee aan 'n
kollektief wat nog nooit individuasie toegelaat
het nie, al dink die Afrikaner hy maak vrede en
beweeg na 'n nuwe grondwet. AI kollektief wat
in DNSA gaan geld, is die een waar jou volk van
oorsprong en jou identiteit nie tel nie, SODS in die
geskrifte van Karl Marx. Vertel dit vir koning
Goodwill, dink ek.

Die Hebreer kan nog altyd nie verstaan
hoekom jode en Palestyne een volk moet word
nie. Ek probeer die morele filosoof wysmaak dat
'n oarlog wat vier duisend jaar alduur nie maklik
einde kry nie. Hy begin woedend Iyk. Jy soek
my, se hy. .

Die rasionele politici, meestal mans, wat
probeer om in die Wereldhandelsentrum in
Kemptonpark 'n grondwet vir DNSA te skryf,
weet nie wat indie wereld van die onbewuste en
die bloedige aardgodin aangaan rue. Hulle ver
staan nie hoe swak die drif tot versoening hier is
nie. Winnie regeer nog altyd daar buite.

Ek dink die morele ftIosoof gaan lank kwaad
bly.•

\.
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sovee! ontmoetings gehad het met korporatiewe

tipes wat tot onlangs bittere teenstanders van die

ANC was,
Organiseerders was ook ontevrede dat die

media die Mandela-veldtog as 'nburgerregte-veld

tog u~gebeeld het soortgelyk aan die stryd watoor
twintig jaar gevoer in Amerika is, 'Syne is 'n stryd
om die bevryding van 'n nasie, nie· 'n burger

regtestryd nie,' sa Robert Starks, voorsitter van
Chicago seTask Force onBlack Political EmpOw

erment en sameroeperwan die Free South Africa

movement.
Mandela het self die vergelykings getref. "Julie

het diestryd in Afrika as deel van julie stryd gesien,

en onscorwinning isjulieoorwinnrq," het hy gese.
Starks isnie be'indruk met~Mandela se parallelle

nie: "Die massas word nie geflous nie. Hulle weet

die stryd gaan corwie beheer die grond en die
hulpbronne en rykdomme, nie verkiesingspolitiek

nie."
Starks steun steeds die ANC se pol~ieke doel

stallings, maar soos heelwat ander Afrikaan-Ameri

kaanse aktMste ishy toenemend krities jeens die

ANC se gematigde eise teenoor die ~ regering.

Soosbaie ander swart nasionalistiese groepe, vind
Starks se organisasie deesdae heelwat meer ge-

Nelson MandelalnAmerika•••

soos 'n pouswat seeninge

ultdeel.

mean met die Pan Africanist Congress - wat 'n

ingrypende herverdeling van huipbronne bepleit 

as met die "integrasionistiese" benadering van die

ANC. Die ontgogeling van die groepe is die produk

van 'n herhalende dinamiek: marginale bewegings

word dikwels die slagoffers van hul eie sukses. Die

ANC, eens die m~ishond onder wit Suid-Afrika en

baie mense in die VSA, is nou op die punt van

oorwinning. Die skuif van verbanne rebelle na

regeringsannptenare is 'n groot oorgang en is waar

skynlik selts moeiliker vir die ANC se ondersteu

ners. Daarom het heelwat ANG-ondersteuners hier

hul steen nou na die PAC verskuif.
"Nasionaliste soos Starks floreer op marginali

teit," se Nate Clay, uitgewer van die New Metro
News en voormalige aide vir Jesse Jackson. "Ek •

hetwaardering daarvoor dat hulle vraevra, maar hul
teenstand teen die ANC en steun vir die marginale

PAC wys hul perverse behoefte uit om op die

periferie te bly."
Clay sa die stryd teen apartheid het gevorder

van 'n radikale cause celebre na 'n korporatiewe

saak, en dit is gepas.
Maar die Freedom Tour het 'n nuwe, minder

hartlike verhouding tussen Mandala en sy Amari
kaanse onderstooners van soveel jare begin ont

hul. En soos die politieke geweld in Suid-Afrika

voortduur, so groei die verwarring. Is die $20 mil
joen wat Mandala op syweraldreise wil insamel, die

eksklusiewe basit van die ANC? Indien wei. is die

ANC die enigste verteenwoordiger van swart Suid

Afrikaners? Wat van die PAC? Wat van die vyf

miljoen moostal Zoeloes wat agter Mangosuthu

Buthelezi en Inkatha staan? En wie gaan die Suid

Afrikaanse massas beskerm teen die wraak van die

goed-bewapende wit regses?
Die soort vrae word min deur die sikotantiese I

media gevra. Maar dit isvrae wat aIhoe belangriker

gaan word soos Suid-Afrika na &J kiesdatum van
27 April vorder.

Intussen is Mandala se statuur onder die ge
wone Afrikaan-Amerikaners aan die groei. Omdat

hulle nie self sulke uitstekende leiers het nie, be
skou hulle die professoriale Suid-Afrikaner as 'n

soort morele celebrity.
Tydens 'n massavergadering in Chicago wat

door Mandela toegespreek is, was daar duisende

swart Chicago-inwoners binne en nag duisende

buite in die strate wat net die gerespektoorde
intemasionale leier wou sien. Die organiseerders

het werkers met lee Kentucky Fried Chicken-em

mertjies tussen die skare ingestuur om hut kontant

bydraes in te sannel. - ©Institute tor Public Affairs
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Eenvan diegierewatsaam metdie kapitalismenaChina gekom het, isdie hula-hoop.Die ou werkerspak

..wat die man nogdra,is al hoeminderteslen-diejong mensevan Sjanghai koopdeesdae almal

ontwerpersklere.Foto:AP.

lETS het verander, besef ek die oomblik toe ek
van die vliegtuig atklim op die Lughawe Sjanghai
se blinknuwe internasionale tenninaal en deur die
paspoortbeheerpunt loop. Pleks van die grimmige
wagte wat 'n jaar tevore my dokumente puntenerig
bestudeer het, word ek ontmoet deur !Wee skoon
geskropte en glimlaggende jong mans. Hulle loer
net vlugtig na my dokumente, maak 'n opmerking
oor my gebruik van Chinese tekens op my in
gangvorm en stuur my aan na 'n' selfs minder
bemoeisieke doeane-hek, waar ek eenvoudig
deurgewuif word.
, 'n jaar tevore het ek en my vrou ons gelukkig

geag om in te kom met ons rekenaar, drukker en
faksmasjien. Verskeie medereisigers se rekenaars
is gekorifiskeer deur 'n grenspatrollie wat toegang
tot inligting duidelik streng wou beperk. Maar
noudat Chinese winkels enigiets van rekenaars en
faksmasjiene tot satellietskottels verkoop aan 'n
kosmopolitiese burgery wat uitgehonger is vir
high-tee verbruikersware, lyk sulke grenspatrol
lies na 'n vreemde oorblyfsel uit 'n vergange era.

Sjanghai, eens een van die wereld se groot
stede, het die laaste vier dekades in 'n soort
vergetelheid deurgebring. Die weceldwyse in
woners is wantrou deur Maoistiese hardliners,
terwyl die stad se steeds aansienlike inkomste
ingesuig is deur die nasionale skatkis en die
politieke en sosiale lewe verskeie kere geskud is
deur die Kulturele Revolusie en 'n rits kleiner
suiwerings en pogroms. As gevolg daarvan het
China se grootste stad - weg van die ligte van
Nanjing Lu, die vertoonkas-hoofweg - 'n vui!, grys
streek van verinneweerde nywerheidsgeboue en
oorbevolkte behuisingskemas gebly.

EENSKLAPS, MET -MY terugkeer na 'n jaar in
Hongkong, is die stad wedergebore en polsend
met lewe. In Pudong - aan die ander kant van die
Huangbo-rivier as die beroemde Waitan, of"Bund"
- verrys 'n splintemuwe stad van wolkekrabbers
en nywerheidsparke. In net meer as 'n jaar het,
Sjanghai 'n reusagtige nuwe hangbrug gebou om
die nuwe stad met die oue te verbind, asook die
vier.sasies van die nuwe moltrein - die stad se
eerste.

Nanjing Lu, lank die eerste p';k waaheen

toeriste op amptelike toere gebring is vanwee die
blink winkels en Europese argitektuur ult die
tydperk voor die Bevryding, is nou byna passe en
Iyk 'n bietjie outyds vergeIeke met die nuwe
verbruikersmekkas aan Huaihai Lu en in die stad
se suidwestelike distrik langs die moltreinspoor.
Om die waarheid te se, bouwerk geskied so vinnig
en verbete regdeur die uitgestrekte metropolis dat
baie buitelandse toeriste daama verwys as 'Rom
melstad",

Die blou of militere groen werksklere van
ouds, verlede jaar steeds oorheersend, is vandag
skaars te sien in Sjanghai, waar almal behalwe die
oumense blykbaar ontwerpersklere koop van
winkels SODS D-2 en Giordanos.

Maar nog belangriker: daar is 'n nuwe gees van
optimisme. Toe ek verlede jaar as Fulbright-

professor Engels gedoseer het aan Sjanghai se
Fudan Universiteit, was die heersende gevoel in
die stad -steeds die van sinisme jeens Beijing, wat
beskuldig is van die onderdrukking van Sjanghai.
"Gaan na Beijing," het verskeie van my vriende my
gese. "En wanneer jy na al daardie wye boulevards
en groot monumente kyk, onthou dis als Sjanghai
se geld!"

Deesdae het Sjanghai magtige bondgenote in
Beijing en word die stad toegelaat om die meeste
van sy belastinginkomste te hou. Die Party se
Sekretaris-generaal en President, Jiang Zemin,
sowel as die Senior Onderveorsitter Zhu Rongji 
die land se "ekonomiese tsaar" - is voormalige
burgemeesters van Sjanghai, terwyl die opperleier
Deng self die stad uitgesonder het as die fokuspunt
van China se volgende dekade van ontwikkeling.
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(Hy kom ook hierheen wanneer hy mediese
behandeling nodig het)

Maar alles is nie rooskleurig nie. aam met
Sjanghai se terugkeer na die wereldverhoog as 'n
sentrurn van handel en finansie kom heelparty
van dieselfde euwels wat die tad berug gemaak
het in die vooroorlogse jare.

Prostitusie gedy - veral in die vier-en vyfster
hotels en toeriste-disirikte, en in die blink nag
k1ubs waar hoeklas-hoere en foon nolle, baie van
hulle gegradueer en welsprekend in Engels, tot
300 yuan (sowat 40) per nag kan verdien van
Westerse, )apanse, Hongkongse en deesdae ook
Taiwanse akemanne. Dobbel - roulette en, na
tuurlik, mahjong met groot prysgelde - i ook weer
terug.

Innog 'n lerugflits na veigange e dae dra ander
gegradueerdes - die slag mans - livrei en maak
hoteldeure oop vir buitelanders terwyl hulle hul
"good afternoons" op Engels oefen en teen aile
waarskynlikheid in hoop om 'n konnek ie te maak
wal hulle dalk 'n goeie betrekking in "sake' sal
besorg.

Intussen word die lewe vir die gewone werker
se gesin al hoe moeiliker. Die pryse in janghai hel
vanaar amptelik met 19 persen opgeskiet, en in
werklikheid miskien dubbeld soveel, terwyl ala
risse maar net effens gestyg het, De perat e
staatsondernemings, met hul taatsubsidie be
snoei en mel strawwe mededinging van invoer en
gesarnentlike ondememings, dank werkers af. Die
nuwe werkloses sluit hulle aan by 'n poel van
trekarbeiders (die platteland is op sommige plek
ke na aan opstand weens die daling in lewen tan
daarde) wat Sjanghai se bevolking vergroot het na
14 miljoen van net 13 miljoen 'n jaar gelede, en 'n
verskriklike druk uitoefen op bronne in 'n tad
waar die mee te gesinne reeds in eenkarner
woonstelle sonder verhitting en mel net koue
water woon,

"Ons lewe word moeiliker,' se Zhang Tie-wen,
'n kleinhandelklerk, terwyl hI' Yerby die )injiang
Hotel naby Huaihai-weg loop. "Ons koop mooi
klere orndat ons mense van janghai ons trots het
- maar ons eel minder ko omdil te kan beko tig."

Tog word ek getref dem die nuwe gevoel van

Dienuwevoorspoed Is nle

almalbeskore nle ", die

laastejaarhetmeeras 'n

miljoenwerkloses na

Sjanghaigestroom.

oopheid - 'n gryp na nuwe vryhede - waar 'n jaar
tevore versigtigheid was, veral wanneer met
buitelanders gesels is. Dit wil nie se daar is rue
verdrukking nie. In die tydperk om die gedenking
op 4Junie van die Tiananmen-slagting he! Siang
hai se veiligheidspolisie 'n aantal demokratiese
en arbeider -aktiviste gearre leer, en baie van

uHe is steeds in aanhouding.
Nog 'n teken van die openheid: Bj' drie

afsonderlike geleenthede op een dag ryders my
besoek, gebruik vreemdelinge mel wie ek gesels
terloops die term "Gongfei" (Kommunistiese ban
diete) mel verwysing na die Chinese Kommunis
leparlj'. Die benaming wa lot onlang tan
daardgebruik in Taiwan, maar i in China nooit in
die openbaar gebruik nie. Die kielike ver ky
ning daarvan dui op die vyandigge indheid van
gewone men e wat aan kou hoe Party-amp
tenare hul po isie mi bruik om die groot te
voordele te trek uit Deng Ziaoping se nuwe
ekonomie e hervormings.

Maar daardie woede begin nou ook ander
teikens vind wat We terlinge IOf 10l nadenke
behoort te gee. Terwyl on Yerby die swierige
Portman Hotel-kornplek aan Nanjing-weg ry, se
'n taxibeslUurder aan my: "Die hele gebied is te
duur vir ons gewone Chinese, Di net vir julie
buitelanders. Dit raak nou weer net SODS voor die
remlusie!' Hy lag terwyl hy praat, maar tenl)'1 die
rykes ryker word en die annes swaarkry, kan sy
humorsin hom dalk uiteindelik verlaat.

BAlE VA 1 DIE anne ' her reeds hul humorsin
verloor en deesdae het taxi' sao yne - verlede
jaar bloat oop voertuie mel 'n meter in die
paneelbord - dikwel 'n af korting tu en die
bcstuurder en die passasier: 'n reaksie op 'nvlaag
van gewapende rooftogte op taxi' .

Sander uitsondering gee die \X'esterse sakelui
en beleggers wat ek ontmoet wat al in janghai
wa . 'n gloeiende verslag van 'n lad aan die
opmars na voorspoed, en dit is die stad be lis.
Maar ek het janghai mel gemengde gevoelens
verlaat,

Die opwinding en geesdrif van die wat in taat
is om Sjanghai se ekonomiese voorspoedgollte ry
is aanseeklik, asook die gevoel dat die rigiede
Kommunistie e ideologie e en politieke truk
tuur van sowat 0 jaar aan die verkrummel i.
Maar terselfdertyd is ek met my vertrek na
Hongkong oak gepla deur die gevoel dat dit dit
Iykof die groot hawe, wat meer as 'n eeu gelede
te linnig verry her op die rnoddervlaktes van die
Huangbo-ril'ier, vasbeslote is, sao 'n myndorp in
die Kalifomiese goudstormloop, om van veor af
\\'eer te vinnig te groei.

© In These Times
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met di~ de
agter

Die vrank smaak van frambose deur JM Gilfillan,
Human &Rousseau, R34,99
Onwaarskynlike engele deurRach~le Greeff, Tafel
berg, R34,95.

GERRITOLIVIER

JMGILFILLAN en Rachelle Greeff het elkeen
vanjaar 'n tweede kortverhaal-bundel gepubli
seer. Elkeen van hulle het ook virhulle eerste hoek
'n prys gewen: Greeff die CNA·prys vir Die
mgkallt vall die bruid, en Gilfillan die Ou Mutual
Lenerkundeprys vir VaII stiltes ell stemme.

Ek sou hier 'n kIassieke maneuver van die
kritiek kon uithaal deur tekens van "groei" of
"ontwikkeling" in die twee nuwe publikasies
te soek. Daarvan wil ek so gou moondik af wees.
In groot mate sit die twee skrywers die styl ,
toonaard en strukture van hul eerste boeke voort,
maar nou met grater selfvertroue en bedrewen
heid.

Van die twee skrywers is Gilfillan die vriende
likste en die maklikste verteerbaar: dit is haar
sterkste eienskap, maar ook soms haar ondergang.
Die interessantste teks in Die urallk smaak Vall

jram!xJse is die sluitstuk van die bundel, "Ariadne
spin 'nyam vir Sheharazade", Neem 'n mens in ag
datAriadne "koningin van die vruglanheid en die
opbrengs van die goeie aarde' is (76), dat sy
beskik het oor die draad van Ariadneen daarbene
wens weergaloos en doosverlangend kon treur
oor Theseus, is dit duidelik dat sy in haar wed
ywering met Sheherazade 'n interessante verteller
kan wees.

Van al bogenoemde moondikhede maak Gil
fillan op vemuftige wyse gebruik. Met dieselfde
skering bied haar verteller variasies in die inslag:
verskillende stories oor die wedemringe van 'n
vrou aileen in Europa, deur haar man verlaat maar
ontvanklik vir 'n nuwe waardering van die sen
suele.

Die laaste variasie word as "naakte waarheid"
aangebied, met by naaktheid inbegrepe die "won
derlike glooinge en onverwage bogte" (79) van 'n
vroulike liggaam, die van die Paryse hospita
Sappho - waarmee 'n splintemuwe 'sorie" let weI
begin. Dis 'n slim verhaal wat getuig van bedre
wenheid en 'n onaansie nlike literer-teoretiese
insig in die teks as illusie met werklik-heidspoten
siaal, as begeerte en as verdoeseling.

Gilfillan het 'n voorkeur vir netjies beplande
strukture, ewe netjies afgewerkte teenstellings en
verrassende omkerings aan die einde van verhale.
Op die wyse word maatskaplike probleme en

1;

uut
Ie rug

persoonlike kwellinge aan die
orde gestel. Haar hooffigure en
vertellers word dikwels
ontnugterd agtergelaat , uitge
sluit uit 'n wereld van emo
sionele intensiteit en lewens
vreugde.

Maar daar is 'n hinderlike
probleem in Gilfillan se prosa.
S6 begin die hoek: "By 'n inter
nasionale boekebeurs van femi
niste moet 'n mens seker ver
wag om van allerlei aan te tref.
Veral as die samekoms in Am
sterdam is. Daar kan jy jou
maklik vasloop, soos Marilyn
French en Shere Hite, en as jy
voorbarig genoeg is, kan jy
selfs 'n paar woorde wissel met
Nederlandse skryfsters..."

Die woorde vloei maklik;
naas die spreektalige uitdruk
kings stapel langersamerhand
oak die literere gemeenplasig
hede op - en hiervan kom die
verhaal, en trouens geen ander
verhaal in die bundel, ooit los
nie. 'n lndividuele fokus, 'n
herkenbare toon, spesifisiteit
ontbreek omdat Gilfillan nie 'n
literere wag voor haar deur het
nie. juis op die hoogtepunt van verhale - kyk die
"druppeling van note", die "vlugtige vingers",
"klank reen oor my" en "gekwelde dringendheid"
op bladsye 34-35 - verval sy in die fraai prcsa van
'n knap beginner.

GREEFF KAN NIE van die vlotheid besk'Uldig
word wat Gilfillan pootjie nie. Tematies is haar
register meer beperk, maar daar is 'n stand
houdende fokus en konsentrasie. Haar slotverhaal
- ook die beste in haar bundel - is iets van 'n
kragtoer. Deur middel van perspektiefverskui
wing onthul die teks hoe rwee buurvroue mekaar
heimlik beny, maar albei uitgelewer is aan die
grille van hulle ondraaglike babas, die een 'n
koliekbaba, die ander hiperaktief.

Die teks bou op tot 'n ontstellende en gruwe
like intensiteit, onder teun deur skerp waarge
nome detail. Soos in haar vorige bundel, is dit die
rugkant van die bruid, die huweliksideaal, moe
'derskap en voorstedelike geluk wat deur Greeff
aan die kaak gestel word. Maar wat hier miskien
sterker as vroeer figureer, is 'n ander, meer

maatskaplike teks wat deur bediendeverhale,
mediaberigte en insidentale kontak met die town
ship onderhou word.

In "Eters anoniem", byvoorbeeld , word die
verterende honger van verslankers en die van
hongerstakers, later ook van straatbendelaars,
tekstueel naas mekaar geplaas. Die verhaal van
Lea se swangerskap in "Season's greetings" word

deurspek met fragmente van
geweld.

Dit behoort tat Greeff se ia

lente om genadeloos te fokus
op weersinwekkende detail
("klonterige aartappelmoes" vir
selluliet), en om haar tekste byna
versmorend vol te pak met 'n
dominerende, obsessionele kode.
Hier is dit kos, sorns ook kleure:
anribute van wat as vrouewereld
veronderstel word. " piere soos
pitabrode," lees 'n mens op bladsy
1I, "perskeroomwange", "ok
kerneutoe, "tepels partytjie
pienk": tekstueel en psigologies
word die kookboek en die y kas
metafore vir die onvervuldheid
van vroue vasgevang in alledaags
heid en Iiggaam funksie .

Onder al die huishoudelike
kwellings van die moederdier is
dit die daad van eet waarop die
vertellings sowel liggaamlik as
psigologie gefikseer bly. In die
titelverhaal is dit dan oak die
minnaar se sagle mond en die
manier waarop hy Suzie "opvreet'
(kyk maar bladsy 45) wat haar
opvoer na 'n 500ft vergeestelike
bestaan waarin eks die plek van
eet inneem..Aan die einde is daar

egter net gevalle engele oor: 'n aanduiding dat aile
engele uiteindelik in 'n voorstedelike agterplaas te
Iande kom.

Greeff het 'n indrukwekkende eie visie op die
vrou se liggaamlike wese. Oor die vraag of die
intertekstuele verbande tussen die vroulike wereld
en die maatskaplike geweld altyd oortuigend is,
sou 'n mens kon argumenteer. Wi! Greeff juis die
skeiding tussen township en suburb sigbaar maak,
of wil sy wys hoe haar afgeskeepte vrou se
Iiggaamlike lot hulle opskerp vir ande r oorte
geweid en Iyding?

Greef se verhale word bedreig deur 'n te
opsetlike trant, 'n beuring na die literere toe, veral
waar sy verslingerd raak aan haar retoriek van
oordaad, of te hard begin werk aan 'n eie somber
simboliek. Die "skim ran 'n groteske blom" op
bladsy 20, of die mededeling (38) dat die man se
kroontjie yl word, of die slotwoorde van "Onwaar
skynlike engele", toon dat sy te hard werk aan die
literere polering en afronding, ten koste van
spontaneiteit en varsheid. •
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ie lewe deur die lens
Marigolds in August and The Guest , twee draaiboeke

deur Athol Fugard en Ross Devenish, Ad Danker, R24,95.

Die reeks rolprentboeke van Indiana University Press, tussen

R50 en R60.

j ~.LIAM PRETORIUS

WI\AROM 'n heruitgawevanAthol F.ugard enRoss Devenish se

oraaooeke Marigolds in August en The Guest, wat onderskei

de~ i~ in 1977 en 1982 geskryf is?
WeJ. , hulle is nag steeds ter sake en herinner ons daaraan dat

ons 'n uitstekende rolprentrnaker verloor het in Ross Devenish,

war albei d ie films geregisseer het. Hy het gewys hoe 'n

inheemse nywerheid geskep kan word deur plaaslike onder
werpe te gebruik, SODS 'n plakkerskamp in Marigolds, of 'n

episode uit die lewe van Eugene Marais vir The Guest.
Ross het destyds baie gesukkel met die finansiering en

verspreiding van sy rolprente. Die verspreiders het gese hulle

mask nie geld nie, maar daar was waarskynlik ook 'n politieke

reda - Fugard is as 'n 'linkse" dramaturg beskou. Met die

verfilming van Marigolds het die polisie dikwels die stel besoek.

Maarhy het pryse gewen - hyhet die measle van die Rapport-Oscars gewen

indie jare toe die keerant nag omgegee het vir rolprente, diep1aaslikenywerheid

aangemoedig het en toe die redakteur rolprente niebeskou hetasonbelangrike
afleiding vir tienermeisiesnie. Om die waarheid te sa,Rapport het betaal vir die

byskritte van The Guest toe dit in 1977 op dieLocamo·Rolprentfees vertoon is.

Oil het 'n spesiale jurie-prys gewen, soos Marigolds later oak op die Berlynse

Rlmfees gedoen het.

Devenish, ontmoedig omdat hy nie moor rolprente ken maak nie, het na

Engeland verhuis, waar hy onder meer d ie hoog aangeprese BBC-verwerking

van Dickens se Bleak House geregisseer het.

Devenish was 'n Suid·Afrikaanse filmmakermet wie jy oar films kon gesels.
Ander Suid-Afrikaanse rolprentmakers - d ie gewildes - het nie in ander rolprente

behalwe hul eie belanggestel nie. Devenish seklem in~ rolprente en sy idees
oar rolprente is humanisties. Hy het geweld in rolprente verafsku, asook tnuuks

om geld te maak. Ek glo nie hy sou gaande wees oor die hedendaagse

Hollywood-prente nie.

EK WEEr NIE wat hy dink van die huidige oovIoed van filmteorie nie - dis nou

groot alkademiese besigheid. Miskien ook 'n bietjie twyfelagtig. Die teoretici het

blykbaar vergeet goeie rolprente gaan ocr mense en nie oar idees nie.

Maar as jy belangstel in die huidige denke en die jongste teoriee, is die

rolprentboeke van die Indiana University Press - billik geprys tussenR50 en ROO

- aan te beveel, Boeke soos Camera Politica: The Politics . and Ideology of
Contemporary Hollywood RIm deur Michael Ryan en Douglas Kellner; Indiscre
tions: Avant garde Rim, Video and Feminism deur Patricia Mellencamp;

Explorations in Rim Theory: Selected Essays from Cine-Tracts, onder redaksie

van Ron Bumett; Representing Reality deur Bill Nichols en Breaking the Frame:
Rim Language and the Experience of Umits deur lnes Hedges.

Dis interessante leesstof en bied komplekse maniere om rolprente te verken

asook eietydse kwessies wat nie in jou daaglikse keerant bespreek word nie.

Hoe word seksuaJiteit en geslag visueel gekonstrueer? Hoe "werklik" is d ie

Marigolds
inAugust
~ The Guest

I

ATHOL FUGARD~
ROSS DEVE ISH

werklikheid? Het rol prente verskuilde politieke agendas? Hoe ondermynend

kan rolprente wees binne visueIe grense? Kan feministe die stelsel bedonder

en 'n konlra-narratief skep? En so meer. Bekende vrae, maar lewensbe!ang

as jy meer wil doen as om rolprente te geniet sander om te din .
Die boeke verbreed 'n mens se denke oar rolprente. "Lae" kultuur word

intellektueel ant/sed. Dis a1les heer1ik, vera! as jy moeg is vir resensies wat
rolprenle beskryf m et emosionele byvoeglike naamwoorde ("Wonder1l " 'be

sielend", 'briljant", "treffend', enso meer)wat van rolpren to rolprent afgewis

sel kan ward. Of resensieswat rolprente versmoor onder sterretjies en punte

op 'nskaal van een tot tien, asot dieresensent 'n onderwyser is en rolprentnna

kers nag op skool is .

NET EEN KLAGTE ocr diehuidige teerie: die taa!. Kritici se jargonhe te erg

geward. 'n Paar huidige voorbeeIde: 'n mens kyk nie meer net na Ims nie, jy

"gazeat negotiated spaces' met 'nblik wat volgens geslag gekonstrueer is. 'n
Rolprent vertel nie 'n verhaal nie, maar "constitutes i self as a narrative

discourse' . Die kamera neem nie 'nkarakter se subjektiewe gesigspun in ne,
maar 'n 'internal ocularization". En so maar. Om die waarheid e sa,die tydskrif

Modem Review het 'n reeks arn e1s begin om die terms te verduideli . Dis g'n

wonder nie.
Dietaal probeer egter om objektief te wees, om ontleding op 'n wetenskap

like vIak teplaas. Geed enweJ.. Maar kritiese taal loop die gevaar om beware

te raak in teoretiese enme, om 'n humanistiese ontwi eling e VerM vir 'n

moeilik leesbare, dikwels statiese obskuriteit. Die moe~ikheid wand, natwr11

soms gebruik as 'n doelbewuste, ondemnynende gebaar teen 'n wit, middelklas

bourgeoisie. Maar as net 'n beperkte aantal mense jou kan verstaan, word taal

dan nie elitisties pleks van dernokraties nie?

Dis aIIes baie stimulerend, maar een vraag bIy op die ou end staan: nadat

lesers die taal ontsyfer het, aI diebooke gelees en elitisties geword het, sal hulle

nag die tyd he om uit te gaan en 'ngoeie fliek te geniet? Soos die fliekewat

Devenish maak.•
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Adult Comics: An tntroduction deur Roger Sabin, Routledge, R82,60.
Dark Knights: The New Comics in Context, deur Greg S McCue en Clive Boom, Pluto Press.

WILUAM PRETORIUS

comics neem die wereld in

IDARK KNIGHTS1
The New Comics

I
in Context

GREG S. .......<uE widII{U fE Blf)()N

. I

I

Scenes and Sessions, wat 'n ogie hou oar die
plaaslike musiektoneel, word geproduseer deur
Luiz (geen familie van Lolita1 7 se Luiz nie). Dit
bied jou heelwat insigte in Suid-Afrikaanse mu
siek. Daar behoort baie meer van die soort tyd
skrifte te wees.

Ander tydskrifte wat vlugtig in di e onder
grondse bewussyn opgeflikker en uitgedoof het, is
Desire, saamgestel deur David j ones van State of
Milld Comix-faam, en Substitute, geproduseer
deur Chris Moon. Hoe sake nou staan met Substi
tute is onbekend, maar hopelik sien ons darem
weer 'n uirgawe, al is dit net am die slot Ie sien van
Moon se boeiende vevolgverhaal "Karoo Rats".

Die ondergrondse tonee! in Surd-Afrika het
stimulasie nodig, 'n radikale hupstoot. Meer mense
kan gerus hul tikmasjiene uithaal, of selfs die pen
opneem, en hul eie tydskrifte xerox.

Sny en plak, teken, doen wat jy dink jy moet
doen, maar doen iets. Die ondergrondse wereld
moet wakker word en ruik hoc kook die kolfie,
Ondergrondse tydskrifte is wereldwyd die nuwe
geslag se kommunikasiemedium.

kuns, comics en algemene eienaardighede. Loli
ta17 word nou uitgefaseer, maar New Edge het
soos 'n feniks uit die as verrys en is nou op die
rakk e.

Kagenna, geskep deur 'n ou genaamd Dave
van Kaapstad, is die enigste Suid-Afrikaanse voor
beeld van 'n 'groen" ondergrondse tydskrif. Dil het
'n ruk lank verdwyn, maar die klem op bewaing,
die bewustheid ran mense se rol in die natuur en
hul eie lot, en al daai soort dinge, is prysenswaar
dig in die destruktiewe wereld van vandag.

COMICS is nou amptelik 'n emstige kultureleuttdrukking. Die kulturele teoretici het hulle ontdek - jy karl dus
verwag daar gaan baie oor hulle gepraat word. Een van die beste boeke oorhulle is egter Roger Sabin sa

Adult Comics: An tntroduction - "adult comics' is die moor kompleksa
comics soos 2000 AD en VIZ wat in die laat tagtigerjare ontwikkel het en
gelei het totdie grafiese roman.

Sabin bekyk comics in 'n historiese en ku~urele konteks, veral die in
Brittanje en Arnerika, met 'n hoofstuk oor comics in Europa en werelddele
SODS Suid-Arnerika, China, Sudoos-Asie enAfrika waar hulle 'n snelgroei
ende verskynsel is. In Mexiko, byvoorbeeld, is 80 persent van die publika
sies comics.

Sy boek, se Sabin, is 'n paging om die fanzine-benadering te verrny, en
hy verbreed sy werk om geslagstudies in te s1uit, en die verhouding tussen
vroue en comics, wat hoofsaaklik 'n manlike gebied is. Sy baek is
omvattend, gedetailloord en good gemustreer.

Hy probeer oak amdie hypeweg te stroop wat adult comics en grafiese
romans beskou as die toekoms van letterkunde en meer algemene

comics, ook comics vir kinders, en om comics te waardoor en te geniet vir wat
hulle is: ondertloudende leesstof sowel as kuns.

COMICS, "the marvellous cosmic mixture of superheroes. science fiction and
fantasy" volgens McCue en Boom, het so belangrik soos films en die televisie
geword in dieverskaffing van populee kultuur-helde. Dark Knights ondersoek die
ontstaan vanhelde SODS Spiderman, Batman en Superman - wat aI moorasvyftig
jaar bestaan - en diestrydwat comicsnag aItyd teen sensuur moos stry. Insekere
sin word comics vandag teen die sensors beskerrn door die nuwe erkenning wat
hulle as kurisvonn gekry het toe hulle ingewikkelder temas en grafiese romans
opgelewer het - oomics kan emst ig apgeneem word, en as geoorloofde kulturele
uitdrukking verdedig word sonder dat hulle hul soms subversiewe aanslag
vertoor. Diegene wat comics van die aardbol wil uitwis, kry dit deesdae maar
opdraande. Die boek sluit onderhoude in met Stan Lee en Tom DeFalco van
Marvell Comics, Dick Giordiano van DC Comics en Dennis O'Neill, die skrywer
en redakteur van Batman. Lekker leesstof as iY van comics hou.

doen iouacino d .·on erqron s
Knip, sny, plak, tik en teken jou ding op papier - en sluit jou
aan by die klein maar kragtige kultuur van die ondergrondse
tydskrif, S8 FRANK E BAILEY, redakteur van New Edge

DIE kultuur van die ondergrondse tydskrif is in
Suid-Afrikanog in die embrio-stadium - maar as jy
weet waar om Ie soek (en geesdriftiggenoeg isom
aan te hou soek) sal jy van die lewendigste en
prikkelendste skeppende werk in dieland ontdek.

Veteraan-liefhebbers van die ondergrondse
tydskrif praat nostalgies van die gevese Pax van
die Durban Comics Circle en die progressiewe
Afrikaanse Stet, nou ook saliger, as hoagtepunte
van die dikwels terneerdrukkende, maar soms
meesleurende subkultuur. Dis jammer hulle is nie
meer met ons nie.

'n Meer standhoudende tydskrif, tot heel on
langs, was Damn New Thing, 'n gewigtige en
vaardige poging tot die massa-rerspreiding ran 'n
ondergrondse tydskrif. ididis en Michael Aldridge
se strewe met DillY 0!TI die ondergrondse tydskrif
aan 'n breer gehoor Ie rig sonder omgeloofwaar
digheid te verloor, was prysenswaardig, hoewel
van korte duur.

Twee uitgawes het verskyn - die tweede is
verlede jaar bekendgestel met die 'Lock-Down"
rare in die Fort, die ou tronkinHillbroll'. Die uitleg
was imposant vir 'n ondergrondse tydskrif en die
verspreiding het DNT gou wyd bekend gemaak.
Maar Sid en Mike het nou ander projekteaangepak.

KOMIKSOC, Rhodes Universiteit se comics
vereniging, produseer uitstekende, hoewel baie
ongereelde, ondergrondse comics met werk deur
van Suid-Afrika se voorste comics-skeppers. j essie
Breitenbach se verstommend gedetailleerde kuns
en hallusinogene stories aileen maak dit al die
moeite werd. Kersjibijknik 'en Frolltal Lobotomy
het al onder meer verskyn en daars nou 'n nuwe
Komicsoc op die rakke.

llllemal Conflict, 'n verwarrende (of verwarde)
pseudo-punk tydskrif met pynlike botone van
politieke korrektheid , word ongereeld gepubli
seer deur Elli en Renata van johannesburg en het
soms uitstekende voorblaaie. Binne-in argumen
teer ongegronde sieninge egter in sirkels tot mens
'n kopseer daarvan kry . Eina.

Ander ondergrondagtige publikasies (meestal
herdrukke van oorsese werk) rerskyn sporadies,
versprei deur Elli en Renato.

Straks die oudste gereelde ondergrondse tyd
skrif hier te lande, Lolital ], gesamentlik geprodu
seer deur Luiz Barros en Frank Bailey, omvat 'n
wye verskeidenheid stof - verkennings van die
onderdrukte Suid-Afrikaanse seksuafiteit stewi
ge fiksie, ondersoekende joernalisliek, 'poesie,
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Unisa se N a graadse Skool vir B edryfs
leiding (SBL) aanvaar nou aansoeke om k euring
vir die 28ste Meestersgraad in Bedryfsleiding
(MBL). Die vierj aar -n agraadse MBL-graad ont
wikkel strategiese va a rdighede en bied aan deel
nemers 'n gei'ntegreer de kennishasis wat hulle in
staat stelom doelt refTend aan die imme r ve r a nder
ende eise van die sakewereld te voldoen.

'n Sleutelfaktor wat hydra tot s ukses van
die MBL-progra m, is d ie geriefvan deeltydse s tudie,
gekoppel met verrykende groepstudie -wisselwerk
ing. Besprekings tussen individue van oortgelyke
bedryfsformaat, maar vers killende profe sionele en
sosiale agtergronde , wo rd aangemoedig. D i t word
dikwels uitgewys as die mees lonende aspek van
die leerervaring. Trouens, 'n voltydse b r oep is 'n
vooreistevir keuring, aangesien die werksm il ieu as
toetsgrond vir nuwe idees kan dien.

Unisa SBL se jarelange reputasie op die
gehied van bestuursopleiding spreek boekdele. Stel
ons leierskapaansprake op die proef, e n laat 'n
MBL-graad iets oor jou vaardighede se.

Vir volledige besonderhede en 'n brosjure,
skryf asseblief aan: Die Mededirekteur: MBL

SBL Unisa
Posbus 392
Pretoria 0001
Of skakel Deanna Voget; by 012

3226777 (Faks 012 - 3200421)
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\voelkyk
. .revolusie

Sasol Voels van Suider-Afrika, deur Ian Sinclair,
. Phil' Hockey en Warwick Tarboton, Gemustreer

deur Peter Hayman en Norman Mott, Struik,
R67,99,

MOSTERTKRIEK

DIE jongste uitkenningsgids vir Suider-Afrikaanse
voels gaan 'n' revolusie in die waarrieming en
bestudering van voels in die werelddeel veroor
saak. Dis 'n deeglik nagevorsde en uitvoerige
veldgids, waaraan /van die mees ervare plaaslike
vodkenners en. twee voorste Europese voelkuns
tenaars meegewerk het.

Peter Hayman, verantwoordelik vir die meeste
illustrasies, is onder Suid~Afrikaanse voelgees
driftiges bekend vir sy uitstekende werk in Sbore-

birds: An Identification Guide to
Wader.s of the World,

Met die eerste oogopslag is. die
talle illustrasies en skernatiese sket
'se verwarrend, Maar die boek is
hoofsaaklik op die meer geesdrif
tige en ervare voelkyker gemik. Die
grootste klem val dan oak op die
voellamilies wat tradisioneel 'n kop
seer is as dit by uitkenning kom.
Daar is byvoorbeeld sowat 30' illus
trasies van die blou- en witbors

.padclavreters sodat mense hulle van
mekaar kan onderskei (Eng: Har
riers),

Die teks is merendeels kart en bondig om
vinnige uitkenning te vergemaklik, In teenstelling
met vorige gidse word die teks dikwels net: as
rigIyn by die illustrasies gebruik

Daar is al verskeie voelgidse vir die streek en
'n nuwe publikasie van die aard kin net geregver
dig word indien dit genoeg eienskappe bevat wat
dit van vorige publikasies onderskei Die Saso/
Voe/gids, soos dit waarskynlik bekend sal staan,
slaag buitengewoon goed hierin en bevat verskeie
kenmerke wat dit baie gewild sal maak:

",. 'n Grater verskeidenheid ouderdomsgroepe,
subspesies, vorms en geslagverskille word uit
gebeeld;

• Die verbeterde verspreidings- J
kaarte gee die nuutste kennis in ,I
voelrerspreiding weer. Dit is ook
duidelik dat die outeurs ag geslaan
het op die bestaande streekatlasse;
• Daar is doelbewus gepoog om
foute wat gereeld in ander Suider
Afrikaanse gidse voorkom, te ver
my, Omdat verskeie kundiges ge
raadpleeg is, is Joute uitgedun tot
die minimum,

Ondanks die moeite om ver- •
skeie kenners by die projek tel
.betrek, kan verwag word dat foute '1"

in 'n werk van die omvang sal insluip. Een hiervan .
is 'n verwarring by die subspesie en onvolwasse ....
vorms van die koningmalmok op die eerste plaat ;i
In enkele gevalle is die kleure in die kleurplate .1
onakkuraat en by die' stompsterte is name om- ~
geruil Dis egter die uitsondering en die algemene ;~
indruk is clat claar moeilik op die boek verbeter sal
kan word.

Dis verblydend dat die Afrikaanse weergawe
van die boek saam met die Engelse weergawe
verskyn, boonop in hardeband. Die Afrikaanse
vertaIing moet verskeie hoofbrekens veroorsaak "
het, maar is baie suksesvol. Die boek vervul 'n
groot behoefte en sal beslis bydra tot die groeiende
belangstelling in die onderwerp.

• UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD

\1IJ Gevorderde
Diploma vir Opvoeders
van Volwassenes 1994
Aonsoeke word ingewag vir toelating tot die
Universiteit se tweejaar, deeltydse Gevorderde
Diploma vir Opvoeders van Volwossenes wat in'
Februarie 1994 begin. Die program, wot vir salaris
doeleindes deur die Departement von Nasionale
Opvoeding erkenword, is gerig op die behoefles
von diegene wat betrokke is by volwosse
onderwys in 'n formele ofinformele omgewing
en bled geleentheid vir gespesialiseerde studie.
Studente invorige programme het uit uiteen
lopende velde van werk gekom, insluitende
gemeenskapsontwikkelingsprojekte. nywerheids
opleiding, tersiere onderwysinstellings, basiese
onderrig vir volwassenes (insluitende geletterd
heid), opvoedkundige onderwyssentrums vir

.volwassenes, personeelontwikkelingsprogramme,
gesondheidsopvoeding, geloofsapvoeding en
opvoedkundige programfJ'e wat vanuit
biblioteke en museums aangebied ward.
Die program is'oop vir enigeen met die minimum
kwalifikasie van 'n driejaar sertifikaat wat no
matriek verwerf is. Diekursus word nie deur
korrespondensie aangebied nie Deelnemers
moet in die Kaapstad-gebied woon en in staat
woos om aile klasse by tewoon .
Nader besonderhede is verkrygboar von die
Kursussekretaresse, DeptVolwasse Onderwys &
BUltemuurse Studies, Universiteit van Kaapstad.
Rondebosch 7700; telefoon (021) 650-3250.
Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September
1993

75293

Die fotograaf Peter Magubane bring met sy ka
mera 'n huldeblyk aan Suid-Afrikaanse woue in

Women of South Africa: Their Rght for Freedom,
Teks deur Carol Lazar, Inleiding deur Nadine

Gordimer, Uttle Brown and Company, R69,99,
Gordimer skryf: "The tragedyof biack women's

lives, the incredible resistance and resilience that
has somehow enabled them to overcome defeat,
thrust their dignity in the face of degradation and
abuse, keep their loving-ness alive against hate,
are there in the faces and bodies ofthis book, in

the slim beauty luming her back on the hostile,
staring street and in the time-folded face of an old
woman, At the rendezvous of victory, to which we

now draw near, the women inthis book have
earned their rightful place."
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duisende babas sterf weens slim bemarking Y,«

AS babasterftes 'n aanduiding is van 'n land se gesondheid, dan Ie Suid-Mrika
in die intensiewe sorgeenheid.

Soek die probleem maar weer in ras en rykdom. Iussen 94 en 124 swart
babas uit elke 1 000 sterf binne hul eerste jaar. Net 12 uit 1 000 wit babas.
Wanmeding, diarree, en longontsteking is die vemaamste oorsake van die
vroee dood, aldus die tweede Camegie-ondersoek na Armoede en Ontwikkeling
in Suid-Afrika. .

Die goeie nuus isdat 'n maklike teenmiddel binne die bereik van elke rna
is. Borsvoeding,

Die slegte nuus isdat die mense wat dit die npdigste het, nie die goeie nuus
glo nie.

Dr Gerhard Theron van Stellenbosch se Departement Verloskunde en
Ginekologie se navorsing wys dat in swak ekonomiese omstandighede, soos
plakkerskampe, 25 maal meer babas sterf indien hulle nie geborsvoed word
nie. Bottelvoeding, deur advertensies en misleide Westerse aanbeveIing, word
verkies b6 die bors. Dan word die kunsmelk nog gewoonlik gemeng met vuil
water in die plakkerskampe en sa word diarree feidik gewaarborg. In Soweto
het navorsing gewys amper die helfte van die rna's was nooit hul- bababottels
nie. Die gemidde!de hushulp wat bottelvoed, bestee sowat 44 'persent van
haar inkornste aan kunsmelk. Wanneer
die baba ouer word en die melk duur
der, begin sy gewoonlik die bottel
verdun en wanvoeding volg.

In Botswana is gewys dat 'n gesin
jaarliks 62 kg vleis, 36 kg bone en 208
kg sorghum kan koop plek van 'n jaar
se kunsmelk.

Moedersmelk bied beskerrning teen
infeksies (longkwale is 11,4 persent
minder onder borsbabas), teen aller
giee, asma, ekseem, suikersiekte, kan
ker en tandverrotting. Daarby hoef 'n
baba in sy eerste ses maande net
borsme!k te kry sander water of ander
byvoegings.

Maar in Soweto en Zoeloeland be
gin tussen 70 en 80 persent rna's hul
babas binne die eerste maand bottel
voed. Dit doen hulle hoofsaaklik omdat
hulle dink dis gesoftstikeerd en "West
ers" am bottel te gee.

DIE BEMARKINGSTEGNIEKE van
die kunsmelkvervaardigers was groot
Iiks verantwoordelik vir die ongewild
heid van borsvoeding. Nesde het by
voorbeeld 'n omset van 500 miljoen
dollar in Derdewereldlande ontwikke!
vir hul kunsmelk. Borsvoeding kon
aileen weer onder die aandag kom
deur diegene wat drukgroepe daarvoor
georganiseer het. In Amerika is 'n ver-

bruikersboikot teen Nestle ingestel, dit het wereldwyd uitgebrei en NesUe se
wins het met 14 persent gedaal. Eindelik het Nestle ingestem om sy
bemarkingstegnieke te verander.

Die Wereldgesondheid-organisasie het 'n etiese kode opgestel om die
bemarking van kunsmelk te reguleer en borsvoeding te bevorder. Maar dit kan
in die meeste lande nie deur wetgewing afgedwing word nie -.en steeds kan
kunsmelkorganisasies truuks uitvoer om hul produk ten koste van borsvoeding
tebemark.

Pauline Kuswayo, 'n dieetkundige van Medunsa en lid van die Nasionale
I . Borsvoedloodskomitee, kla dat kunsmelkprodukte in Suid-Afrika aktief be-

o mark word, byvoorbeeld deur spesiale uitstallings wat kunsmelk bevorder.
Maar Kuswayo se ook swart vroue het reeds sovee! ander probleme en .
kwellinge dat hulle nie aan borsvoeding dink as 'n kwessie nie.

Verlede jaar in Oktober het WGO en UNICEF 'n ooreenkoms met
kunsmelkmaatskappye aangegaan om kunsmelk nie meer teen verminderde
pryse aan hospitale beskikbaar te stel nie. Maar Suid-Mrika se Departemenl
Gesondheid het dieselfde maand R40 rniljoen se kunsmelk gekoop wal gratis
deur klinieke versprei word.

Kuswayo is bekornmerd oor die aandag wat kunsmelkvervaardigers aan
gesondheidswerkers gee: presemjies
soos penne en dagboeke en uitnodi·
gings na seminare. Kuswayo meen
die soort ding is nes sigaretmaaskap
pye wat longkankerseminare aanbied.
Maar die gebruik gedy.

'n Deurbraak sal net gemaak kan
word as rna's regtig glo in borsvoe
ding. Dit kan aileen deur opvoeding
en die besliste leiding van klinieke
ondemeem word.

Omdat onkunde so 'n groot rol
speel, het die WGO en UNICEF lien
stappe tot suksesvolle borsvoeding
aangestip. Suid-Afrika aanvaar die Tien
Stappe as amptelike beleid. Dit Ie
riglyne neer vir korrekte borsvoeding,
en spel die voordele uit.

Die jaar 1995 word as Borsvoe
ding~aar beplan en deel van die hele
program sal wees om hospitale,
klinieke en die algemene bevolking
'baba-vriendelik" te maak deur hulle
die bors eerder as die battel te gee.

In Suidelike AsH! het die baba
sterftesyfer na 'n opleidingsprogram
met 30 persent afgeneem. Drie hospi
tale inHonduras het binne twee en 'n
half jaar jaar na sa 'n program 200 000
dollar bespaar - genoeg geld om'n
klomp ander siek mense te behandel.

•
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DIE ENIGSTE NUUSTYDSKRIF IN SUID-AFRIKA WAT DIE NAAM WERD IS
I

'n Jaar se stimulerende leesstof en 'n
prag-voelboek - vir net R100?
As .jy vir 'n jaar lank op Vrye Weekblad inteken teen die reeds verrninderde
bedrag van R100, antvang jy die nuwe pragboek vir voelkykers: Sasol Voels
van Suider-Afrika, uitgegee deur Struik-Uitgewers. Die baek sou jou andersins
R67,99 (of R79,99 in hardeband) kos..

Sasol Voels van Suider-Afrika is die omvattendste veldgids vir voelkykers
tot dusver. Dit gee soveel veervariasies van elke spesie as moontlik, met
verwysing na ouderdom, geslag, seisoen en sigbare kenmerke in vlug.
Habitat-voorkeure word beskryf en elke voel se raep word aangegee.
Klem word in die teks en k1eurplate geplaas op die onderskeid tussen
spesies wat maklik verwar kan word.
Drie van Suid-Afrika se voorste omitoloe het die teks saamgestel. Ian
Sinclair het as veldredakteur opgetree en dr Warwick Tarboton, skrywer
van Roofvoos van Suider-Afrika, en dr Phil Hockey van die Percy
Fitzpatrick-instituut van Omitologie in Afrika, as konsultante.
Van die meer as 900 spesies wat opgeneem is, is 70 persent gemustreer
deur Peter Hayman, wereldbekend vir sy voel-illustrasies. Die ander
iIIustrasies is gedoen deur Norman Mott, hoofbydraer tot Collin 's New
Generation Guide to Birds of Britain and Europe.
Die book is geborg deur Sasel, sodat dit goedkoper is as enige ander gids,
en is in Afrikaans en Engels te kry.

Naam: .

Telefoonnommer: ..

Adres en poskode: ..

Ja, ek wil graag Sasol Voels van Suider-Afrika he.

Kredielkaartnr: ..

.. ..

Vervaldalum: Maand Jaar .

Handtekening: ..

o luisaflewering

o per pos

r - -------- - - - - - - - - - ,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Intekenare kry VIYe Weekblad v66r die
naweek in hul posbusse, of, in d ie geval van
Grater Johannesburg of Pretoria, by hul
voordeure afgelewer. 81W en
afleweringskoste is by die R100 ingesluit. Jy
kan ook vir ses maande inteken teen R60,
maar dan kry jynie 'n boek nie.

* Die spesiale aanbod geld net vir 'n beperkte
tyd en net die eerste 20 intekenare kry Sasol
Voe/s van Suider- Afrika - so stuur dadelikdie
vorm aan \lVVB-intekenare, Posbus 177,
Newtow n 2113. Jy kan per tjek, posorder of
kredietkaart betaal.

L j
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christi dsp8eldpopn
ie man met weemoed op die tong ***Neil Young - Unplugged Tusk: CD

TRIESTIG, mismoedig enmelancholies - d~ is Ne~ Young. En sy jongste, Unplugged, getuig daarvan. Young word vandag 'n legende in eie tyd genoem: hy iseen
van die paar kunstenaars wat in die seslige~are gedebuteer het en steeds met ons is.

Young hel in die verlede laat bly1< hy kyk nie terug nie: hy meen 'n Iiedjie kan nooit beter woos as dieeerste keer
wat dil opgevoer is nie. "Vir my beteken volmaaktheid die bewaring van dieoorspronklike oomblik, met ie vurigheid
en emosie," hel hy al gese. Met Unplugged verbreek hy die tradisie: as dee! van MTV se akoestiese her1ewing bring
dit Iiedjies regdeur sy loopbaan byeen. "Mr Soul" en "Helpless", !wee snitte wat oorspronklik saam met Buffalo
Springfield en Crosby, Stills en Nash opgeneem is, is ook op Unplugged.

Soos Dylan en Cohen, probeer Young jou nie opbeur nie. Syliedjies is deurspek met troebele observasies van die
lewe. Hy skram ook nie wag van meer polfleke onderwerpe nle, "Pocahontas" handel oor die ver1ies van inheemse
Amerikaanse kulture. Sy lirieke neig na die poetese: "Paddlescut the water/ in the long and hurried flighV from the white
man to the fields of green". Die treffende roois in "Helpless" tevinde: 'Bigbirdsflyin' across the sk-{/ Throwin' shadows
on our eyes".

Nell Young Hyskroom nie om ontstellende beelde tegebruik nie: "They killed us inour teepees! And they cut ourwomen downJ
They might have left some babies! Cryin' on the ground". Gesing met sy gebroke stern, ruk dit die luisteraar.

Dwelms word onder die loop geplaas in sy klassieke "The Needle and the Damage Done". "I caught you krockin'
at my cellar door/ I love you, baby, can I have some more?" sing hy. En dan: "Every junkie's like a settin' sun' ,

Op heelparty snitte vergesel 'n sielvolle mondllu~j ie Young se soms dunnerige stern, Die meeste komposisies is eenvoudig dog melodieus. Hieren daar verval
hy wel in eentonigheid, maar die Iirieke red gewoonlik die song.

Young is afwysend oar hedendaagse popmusiek. Tog is hy ideaJisties oar die dekade: 'Miskien sal die jare negentig die ritme van rekenaars met die ritme van
menslikheid en mensliewendheid terugbring, Miskien sal die hartklop terugkeer en mmes stadiger en vinniger en onegaJig wees, nes die lewe: SeIa,

BetteMldler...John

tal seker In sygraf

The Hollies: Nie The Beatlesnie

***Lynyrd Skynyrd - The Last Rebel Tus k : Kasset

Bette Midler het hoegenaarnd nie die stern van 'n Streisand of 'nBassey nie - tog bIy
sy lief vir sentimentele, hoogs drarnatiese baJlades wat slags door 'n uitstekende stern
gered kan word . Die CD bestaan u~ Midler se middelmatige weergawes van ou
"gunstelinge" en 'n paar van haar eie trelfers - SODS die vervelige, ~sch "Wind Beneath

MyWings", Die 0 , so vrolike, ondraaglik banale "Chapel of Love " is seker veronderstel om "pre!"
te wees - d~ walg slegs. En dan is daar die impotente "In My Ufe" van LennonIMcCartney. John
tol seker insy grat...

Die Ianghaar bebaardes uit die Deep Southvan Amerika se kitare is steeds a·wf1inin' an' a-groanin'
an' a-how/in' terwyt Johnny Van Zant sing van "Good Lovin's Hard to Find" en "Love Don't Nways
Come Easy". Uriekgewys vervesl Lynyrd Skynyrd, maar as dit kom by goeie harde rock, vat hulle
vingers raak.

** George & Gwen McCrae • Rock Your Baby EMI: Kasset

Circa 1974 het 'n obskure sanger genaamd George McCrae "Rock Your Baby", 'n osco-sool
single u~gereik wat taamlik onverwags 'n groot treffer geword het. En dis waarom
die versameling onbekende "treffers " die lig gesien het. George het 'n plat,
onuitsonderlike stemmetjie - Gwen , egter, se stem het 'n ryk tekstuur wat
ongelukkig gekelder word deur herhalende, niksseggende lirieke soos 'Love
without sex is like a baby without a mother", Huh?

• *Bette Midler - Experience the Divine Tusk: CD

Lynyrd Skynyrd:Tooold to

ro ck 'n roll , too young to die

*** The Hollies· The Air That I Breathe EMI: Kasset

The Hollies was net-net vergete toe "He Ain't Heavy, He's My Brother" in 1988 in 'n Bmseadvertensie gebruik is, Skielik
is dit Nommer Een inBrittanje en alma! speel diten weet wie The Hollies is. The Hollies word met reg weer opdievoorlront
gestoot: hulle was een van die topgroepe u~ die 60s, Die enigste Britse groep wat destyds meer populere sukses ashulle
geniet het, was The BeatJes. Waar The Beatles egter 'n revolusionere wending in popmusiek teweeggebring het en pop
parameters radikaal verskuif het met hul Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, het The Hollies vrolik voortgetjomrnel
volgens die ou beproefde resep. Daarom dat 'n sn~ SODS "The Air That I Breathe" goeie, catchy popmusJek is - en niks
moor nie.
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fil I deur christi van del' westhuizen

onbekend ISonbemind
Elke mens wat aan xenofobie Iy, kan baat vind by
Spike Lee se jongste rolprent, Jungle Feve r

Annabella Sciarra en WesleySnipes inJungleFever

)Y IIUI swan ervaar enek llUU \\'it crvaar." s0
Flipper vir Angie, Die dustere opmerking dien as
skuteltot Spike Lee Sl' uitheekling van diegebrck
aan begrip en flagrant luatdraende \yandighe«]
usscn twcc l:lssegroerx~Iinge in sy jongste tilIll,
.I1f1I,~/('n,'l t'/ :

Die onmiddellike rcaksie op dieaanhaling is:
hoekan wit eo swart "el'l:laf' I\urd? Beteken dit
die \n\Teemdiog nlsscnswart en \l'itIe s{) diepd:Il
hul hele\\"t'l1is \'an die IeIw ingr}pend wrskil?

Lt'l' konfronteer die k\\'essie sukSl'sml in
.I111~v./(' Felt'/ : Hy illbtarxllll~r l\\'t'l' gesinne: aan
dieeen kant is daar Fliprx1'en Lutintb Puri!)':aan
dieander kant Angie TUCti,haarpa en hroel~, Oil.'
Puri!}'s is Atiic.II1-AmeliGlIlendie Tucti 'sItaliaans
.die ironie Ie da:l1in ththoe\\'e1 all~i AmeIikaans
is. die ander se kllltl.lur rirhul t<~aa l onlx:kend is,
Enin die ge\'al is (lI1i ~kend gelyk aan onl~mind:
die l\vee kultllre kom inhOlSing \\'anncerAngie 'n
seksuele \'erhoud ing met Hipperaanknmp,

Disdil' klassiekl' Ons-en-hulle-ge\':i1:asge\'Olg
ran die 'Yreemd heid" van die Ander \\'ord W I"

skeie mites aaogaande die Ander gekonst1111'er.
Vandie mites het hul<XJr.;pmnginI:lssisme en 'n

IXlliiargale Ivereld"isk: - almal spl1lit nit pure
oningcligtcvooroordecl .Swanenwit seheb w nis
"an die lI"<?rekl verskil dus nil' soseer nil.' - dis
ecrdcr 'n geval van ' 0 onwilligheid . gehorl' uit
vrees . om die Ande r te sien as dce! van die
mensdom

LEE SE DRAAIBOEK geb ruik gereekle wmy
sings nadie mites om d ie onnosele stik.~ienighl'id

\ ':111 sy kar.lkter.; uit te heekl - en mkOIl1tht die
mites dee! i~ van dke t: tssis Sl' Iq~rtoire: 'n slel
ideologit'Sl' -feitc" \\'at \\ys hoe inht'll11t minder
\\'aardig die Ander is,

El'n Ivit nlite \\'at o pduik, is tht ,,\ :111 \TOUe
ahnonmle lihido's het. S\\'an mans, weer. hel
oll/S:lglike gr< x~ genitalk>c, Die funksiehiervan is
omte \\~"S hoedierlik S\\,:1l1es noueintlik i~ , 'n \\'it
man I ~\\~'s s~' nK"erderwaardigheid tleur S\\:1It
\TOUl' sebuel'! te eX)Jl'Ompei - indien hynil' kan
nil'. Ix:tekendit hy het nit: "halls"nil',Hysal hom
ei-,'ler nmitin die openhaa r methaar ;c 'S(~~ieer nil',

S\":1I1nlite~ sluit io: aile wit vluue hunker na
die Gnx~ S\\,;1I1 Penis, Flipper se pa, 'n kOlto;ig
tige patli;lI;~ genaamd Re"erend Puri!}', sketo; die

scenario: wit vroue is deur die wit man 01" n
verhc)giegeplaasom hul virtue te beskerm.Gem
man mag aan luarraaknil' - veral nil.' 'nS\\":u1man
nil', Eo iemyl die wit man '0 draai maak hy die
S\\,:1I1 \TOUl' in dievillage, Iedie wit \TOU enwon
der oor die Gf(X~ SwanPenis waarvan haar man
haarweghou,S{) verklaar hy waarom diemodeme
wit \TOUhaar in 'nverhouding met die S\\:1I1 man
S:II begewe: nuuskierigbeid oar d ie verbode, Die
implikasie hiervan is dat die vrou die nun se
eiendom is, '0 S<XJrt bate war hy saarn mel aldie
under bates weghouvandie swart man,Sy i\ du~
slegs '0 speellul in die ewige m agsryd nsen
wit eo swart mans,

BEliAL\'\'E VIR HUL vrees vir d ie onbekerxe,
dieAnder, het swart enwit mans oak dilgL1111~n:

die patriargale lewensbeskouing. Die mans i~ die
hoof"a n diehuis en aghul gesinne hullx'Sinings,
In die een van die film se ontstellendse tonele
rand Tucci s)' dogter uiters gewelddadig aan
Hoekornr Sy her'nverhouding mel 'nswart man
- en dit stem nil' ooreen mel ,'y r.lssblit'Sl'
opvattings nil',

Vroeer in die mm plaas Angie Tun; Sl' lroers
haarwit minnaaronder kruisve rhoor:omsekertl'
maak sy motiewe i~ wel edel, Op intimiderenk;
\\yse hling hulledit ondersy aandag datAngie t( ~

op haar huweliksrug 'nmaagd moet bly- men.~
mod net nil' dink sy is'n slet nil'. Angieht1 dll~

geeo outonomitej nil' - nie eens ( XlI' luur eie
Iiggaam nil.',

Reverend Pllli~' se under seun, Gator, tree nil'
na wens op nil': hl' is 'n crackverslaatde en n
kansvarter - die reverend maak hom dus \ :111 die
gr.lo; af. Die 1~lsionaa l : hoe durf sy seun nie inpa»
hys')' prcnt jc Ianwat goedeo reg is nie?Diesc\ln
herduidelikhulpnodig-maar in Reverend PuIi~ '

Sl' \\'it eo swart Iverekl pas hy nil' in nil'- hy
\'Oldoen nil' aan die rigil"tle H 'reistl'Svan Il"ie '11

1'1IIi~' is oil',
Lt."esbag (harinoIlldiedinami ka "anr.l\~i\lit'Sl'

nx mxm:.ll'l'I I:lakuit tehl"eld asex)k hex: dmk01"
men.'ie geplaas ',\'Ord om te koofo I1lltu n1l.1 dit'
hl'l'I'St'ode le\\'en.;!x'Skouiog, Sy h~lIltering I:m
kwes..;ies is intelligent - skokkende opmerkings
en n X)lyalie \\'ol1l lx1.lrieglik humori'ilie> :l:Inge
hil1.1.

Sy aaosbg isidml()<,;il'S, maar ~)' \\:~lmL11lin~,

akklll: lat en \'an dringende helang in 'n I\'erekl
\vaar die intl'l,Tf.lsie \'an \'e~killende kulwre L11
kleurl' aan dieorde vandie dag is ..en \\':mdie
xenofoh ieSl' \\l~l"Sland \'ao di~ 11e\Tt'L'S<.Il's, mk
hierin SUid-Afrika,ge\'aarlike afmet in~s aannt~m,
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WhooplGoldbergenTed

Danson In MadelnAmerica

Michelle PfeifferenStephanie McFaddenin LoveField

'VERBODE' LIEFDE
IS NOU HOOGMODE
deur christi van der westhuizen

HOLLYWOOD woeker nou met 'n werm 'nuwe' teme: Iiefde

oor die kteursrens heen. TlIns henteer nie mlnder nle as

drie films die onderwerp. Jungle Fever, Love Fjeld en Made

in Arnerlce.

Spike Lee, die reglsseur ven Jungle Fever, se aanslag Is

voorspelbaar Ideologies van aard: hy bekyk die rasslstlese

reeksle van mense op verhoudlngs soos die.

Jonathan Kaplan se Love

Field sped Indie

sesttserjere af • net n6

die slulpmoord op John F

Kennedy.

Michelle Pfeiffer Is Lurene,

'n vrou op seek na

betekenls In haar lewe,

Sy is secesedeer met die

Kennedy's· en rllak

terselfdertyd betrokke by

PlIul (Dennis Haysbert), 'n

swart manInstryd met sy

moellike omstandlghede.

Made In America bled 'n

komlese kyk na 'n

Afrosentrlese vrou

(Whoopi Goldberg) wat nil kunsmetlge Insemlnasle 'n

dogter beer. Jere later ontdek sy geskok dat haar kind se

Pll wit Is. Dit lei tot heelparty snaekse sltuasles en 'n

bloeiende romanse tussen hear en die pe (Ted Danson).

Met films soos Unforglven en Dances with Wolves het

Hollywood hul troebel kolonlale geskledenlsprobeer

herskryt. En die sklellke beillngstelling In 'n onderwerp wat

lank geignoreer Is,wys deer is 'n 'bewuswordlng van

sensitiewe kwessles waarmee gewone mense worstet.

Volgende op die Iysle van kontensleuse sake wat nou

Intensiet bekyk word deur 'n rits rolprente Is

homoseksualitelt • dit sal interessant wees om te slen hoe

Hollywood met 'n film 5005 The Mayor of Castor Street die

omstrede onderwerp hanteer.

:'myhart kon hulls
nie verban nie'
Miriam Makeba tree 3 en 5September vir die eerste keer in
die Staatsteater op. CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN ge
sels met\Mama Afrika oar haar wedervaringe oorsee en tuis.,,E

K kon oralheen gaan: Amerika, Europa, Asia, Australia, Japan, d'18 res
van Afrika, 6raJ. BehaJwe na my eie Iand.-

. Miriam Makeba k1ink weernoedig. "Bnde 1960 is my rna dood. 8<
woo terugkom. En dis toedatek ru wakker gerukis:ekwas verbano
Om watter rade? Ek weet tot vandag nog nie."

Mama Alnl<a noem die mensa haar, Die Keiserin van die Afrika-lied. 'n Sangeres wat
internasionaal roam verwerf het, maar inhaar eie land konmense nie nahaar luisler nie. Tog
k1ink synie verbitterd nie. "Hulle hetook my plate verbied. Manse het in die rnoeilikheld gekom
omdat hulle my plate speel. Ek helocr OIlS lewens gesing: miskien was ons lewens polities
- ek wee! nie."

In 1959 moos syreklarne vir Come Back Africa bydieVenesiese Rlmfees doen. "Destyds
was dit baie moeilik vir swartmense om 'n paspoort te kJy - dit het my !wee jaar gevat. Die
regeringsrnense hat my kom vra of ek 'n kommunis is - ek sf! toe ek dog kommuniste is
Russe."

Harry Belafonte enSteve Allan het vir haar 'nvisa gere€l virAmerika. Syvertel mel 'nglimlag
dat Bill Cosby, Richard Pryor en Carol Bumett "curtain raisers" was vir haar vertoning by die
Village Vanguard in New York.

"In 1960 het ek 'n universiteitsloer ondemeem. Na een van my vertenings in 'n klein
studente-koffiekroeg, het hulle mylaat weel Marton Brando witmy graag sien. 8< ken dit nie
glo nieen hel dnafgelag. NA 'n ruk toe k10p hyaan my deuren~ [met Amerikaanse aksent]
'I've been asking you to come and join rT'o/ table.' Ekwas 56 ver1ee."

In jare sa omswerwinge het sy talle pryse (soos die Dag HammerskjOld-vredesprysj en
twee ere-doktorsgrade ontvang. "8< isnou juis weer gevra om 'n prys in Chicago tegaan
ontvang: as 'ndiva van die twintigsle eeu. Ek isbaie gelukkig omerkenning tekry vir die bieljie
wat ek gedoen het om ons kultuur te versprei."

FW deKJerk se Februarie 1990-toespraak het Miriam genoop om terug te keer na haar
land. "Die.vise-mense in Brusselssa toe my naam isnog in dierekenaar: ek ken nie terugkeer
nie. Ekvra hulle toe om assebliefvir die rekenaar te sa ek Wll huis toe gaan.

"Ekhet die land verlaat op 20 Augustus 1959. Ekhetop 10 Junie 1990 teruggekeer. Dertig
jaaris 'nlang tyd. Ekwas miskienfisiek weg van diehuis, maar verstandelik...noon. Riverside
bestaan nie meer nie want die mense isverskuif. Ek het claar skoolgegaan - ekken nie my
skoal kry-nie, ekkon nie my huis kry nie, ek ken nie my ouma segrat kry nie. Maar ek isgelukkig
om by die huis tewees. Ek het Suid-Afrika gernis. Ek hetteruggekom as 'n auvrou - ek sou
daarvan gehou het om as 'n jong vrou hier te wees."

Enhoe vael sydaaroor om in die tradisioneel wit Staatsteater op te tree? "Oil moes nooit
wit gewees het nie. Hoewel ons nooit sal vergeet nie, meet onsvergewe. Maar ens isIebesig
om in verskillende rigtings uitmekaar te spat. In plaas daarvan om net saarn tekern.' v
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Karen-Use

resensies
film/<~

~ ,

Deur Christi van der Westhuizen

............. Voortreflik
**** Sterk aanbeveel
*** Sien gerus
**So-sQ*Vermy as jy nygter is

~ vrou sander keuse
lllIHH Sofie

DIE Skandinawiese aktrise Liv Ullmann maak haar
debuut as regisseur met die film oor 'n vrou vas
gevang in die konvensies van die laat negentiende
eeu. Die skrander Sofie (Karen-Lise Mynster) woon
steeds by haarouers, liewe dog eng mense. Aslode •~

raak hul bekommerd wanneer sy verlief raak op 'n

nie-lood. Hulle reel 'n troue met 'n respektabele Jood,
~ Sofie aanvaar die ingryping in haarlewe gelate. En dis
wat Sofie interessant maak: dis 'n belangrike kyk na ~

~ hoe die meeste vroue in die geskiedenis - van
finansiele onafhanklikheid weerhou - die patriargale
Iewensbeskouing van huI tyd weI ondersteun het.
Jarelater konfronteer Sofie haar rna hieroor -tog vind
sy dit vreemd wanneer haar seun - wat weI die
vryheid van keuse het - nie hiilir rigting wil inslaan
nie. Ullmann het 'n pretensieIose, reguit film sonder
tierlantyntjies gemaak. Haar karakters verval nooit in
karikatuur nie: Mynster, vertolk Sofie mel sensitiewe
aanvoeling om 'nvolronde karakter te skep. Sofie is

~ 'n stemmingsvolle film enIjyIeefjou volkome daarin.
-, \

~. By die Seven Arts, Johannesburg te sien.
\
\,

.die b~ rnoet v?,
**NlghtandtheCity .
.DIE 1992-\Veergawe van 'n 1950-film is deel van
Robert De Niro (en sy Tribeca-produksiebuis) se
poging om die gloeiende dae van New Yorkse
filmmakery terug te bring. Volgens kritici wat dit
gesien het, is die 1950-weergawe aansienlik beter.
Harry Fabian (De Niro) is 'n inhalige verloorder wat
maarnetnie sy mond kan hou nie. Planne om die big .
timetebeleef, broei gedurigin sy kop, Maar die kyker
weet vroeg sy ondeurdagte pIanne isverdoem. Die
boodskap is: nog mislukking wag vir verloorders met
grootdrome -jysit dus en wag vir die onvermydelike
valbyl. Irwin Winkler fokus sy lang, sweeping skote
op 'n vlekvrye, blink New York watdie film selfs meer
onoortuigend maak: Harry en sy vyande sitongemak-

~ Iik smerig in 'nskitterende wereId.Hoogs genotvol is
Jessica Lange wat weer haar koketterige-vrou-met-'
skarlaken-verlede-uitbeelding doen.

opera
roodepoort wys hoe

ditgaan omdie oar, nie die oog nie

Deur Henning Viljoen

MET die meesleurende aanbieding van Tasca het die
Roodepoortse Stadsopera nie net die opera-hoog
tepunt van die jaar tot dusver geIewer nie, maar ook

" \ 'n resep gewys vir die finansiele oorlewing van opera
as kunsvorm. Sonder om die opera in duur visuele
inkleding te verswelg soos Truk se onlangse aanbie
ding van Idomenea en-TheMerry ~Vidow isdie sukses
en opwinding van Tosca musikaal verwerklik.

Die aanbieding van ~ The Merry Widow mel die
ontwerpe van Neels Hansen en Anthony Farmer bet
weI 'n fees virdie oog gebied, maar musikaal was dil,
soos Idomeneo, 'n ramp. Ek sou graag wou weet wat
die visuele orgasme op die verhoog gekos het.
Stilisties hetLeo Quayle as dirigent totaal die Weense
musikaIe idioom verpas. En netTruk sal weet waarom
die taamlik uitgesingde, wankelende dramatiese so
praan Kristine Ciesinski en haar man, die wereldbe
roemde Wagnersanger Norman Bailey, ingevoer moes

. word as Hanna Glawari in die klein rol van Zeta,
terwyl daar sangers op die verhoog was wat die rolle
ewe goed of beter sou kon sing. Selfs teen "twee vir
die prys van een" is die invoer van die sangers
musikaal nie geregverdig nie en 'n onnodige geld
verkwisting. Dieselfde geld die ingevoerde John
Hurst, wat met syoordrewe kamp karakterisering van
DaniIo nie juis as 'nvrouejagter oortuig het nie. Dis
net Iannie Moolman (RosilIon) en Hanli Stapela
(Valencienne) wat met hul sang beindruk het.

Ek het gehoop George Kok as nuwe artistieke

KultuurIS VROT,MELKPO
IN'KOEVERTJIES~

,.
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direkteur sou 'n nuwe era by Truk inlei met meer vir
die oor en mindervir die oog, maar helaas! Die

, enigste jnusikale Iigpunt tot dusver vanjaar was die
verruklike sangvan Michele Crider in Truk sejaar
likse Gala-konsert 'n paar weke gelede.

DAARENTEEN WAS Tosca in Roodepoort 'n
musikale fees. Hier is die kar nie voor die perde
ingespan nie, want dit het primer om die musiek
gegaan. Carel van der Westhuizen se stelontwerpe is
funksioneel sonder om visuee1 iets besonders te
wees. Dit pia egter nie want ek het nog nooit in 'n
opera-opvoering rilllings langs myrug gevoel oor die
dekor of kostuums nie, maar wei oor die musiek. Die
rillings het ek beleef met Marita Napier se intens
denrleefde vertolking van Tosca teenoor die demo
niese Scarpia van Hans van Heerden. In die tweede
bedryf het hulle, met die onderskraging van die'
dirigent Weiss Doubell en die Pro Musica-orkes, 'n
aangrypende opera-kragtoer gelewer. Dit is geken
merk deur 'n dramatiese en musikale intensiteit wat
nog selde op 'n Suid-Afrikaanse verhoog beleef is-en
dis waarom opwinding in opera eintlik gaan, nie om
peperduur visuele orgasmes nie!

teater
truk slutt 'n era af

Deur Louis van Niekerk

TRUK herdenk dertig jaar van tonee! met die
heropvoering van Mo/este met die Magistraat (Staats
tearer, Pretoria). Die stuk, oorspronklik Die Gebreekte
Knlik, is vir die eerste keer in 1963 deur Truk
opgevoer. Die naamsverandering dui op herinterpre-

Wilmlen Rossouwen louisvanNiekerkIn

Molestemetdie Magistraat. '

tasie: wat in 1963 dalk nog komies kon wees, is nou
net 'n tragedie. Die stuk word inderdaad as 'n
tragikomedie beskou. Dit gaan om legitimiteit - of
eerder, die gebrek daaraan. Die vraag ontstaan: sou
Truk dalk selfdie magistraat kon wees? Sou dit dalk
op.eerlike selfrefleksie dui? Hiermee word ' n era
afgesluit.

Met Louis van Niekerk as die magistraat groei sy
legende, terwyl Tjaart Potgieter as die hofklerk intens
amuseer en fassineer. Dis lekker om weer vir Don
Lamprecht inaksietesien. 'nMens het hom gemis. Dit
het vir my gevoeI of ek, soos Truk en die meeste
spelers, al 'n ver pad gekom het.

• Louis van Niekerk is by die Departement Didak
tiek, Unisa.

\

; daar IS hoop!

deurBeverley Mitchell

NET toe almal tou wou opgooi en verklaar dat Suid
Mrikaanse teater te elitisties geword het, en vir die
gewone mens niks te se het nie, verskyn daar 'n

sandraPrlnsloo

wonderwerk op dieplanke - 'n Koffer in die Kas. Die
stuk handel oor 'n wit vrou wat een aand buis toe
kom, en haar grootste nagmerrie beleef- 'nswart man
wat wegkruip in haar kas. Jeanne Goosen, die skry
wer van die stuk, gebruik die scenario om al die
trauma en paranoia van die gewone mens (in die
gevat, 'nwit vrou) inpost-apartheid Suid-Afrika uit te '
beeld. Regisseur Gerrit Schoonhoven bewys met die
stuk dat hy een van onsbeste regisseurs is. Sandra
Prinsloo lewer uitmuntende en boeiende spel, 'n'
KofJer in die Kas is tans te sien by die Pieter Roos
Teater in die Iohannesburgse Sladsskouburg.
• 'nBespreking oor 'nKoffer in dieKas sebydrae lot
Suid·Afrikaanse teater verskyn in die volgende uil
gawe van VI)'e Weekblad.

EIER WAT HULLE DESTYDS
VERKOOP HET.

......

eS'erg

KuUuur loopsy erepaadjte, Van Hans Die Skipper tot by Griet Skryf'n sprotue: Van Marla Callas

tot by Karla Krimplien. Vir die een J,ens is dit kuns en musiek, vir 'n ander: is dit godsdiens

en politiek. Afrikaans Stereo is 'n kultuurstasie.

In vandag se warrelwindwereld luister ons boe die moderne Afrikaanssprekende leef, waf

by doen, wat hy se, wat by glo, hoe by sing, lng. buil en ontbou. Ons gaan terug na die goeie

goed van gister, haal dit uit en vryf dit blink. Afrikaans Stereo loop oar die brae na ander-

lnnd en ontlersoek die bancle met ons stamkuUure. Ons spring oar AFRIKAANS

die draad en gesels 'met die buurkuUure. .DRs dink onajbanklik,

ons diem is vars en lewenskragtig, dit erken verskeidenheid en

,praat met insig. Ontmoet ons by 100/104 PM en ontdek die kuUuur

wereld van vandag saam met Afrikaans Stereo.

re
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deur louis kirstein
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CRAZY HORSE SALOON
Onderste vlak van die Boulders-winkelsentrum,
net langs die f1iekplek.
In Midrand se hoofstraat.

IN Midrand, die ou Halfweghuis, waar altyd net 'n hotel en 'n spul
,klippe was, het daar amper oornag die wonderlikste restaurante
oopgemaak. Vier van ons het dit uit Vervvoerdburg gewaag om
Midrand se kos op die proef te ste!.

Die Boulders-winkelsentrum huisves die gesellige Crazy Horse
Saloon, wat vroegaand 'n goeie eetplek en laataand 'n jolplek vir
Midrand se yuppies, amper-yuppies en oor die muur yuppies is,

Toe ons soteen agtuur by dieSaloon opdaag, was daar maar min
mense. Die kelner het ons die versekering gegee dit sal net na nege
verander. En dit het. Teen tienuur het die plek 'n behoorlike vibe
gehad en almal van die yuppie-era het bietjie kom Iitte losmaak op
die dansbaan envan die week seprobleme met die huisverband, die
Porsche se aflbetaling en die motortelefoon vergeet.

Die uitgebreide spyskaart maak voorsiening vir die rooivleis
garde en seekos- en pastaliefhebbers. Jy kan kies uit sowat lien
voorgeregte, waarvan vyf warm is. Ons het 'n Griekse slaai saam met
ons hoofgereg bestel, wat vir R13 genoeg vir ons vier was.

Om 'n hoofgereg\ te kies moet daar deur die hele spyskaart
gelees word. Elke gereg het 'n amperse westem naam en daar kan
gekies word uitdieTraitor'skebab (R22,50), Outlaw's rump (R24,SO)
en Jailhouse spare ribs(R26,50), om net enkele geregte te noem. Vir
seekosliefhebbers word daar voorsiening gemaak en die duurste
item op die spyskaart was die Seafood platter vir R65 per persoon.
Vir !wee mense saldit R105koso Maar vir die geld kry jy omtrent alles
in die see wat geeet kan word.

Vir ietsie anders as die gewone roomys en sjokolade-sous kan
jy kies uit die Don-familie, wat R5,50 elk koso

Die Saloon se musiek, kos en bediening het ons be'indruk. Op
Saterdagaande is die meeste van die drank R2,50 vir 'n sopie - en
bier kos dieselfde.
/ Saam met twee bottels wyn en nagereg het die aand net meer

as R180 gekos.
Ek moet waarsku: as jy netwil eet bydie Saloon, moet ditop 'n

Saterdagaand voor agtuur gebeur. Van tienuur af begin die plek
lewe te kry en is die musiek soms tehard.

Die Saloon is elke aand, behalwe Maandagaande, van 6 nm oop.
Dnsdaqaande is dit baie stil en van Woensdagaande af isdie plek
elke aand b~ie besig, verseker die kelner my. Hoewel die Saloon nie
In almal se smaak sal val nie, isdit geskik vir mense wat graag 'n
bietjie uit diestywerige eetplekke wil ontsnap. .

.'hoe later
hoe kwaterttlIi

, .,. '

, DIE eerste naweek van lentemaand September
is 'n hooqtepunt op die Kaapse wynkalender -

• 'n nuwe tradlsle.'En nou sien iedereen uitnadie
jaarlikse veiling'van uftsoekwyne van die Kaapse '
Onverbonde Wynmakersgilde, ,

Naas die kans om die land se beste wyne te
" bekoi!1, is dit'n behoorlike makietie: daar word

good,geproe, geoot, gekuier, bespiegel en ge
sels. Want die wynmakers isalgar'Claar soos dit
lojale maats betaam. En een aand bring almal
hul beste vaatjies jongwyn vir '11 oor-en-weer
geproe. _

'n Mens wilnou nie op enigiemand se tone trap nie, maar baie drinkers
,isoortuig dat die KOWG se wynmaats van diebeste wynmakers in die land

is. Elkeen het 'n eie nuk en 'naard wat sywyn besonders maak. Ons praat
van persoonlikheid, geesdrif en uitdaging.

Die KOWG-kerels het geen band met enige groothandelaar ofversprei
der nie.pie gilde se ontstaan is grotendeels gemotiveer om onderling puik
en karaktervolle wyne te maak en deur openbare veiling te verkoop.•

,Eers is dit met pomp en ceremony inJohannesburg gedoen, maar sedert
verlede jaarword dit onderling gereel enindie Kaap - waar dit hoort - gehou.
Gevolglik die feestelikheid!,

Die vendusie-wyne isjong wyne watgewoonlik nog 'n jaarofwat moet
verouder. Maar dis julswaarom dit so nteressent is. (Die Nederburg-veiling
verkoop wyne wat gewoonlik aI geed drinkbaar is.)

Wyne wat uiteindelik onder die hamer korn, word deur die lede self
geproe en strenq gekeur. En kyk mens nadie gildelede, besef jyhier word
om die beste onderling gewedywer. Onder die agbare lede van ons wyn
bratpack is manne soos Neil Ellis, Jan Boland Coetzee, Gyles Webb, Kevin
Arnold.

Omdat dit in sekere sin' hul eie party is, word daar uiteraard ook
interessante wyne geskep. Wyne wat nie noodwendig aan die bree smaak
se vereistes voldoen nie, maar sorg vir groot avontuur onder die drinkers.

Dis byvoorbeeld virdie geleentheid dat die geesdriftige Hilke Hegewisch
van Boschendal aI 'n wit semillon in eikehout gegis het. En dis by een van
die veilings waar Nonma Ratcliffe haar voortreflike Cabemet Franc bekend

..gestel het: "n Suid-Afrikaanse debuut waarvan die 1990-oesjaar 'ndubbele
goud op die SA Nasionale Wynskou gewen het.

Die tradisionelevaatjieproo is oo~ groot sports. Die vvynmakers bring hul
vaatjles vol wyn' vir uitspraalk: deur ons drinkers, maar ook onder mekaar.
Gewoonlik word die wyne bedool vir 'n volgende veiling.

, Vanjaar se KOWG-Ientewynfees'is op Stellenbosch, met die pragtige
, Lanzerac-hotel as basis. Die program begin sommer al op 1 September met
'n gholfdag en snoekbraai saammet Beyer Tnuter op Kanonkop. Walter
Finlayson hou die volgende dag 'n proe van Boergondiese wyne. En die
vaatjieproe is, die Donderdagaand.

Op die veiling word 35 uitstekende wyne opgeveil - chardonnays, rooi
versnltte, cabemets, port en self 'n,Cap classique. Bel Barbara Pienaar op
Stellenbosch vir besonderhede - (02231) 98-625.

Die KOWG-veilingwyne het elegante identiese etikette. En 'n mens most
~aar mooi kyk watter heerlikheid in die bottel is. By Picardi het ek onlangs
die volgende van vorige veilings raakgeloop: Villiers Auction Reserve 1990
(R3S,50), Glen Carlou Pinot Noir 1990 (R38,75), Warwick Cabernet Franc
1989 (R62,06), Rusten Vrede 1989 (R77,50). Elkeen soos sy malker: uniek,
oorspronklik en uitstekend. '

\wynRufge
".d'die be,steivan

" lewynmaats"
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MByker van Discovery, Roodepoon skryf
Ek kyk na myself in die spieel, Ek bet, soos die
ongeskrewe norme van die Suid-Afrikaanse saine
lewing dit sou stel, 'n wit vel.

En asek praat, praat ek net 'n eenvoudige taal,
soos Nederlands, of Engels. Ek praat, skryf endink
meestal in Afrikaans.

.Dus is ek seker 'n wit Afrikaner.
Maar wag! 'n Tydjie gelede betsowat vyf duisend

psigotiese "Boere" by die World Trade Centre
opgedaag, met 'n pantservoertuig deur die deure
gejaag, teen die.mure ge-urineer, slagspreuke op
die mure gespuitverf, en die wat buite was, het die
bande van onderhandelaars en belangstellendes se
motors stukkend gesny met diemesse waarmee hulle
biltong kerf.

"Ons isAfrikaners, enonswilheaile Afrikaners..."
Ek weet nie wat dieinhoud vandiememorandum was
nie, maar opgenoemde wyse is ek,enander soos ek,

r- ingesluit by die idiotiese samedrom, alwoo ons nie.
Aan die universiteit waar ek studeer, het ek al
doodsdreigemente van die fanatieke lede van regse
organisasies ontvang.

Ek is nie witomdat ek wou witwees nie. Ek is
Mrikaanssprekend, maar nie 'n Afrikaner nie, want
ek assosieer my nie met teertange nie. Ek iswerklik
gedissiplineerd. ' ''-,

NadleregseInvallsdie lemme

tjlesdraad omdieWorld Trade

Centregespan.

uitverkoop word deur sekere groepe wie se gunste
ling uitsprake altyd met die verkragte begrippe
Afrikaans/volklblank/Christen te doen het nie. Nee,
nou het daardie "volksegte boere" daarin geslaag om
'n al groeiende gedeelte van die "oerafrikaner",
naamlik die bruinmense, te vervreem. Die klomp
maak nou al hul kinders "iengliesj" groot en is so
besig om agter die grootste taalimperialiste van alle
tye te kowtow dat hulle bereid is om die bietjie
waardigheid wat hulle Oil dekades van apartheid
oorgehou het, prys te gee. Hierdie Anglo-Hotnotte
wil nou sodesperaat deel word van daardie wereld
wye grys massa wat slegs uitgeken word deur daardie
betekenislose agtervoegsels soos die afro, in Anglo
afro en die patetiese indian in Anglo-indiaill
Nee wat, enige dag 'n trotse bruin Afrikaner met 'n
taal en kultuur wat my voorouers geskep het as~'n
tweederangse Anglo-Hotnot sonder taal ofwaardig
heid.
(Brief verkorl - Red.)

Indie spieel

ML Crous van Windhoekskryf
Een van die intelIigentste opmerkings rondom die
hele Afrikaanskwessie is bepaald die van Jakes Ger
weI tydens dieonlangse forum by Wits. En hoe gouer
diegene wat moddertrap oor Afrikaans, die toekoms
van Afrikaans endie £01 van Afrikaans in'n nuwe nie
rassige demokrasie dit besef, hoe beter, Op die ou
einde saldie taal se toekoms gekoppel word aan die
houding van diesprekers enaan rand ensent. As die
gegoede middelklas-Afrikaner voel dat hy sy geld in
Engels moet maak, sal hy tuis met sy gesin Afrikaans
praat, maar sodra hysoggens die veiligheidshek voor
sy BMW toeskuif, sal hy inEngels begin leef. En dan
sal verskansing in die grondwet en kongresse oor die
aantreklikheid van Afrikaans of bumperstickers en T
hemde niks help nie. Enasdie pantserwaens deur die
glas bars of die perde opmars na Pretoria, sal die
denkende Afrikaanssprekendes te skaam wees om te
erken hulle praat dieselfde taal as die boer met die
roer. Miskien Ie die wortel van die kwaad daarin: die
Afrikaanssprekende gemeenskap is die skisofrene
van Afrika entotdatdiekrake in hul psiges genees is,
sal Afrikaans steeds dieper in die graf wegsink.

JakesGerwel••• Indie kol.

Indien Du Preez die situasie indie land as 'n grap sien,
moet dit nie 'n openbare bespotting maak nie. Daar
is naiewe mense in die land wat Vrye Weekbladnie
sien asdie "comic"-boek wat dit isnie en Du Preei
dalk net mag glo.
(Brief verkort - Red.)

Afrika se skisofrene

G'n Anglo-hotnot nie
Andries Jacobs van Oudtsboorn skryf
Dil is hoog tyd dat ons Afrikaners saamstaan en ons
oor die ware kwessie begin kwel, naamlik ons taal 
nie ons velkleur nie.Ja,ekisbruin van vel,Rooms van
kerk enAfrikaans vanmoederskoot af. Sekere blanke
Calviniste het my en hulself probeer oortuig dat
Afrikaans huI private eiendom is en dat ek en my
"soort" geen reg daartoe het nie.

Die eienaardigheid is dat daardie selfde rassistiese
blanke Calviniste nou so begin gatkruip by sekere
ewe rassistiese ex-Rhodesiers, dat hulle bereid is om
die taal wat hullekastig geskep het en waarvoor hulle
voorouers onder daardie einste illusie so hard voor
geveg hetnetso prystegee. Kykmaar naal die Engels
wat inregse publikasies gebesig word. Dan durf hulle
hulself nog Afrikaners noem -vir hulle gaan dit heel
duidelik omvelkleur en nie Mrikanerskap nie.

Asof dit nie erg genoeg is dat my moedertaal

Lieg nes politici
]He Viljoen van Queenswood skryf
"Daar is geen rede meer vir Suid-Afrika
ners,witofswart, om kruiperig tewees
voor enigiemand in die wereld nie. In
teendeel." (Vrye Weekblad, 5 Augustus
1993.)

Inderdaad. Why don't you practise
what you preach?

Vrye Weekblad "onafhanklik, onver
bonde, onverskrokke"? June lieg al nes
die politici. Was daar al een kritiese
artikel oor die ANC-SAKP-Cosatu, die
PAC of hulle ander kamerade?

Klipoog noem die AWB-inval by die
Wereldhandelsentrum "buitensporigepol
itieke geweld". Wat noem hyIsy die ANC
se halssnoer-uitvoerproduk? Of die St
James-moorde?

Diebarbarisme aan die Oos-Rand en
in Natal is altyd Inkatha se skuld, of
indien hulle nou wragtig nie eens naby
wasnie, die skuld van 'n gerieflike duis

tcre Derde Mag (by implikasie die SAPof SAW). Maar
die comrades ook verantwoordelik hou? Heiligs
kennis! Almal regs van die ANe is voelvry in Vrye
V/eekblad se dappere kritiek. Almal links van die
Nasionaliste is kroonwild.

Hou tog op gatkruip en kritiseer links, reg en
middel as june werklik so vry, onafhanklik, onver
bonde en onverskrokke is!

Behalwe vir julie politieke partydigheid(en soms
die onverskrokke riooltaal) vind ek Vrye Weekblad
interessant en inligtend.
(Briefverkort- Red.)

Dis g'n grap nie
I Marais van Stellenboscb skryf
Verlede jaar het ek as 'n daaglikse pendelaar Vrye
Weekblad asook die MAD Magazine gereeldgekoop.
Ek het die twee in dieselfde lig gesien: onskuldige
humor, wat die spot dryf met werklike gebeure. Ek
het Vrye Weekbladse protes teen apartheid altyd baie
geniet, maar het maar altyd my oe toegemaak vir u
berigte oor ANC/lVP geweld omdat ek dit as walglik
en partydig gesien het. Selfs voordat ek my oe
oopgemaak het om die statistieke objektief teen
mekaar op te weeg, het ek geweet Vrye Weekblad se
propaganda is 'n groot "bullshit"-storie. Ekhet uit die
aaklige gewoonte gekom om die blad te ondersteun.

Nadat Vrye Weekblad 'n tydskrif geword het, het
ekgehoor dat dit veronderstel is om nou onpartydig
tewees. Ek hetweer probeer, maar helaas,dil isnog
dieselfde geykte argumente wat die ANC in Vrye
Weekblad, sy spreekbuis, gebruik om die IVP te
beskuldig van alles waaraan die ANC skuldig is. So
asof hulle dink dat twee verkeerdes 'n reg maak!

.Iemand bydiewerk het vir my Vrye Weekbladvan
22Julie gebring enhoewel dit teen my beginsels is om
sulke twak met 'n brief tevereer, het ek gevoel ek
moet persoonlik 'nbrief skryf om te se Max du Preez
maak sy naam gat as hy sy persoonlike, ongegronde
gevoelens oor politiek aan die publiek probeer ver
koop. Daar ismense, soos ek (Goddank), wat genoeg
ruggraat het om nie dell! 'n paar uitgawes van 'n
kinderagtige nuusblad sogebreinspoel te word dat
hulle aan mense soos jy se lippe hang wanneer julie
soveel snert praat nie.
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Allan Donald

boulverby
skeidsregter

BrianAldridge

opdieeerste

dagvandle

eerste
toetswedstryd

teenSriLanka

inColombo.

(Foto:Ap)

TOERE IN DIE IND~E subkontitent is altyd 'nware toets vir die besoekers
en die Suid·Afrikaners is steeds nog maar onervare in die internasionale arena
soos dit nou daar uitsien. Die span word egter nie maklik afgeskrik nie en het
al gewys hulle kan beter speel as wat mens met hul beperkte ervaring sou
verwag. 'nOorwinning in die reeks sou 'n goeie weerspieeling wees van die
spelers se toewyding; 'n eerbare .nederlaag of gelykop uitslag sou 'n goeie
fondament wees om op voort te bou. Die werklike, en onbeantwoorde vraag
is nie of hulle gaan wen ofverloor nie, maar hoe die spanlede hulle kan aanpas
en in die opsig sal die Sri Lanka-ervaring - ondanks al die kIem op hoe "anders"
dit is • 'n goei~ aanduiding wees vanwat in die toekoms wag. v

Cullinan is tegnies die span se vaardigste kolwer. Hy's nie net korrek in die
handooek-si» nie, maar ook uiters begaafd en behoort danksy die twee faklore
uitstekend te vaar. Hy is ook die enigste kolwer wat werklik die soort voetwerk

, begryp wat nodig is om draaiballe te hanteer.
Die Moratuwa-kolfblad het regdeur die eerste toets bruin en leweloos

gelyk. Dis dus nogal verrassend dat sowel Allan Donald as Brett Schultz nie
net genoeg wip nie, maar ook merkbare beweging bewerkstellig het. Donald
is egter wereldklas en vinnig genoeg om in enige omstandighede wip te
bewerkstellig en die kolwers aan te jaag en Schultz het, ondanks vrae oor sy
dissipline, uitslekend gevaar. Nietemin is die weglating van Brian McMillan vir
die eerste toets eenvoudig onverklaarbaar. Wip en beweging is sy kenmerke,
baie meer as Schultz, en die twee draaiboulers se beperkinge moes sy insluiling
wenslik gemaak het. .

Hoewel dit duidelik nodig was om op die toestand van die kolfblad te
reageer, bly die twee draaiboulers problematies. Weens hul gebrek aan
ervaring, en gevolglik aan geslepenheid, het hulle reeds gewys hulle is minder
gevaarlik as hul teenstanders - selfs as 'n mens Symcox se oes in die tweede
boulbeurt in ag neem, en die keurders verkeer in 'n onbenydenswaardige
penari~ '

, Krieket het draaiboulers die laaste paar jaar beloon en dis nodig om die
vaardighede op hoe vlak te ontwikkeI. Dit in ag genome is dit in vergelyking
met Warne, Muralitharan en Mushtaq Ahmed duidelik hoe ver Symcox en
Eksteen nog moe! vorder en die pad vorentoe • veral met die minder
behulpsame kolfblaaie watvoorle -' gaan maar moeilik wees.

, ,

Die\luurdoop· . . .

in-SriLanka

.: .'. ' ,," .,:

"krieket.,

Dit qaan.niesoseer oor wen of ,
" veroor nie, maar oar die vraag hoe
\goed -die Suid-Afrikaners hulle kan
aanpas, ", skryf MARK BEARE ,'" '

. ,' ..

DMRis 'n gevoel van dreigende neerslagtigheid aan die huidige Suid
Mrikaanse kriekettoer in Sri lanka. Heelwat is al vooraf gese oor stadige,
wisselvallige kolfblaaie en die onvoorspelbaarheid van draaiballe en aan die
praatjies is nog geen keer nie. Dis byna asof toere na die Indiese subkontinent
hulle in 'n ander wereld afspeel en plaasyind in- 'n konteks wat onpeilbaar is
vir die Westersedenke.

, ' ,Die siening dien - byna . om 'n nederlaag in die reeks ongeldig te maak
nogvoor dit begin het. Onlangse politieke onluste, in Indie sowel as in Sri
Lanka, het die gevoel van "andersheid" net verstewig. Dis asof wedstryde in
die, werelddeel, nie in dieselfde sin tel as die in Sydney of Manchester nie. '

Die eerste internasionale eendag-wedstryd in Kandy het die prekonsepsies
,bevestig. seisoensreenbuie, sari-geklede personeel en 'n opposisie wie se

name moeilik was'om' uit te spreek. Die kombinasie het geblyk verleidelik te •
wees vir ons manne, wat moes vasskop op 52 vir 4, met vyf per boulbeurt as
leiken en Muralitharan besig om die' toorkrag van die draaibouler uit te haaI.
, Ondanks die werklike verskille in die omgewing, en die rassistiese draai

, .wat diekommentators daaraan gegee het, is die Sri Lankane formidabele
feenstmders. Hulle spog met nie minder nie asvyf kolwers met gemiddeldes
bo 35, waarvan die gesttte kaptein, Arjuna Ranatunga, nie die geringste is nie.

" , Sy ewe gesette middel-orde kolfmaat het'n verbasende vernce om die
kolfperk te beset en die jong openingspaar, Hathurusinghe en Mahanama, is

-vel belofte. Voeg daarby die laer-orde-vaardighede van TiIlekratne en die
veelsydige Gurusinha, en die taak om die span twee keeruit te boul vir redelike
totale op leweIose paaltjies Iyk moeilik. As 'n boulspan Iyk die span op papier
nie juis imposant nie, maar die plaaslike toestande sal hulle waarskynlik die

, kans gee om hul gemiddeldes te verbeter.

DIE GEVAARUKS1E VAN die boulers is die buitengewone draaibouler
Muralitharan. 'n Effens langer as gewone aanloop lei tot 'n aanslag met die bors
reg na voor, wat die hal Yerby die wegpen StUUT. Hy boul dus gewoonlik 'n
wydloper wat gered word deur 'n angswekkende draaikrag, wat herinner aan
die van 'nbydraaibouler, Hy kry dit reg deur die bydraaibouler se tegniek te
gebruik, 'n sterk pols-aangedrewe aksie wat, in die geval, voortgestu word
deur 'n twyfeIagtig gehoude boularm. In hedendaagse internasionale krieket
gee net Shane Warne, die uiters begaafde Australiese bydraaibouler, ewe veel
draaikrag aan die bal. " '

Dat die' kolfbIaaie tot dusver (soos waarskynlik die wat kom) betreklik
stadig was en ontvanklik vir draaiboulwerk, hou "n werklike bedreiging vir die
Suid·Mrikaanse ,kolwers. in. Die uiterste professionalisme en selfvertroue van
Wessels en, Hudson behoort egter te vergoed vir die onbehulpsame om
standighede. Die eintlike vraagstuk Ie in die middel-orde - sedert hul terugkeer
die Suid-Afrikaners se AchilleshieI. Die twee spelers wat die beste geskik is
vir die soort uitdaging, soos die openingswedstryd in Galle gewys het, is
,~aarskynlik Cook en Cullinan. Cook se weglating uit die eeadag-wedstryde
IS daarom verbasend en weerspieel die keurders se kommer oor die gehalte
van die boul-aanval, eerder as 'noordeel oor Cook se ouderdom of sy gebrek
aan 'nvinnige opstapeling van lopies. As Cook sy duidelike senuagtigheid kan
oorkom, kan ,die beslissing Suid-Mrika duur te staan kom.

r~;.
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die snoek loop! ..,
kom ons ry valsbaai toe

deur nettie pikeur .'
SNOEK koop opdie Houtbaai-hawe inValsbaai is eenvandieheerlikste dinge
am op 'n koue,nat Kaapse winterdag tedoen. Op padsoontoe onthou ek en
Gabriel weer van die een bitterondervindinge wat 005 met snoekgehad het.

'n Vriendinuit Transvaal daag laasjiar op'nsormwinterdag op. Die weer
skrikons nie af nie, 005 maak vuur onderdie afdak en vertel kordaat daar's
snoek op die kalevirmiddagete. Gabrielhet die snoek tegoedertrou van 'n
viskar gekoop.

Die vuur gemaak, die vis gebraai. Helaas, toe dit van diekaleafkom, isdit
papsnoek, heelternaloneetbaar, soos stukkies natkladpapier, Gabriel se mond
is dik, ek is verlee, die gas probeer alles opvrolik- deur gebakte patats,
korrelkonfyt en slaai opte dis, maar vemiet. '

Feit bly staan: jymoet snoek versigtig hanteer. Maar as hy reg is, is hy
vreeslik lekker. OmIngilse vriend dring aan opgebraaide snoekas hy en Mari
in die Kaapkomkuier. 005 het laasvirhom snoek en patat voorgesiten Si
het hom kaduksgeeet, Hy se hy kan glad nie verstaan hoekom die Ingilsein
die Tweede Werelcborlog dit so teen "snook" gehad het nie. Dit was
armmanskos, dalk 'nander soort vis?

Hildagonda Duckitt, skrywervan DiaryojaCapeHousekeeper, se hulle het
eersdrie pennies vir 'nsnoek betaal, "maar dit kos noutwee sjielingsM 09()2).
Oitwas nogalduur, want deesdae as diesnoek inValsbaai loop, kan jy een
vir R8 koop.

TERUG BY PAP SNOEK. Dis net 'n uitdmkking, want eintlik voel die snoek
styfen vars. As jynie weet nie, en jy koop snoek vaneenvan daai viskarre
watoop in die winterson staan, soek jymoeilikheid HyIyk heeltemal orraait,
~y oog is mooi helder enhy ruik vars. Maar maak jyhombydie huis gaar, is
dievleisoneetbaar, AI raad isom jou visman teken, ofjou vis selfte loop Yang.

Onse Oom Boeta raak liriesoor snoek yang en braai. Hyen syvrinne het
huleerste uittogvanafSimonstadopdiegrootoopsee-boot vroeg inMeimaand
gemaakas hulleweetdiesnoekbegin loop.]ygooinieankernie, seOomBoeta.
Jy vaar so saam-saam met die snoeke.

En as jy joueerste snoek gevang het, soen jy hom op sy voorkop, en se:
"Moresnoekl" DJIl sal iii die snoeke van die sei.soen lekker wees.

Maar pas op,waarsku Oom Boeta - 'nsnoek hetgiftige tande. As hy jou
aan die ann byt, hou dit nie op bloei nie. En die raad daarvoor?

Steek jouvinger insy oog en smeer die oogsap aan diewond. Dan hou
die bloeding op. .

Oom Boetase ook jymoet nooit vars snoek !anger as10-12 minute braai
nie,net totsyvel(altyd ondertoena diekale) begin krummel en dievleisbruin
word. Hygemdievis eenvoudigmet pietersielie, room en'ntitsel ongegeurde
jogurt.

Dis ook hoekom dit solekker is omsnoek te braai - hyhetnie skubbe rue,
en die gaarvleis kom maklik van die vel af.

Oom Henry Minnaar van Hermanus was sy lewe lank 'n vistermanen het
omtrent net snoek geeet, En hy het vir005 die volmaakte snoek-preparasie
ge!eer: Yangjou snoek, en so gou moontlik maak jyhomskoon, sny die kop

afensnysy rug deur sodat hy plat Ie. Nou vryf jysowat 'n koppiegrowwesout
indie snoek, voor en agter, en jyhanghommet wasgoedpennetjies aan die
draad op om minstensvier uur, verkieslik 'n daglank,winddroog tewordJy
was die oortollige soutaf, maak dievisdroog- en dan is hy gereed virbraai,

As jy jou snoek 'nrukwi! hou voorjulle diteel, maak homskoon, enpak
die hele vis toe in growwesout Hysal 'n dag of twee mooi hou.

Vrind Bakkies meendie snoek wathybevrore, klaar skoonenoojJgesprei
by dieviswinkelop dieWaterl'ront koop, isnet so lekker. "Jy vat hom gevries
en al, ensit die hele ding opdie kole," verklaar Bakkies. .

se nou julle wil nie die dag braai nie, of die wind waai soos hy !lOU

waai dat die see wit perdjies in die baai maak? Dan bak jy jou vi'i indie
ani.

OONDGEBAKTESNOEK
Sny sowat 1 kg snookinporsies en haaI soveel grate uit asjy kan.(Snoek isvol

grate, maar hulle is groot en sit nie injoukeel vasnie). Neem 'n dieperige plat

oondskottel en smeermet botter. Sny sowat 4 groattamatiesinskywe (Henry
Nolte sal die velie aftrek, maar ens Pikeurs isnieso fyn getee! nie) en pak onder
in die bak, Plaas die stukke booo, gaur metsout, peper en baie

suurlemoensap.

Krummel 2 snye au witbrood en meng met 4 eetlepels Parrnesankaas.
Strooi bo-oor die vis, plaas k10ntjies botter oar die gereg, en bak 25·30
minute in 'n matige oond.

Geroakte snook is van die lekkerste oukaapse kos wat ons ken. Pakkies
gerookte snook is spotgoedkoop, en as jy dit nie op die brood en botter eet

met 'n happie korrelkonfyt ofblatjang nie, maak jy jou eie snoekpatee. Die
resep is uit Unda VlCQuery sa voortreflike Gone Rshing!

GEROOKTESNOEK
Smelt batter in 'n pan. Voeg fyngekapte ui by en braai tot sag. HaaI van die

hitte at. Voeg fyngepluisde gerookte snoel< (ek gebruik sowat 'n koppieVOO

by, asook suurlemoonsap, swar!peper en genoeg room am 'n nie-te
loperige mengsel te maak. Voeg nag 'n bietjie sagle botter by en meng
good..'n Tikkie Tabasco gee by!, en jy bedien die pates op Melba- .

roosterbrood.

Renata Coetzee vertel inhaar book oarouSuid-Afiikaanse geregte van

snoeksarnbal, Dis 'n baie ou resep, maar nag goad bekend onder die mensa in
die Bo-Kaap. Jy pluis gaar snook enverwyder diegrate. Voeg fyngekapte uie en 

vars rissie na smaak by. Geur met sout enasyn, enversoet metmosl<onfyl.

En volgende keerasjulie gebraaide snook eet, bak die kop 'n rukkie eenkant
totbrosbruin en eet met smaak co.
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oor die Iigte musiek-werkwinkel wat sy In die ySA bygewoon het

Aanbleder: Johan Rademan

DOKUMEHTlR • DIE SONNEVANGER. Sondag, 5 September, om

4.30 nm. 'n Program oor Vader Claerhout. Aanbleder: Diena Smit

PROFIEL • Prof Marinus Wiechers (Unlse). Oonderdag, 9 September,

om 10.15vm. Aanbieder: Nieke van den Berg

",",,"S AFRIKAANS STEREO:

~
+: -HOOGTEPUNTE

. :- MIDDAGJOERNAAL. Vrydag, 3 September, om
" .

,\ 4.05 nm. Musiekregisseur Ansa du Toit gesels

~i~" lipoog
····;n'7n~ddrama in 'n t~ekoppie .... .

" I"

Die moordenares se seun: "Mommy, is Daddy going to die?" Cling. Daar's geen misterie aM diegeldgierige Daisy nie - andersas byvoorbeeld
Die moordenares:"We have to be prepared for that." . "ander vroue wat uit harlstog moord gepleeg het, was sy tydens haar verhoor
Omdat die kyker maar alte goed weet die sluwe vrou is besig om die dood taamlik ongewild by diepubliek - so jy kyk in die ,mini~ks maar die hele tyd hoe

teelepel vir teelepel aan haar man tevoer, isfragmente soos diestukkie dialoog doen 'n Iistige moordenares alles wat jy weet sy gaan doen.
tussen Daisy de Melker (Susan Coetzer) enhaar seun Rhodes Cn tranerige Dean \ Dit h~t ~i~oog tot dusver die,effens sleazy ge~oelvan 'n voyeur ~egee',Jy
Fourie) natuurlik gelaai met ironie. ky~ nadie Daisy-reeks soos watlY een van daardle geel True Detective-stones

Ironie- die gedurige tweespall tussen Daisy se liegstories en die werklikheid lees, met 'n venustiging in makabere besonderhede wat neerkom op opper-
, watdiekyker reeds weet - isdie vlakkige sensasie en melodrama: kyk hoe borrel die skuim uit Keogh se mond,

enkele pilaar waarop die mini- kyk hoe huil syarme kind, kyk hoe gevoelloos bly die bees van 'n vrou, en so
reeks Daisy steun. Om die waar- meer.

. heid te sa die reeks drup doelbe- Sou 'n mens maar met die bekende gegewens kon maak? Die SAUK se
wus (en dus opsigtelik) van iro- reklamestof sell suggereer ander moontlikhede wat (tot dusver) nie werklik
niese teenstellings tussen skyn indringend verken is nie: Daisy se paradoksele gewildheid by haar vriende en
en waarheid. familie, haar Iielde vir onder andere klein Rhodes (in die reeks bly sy taamlik kortaf

Daar's ironie in die gebruikmet hom: alprobeer syCowie darem oorreed om vir die laaitie 'n flats tekoop,
van dievrolike ou liefdesliedjie A kan dit uit pure sncoisme wees om nie by'die bure se kinders af te steek nie),
Bicycle Made for Two ("Daisy" 'n Mens sou straks ook 'n sterker soeklig kon plaas opdie weersinwat Daisy
Daisy..."). as temaliedjie, Ironie ,by diepubliek gewek het: hetheelparty ongelukkig getroude mense nie dalk iets

, word deur toeskouers in die hof van hul eie wrewel jeens hul huwefiksmaats inhaar weerspteel gesien nie? Het
ingespan as snedige kommentaar op die moordenares: die man op die galery hulle onbewuste skuldgevoelens op haar geprojekteer?
wat'n regte daiSY (gousblom) vir miesies De Melker wuif - en dan die oenskynlike Die sterkste bekoring tot dusver in die regisseur Annie Sasson se tegnies
blyke van meegevoel verander in'n venynige oordeel deurdie blom aan 'r toutjie uitstekende, maar effens niksseggende mini-reeks is Susan Coetzer se spel.
telaat "hang". Daar's ironie indie stupid ou dokter wat v1ugtig kyk na Daisy se (Die ander karakters kwyt hulle merendeels goed van hul taak, maar omdat dit
stuiptrekkende man Cowie (Danny Keogh, vir lang rukke skouspelagtig styf- 'n baie korl reeks is, neig hulle ook om as blote figurante verby te flits.) -
gespan in 'nrukkerige halfsirkel waarvan net die kopen die voete aan die matras AI het Coetzer nie juis 'n voronde karakter om uit tebeeld nie, weet sy hoe
raak) en dan besluit dis bloot 'nhisteriese reaksie, moenie worrynie. Daar's selfs om diekyker plesierige riflings langs die ruggraat te gee. Vera! imposant ishaar
ironie inDaisy se van, want sy melk die versekeringsmaatskappye met psigopa- nie-verbale spel: die liggaamshouding, en veral die gesigsuitdrukking wat
tiese ongeergdheid. " boekdele spreek: die wenbrou wat Iig, die mondhoek wat effens trek om jou te

En dan's daar natuurlik veral Daisy se dialoog, wat uitsluitend uit ironie vvys sy waardeer die ironie van die situasie maar alte goed - nes die kyker
bestaan. Nog 'n voorbeeld: Na die arme Cowie se dood reken Daisy teenoor veronderstel is om te doen.
haar suster sy behoort 'n goeie prys vir haar trouring te kry. "It's no use being Maar die gesamentlik waardering van ironie isnie genoeg om jou empatie
sentimental." .En so meer. met haar te gee nie. Wanneer die moorde agter die rug is, gaan slaap Klipoog

Maar wat gaan die volgehoue spel met ironie op dieou end bereik? wonder net so koudgelaat soos Daisy. .
K1ipoog, wat.na twee episodes - die hellte van die reeks - effens teleurgesteld
is. AI die ironiee (klein engroot) is wei skreiend, maar het 'n baie eenvormige en
beperlkte uitwerking - dit plaas Daisy in 'n slegte fig as 'n gewetenlose Iiegbek
met'n moorddadlqe begeerte na geld.

Die probleem is dat ditdie einste beeld iswat 'n mens al van dieberugte Daisy
gehad het voordat die reeks begin het. Die draaiboek deur die Amerikaner
George Goldsmith - hy't glo episodes in reekse soos Jake and The Fatman en
Hill Street Blues geskryf,: doen nie veel moor nie asom mens sevooropgestelde
beeld van Daisy te bevestig.

Volgens die rektamematerlaa is 'n kliniese sielkundige se verslag vir die
eerste keer in 'n plaaslike produksie gebruik om die hoofkarakter "se profiel te
vorrn". Is Klipoog dan heeltemal stiksiende dat ~ipoog tot dusver geen ander
sielkundige insig in Daisy se dodelike gemoed gekry het nie behalwe die taamlik
duidelike en heel ordinere karaktertrekke van selfsug en verwaandheid?

Die terugflitse na haar jeug bevestig bloot datsy die karaktertrekke reeds as
nare kind gehad het, sonder om enige diepsinnige verklaring te waag oor
waarom sy so Iiefdeloos geraak het dat syuiteindelik so giftlg was. Kortom, sy
wek g'n simpatie by 'n mens nie.

Dat daar van Daisy as klein brat tot Daisy asvolwasse booswig in die reeks
nie veel ontwikkeling is nie, isdalk teverstane - syis immers geen tragiese figuur
nie, want dit sou selfondersoek, vertwyfeling en uiteindelike skuld-erkenning en
berou verg. Daarvan wasdaar in haar hofsaalk geen sprakenie. Maar die gebrek
aan karakterontwikkefing laat 'n m~ns met 'n eendimensionale karakteruitbeel- .
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Onderbeleg

Vir die rekord
Non-event van die maand: FW se be
soek aan Suid-Amerika. Hoop hy het
genoeg kleinkinders wat kan speel met al
die medaljes wat hy daar gekry het.

Quote van die maand: Robert Mu
gabe aan John Bishop: "I don't mind
personal criticism • I'm an intellectual!"

Se-ding van die maand: Die wit volk
staat moet Boerassic Park heet - die
BSG se Sue MacGregor in 'n toespraak
in Johannesburg.

Suid-Afrika is onder beleg. Ons moet paraat wees en
onsself verdedig.

Ten minste, dis wat aile politici van elke kleur en geur
se.

Constand Viljoen S8 witmense moet hulself bewapen
en begin verdedig teen al die aanslae wat teen hulle
kom.

Peter Mokaba en Tokyo Sexwale S8 ANC
ondersteuners moet hulself bewapen en begin verdedig
teen al die aanvalle op hulle.

Gatsha Buthelezi S8 Inkatha-ondersteuners en
Zoeloes moet groepeer en paraat wees am hulself te
verdedig teen die moorddadige aanslae op hulle.

Hernus Kriel sa landsburgers moet voorbereid wees
am hulself teen aanvalle te beskerm.

Nou wonder Bittergal maar: wie is die aanvallers as
aile groepe so bedreig word?
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As die mag nle bale gou aan die massas oorhandlg word en grond van wit na

swart hande oorsaannie, sal dit 'n fakkel by die krultvat wees, se die PAC.

Brolloks wll byvoeg: As die politlcl nle almalophou stront praat nle, sal dit 'n

fakkel by die krultvat wees.

Drie Viva's

Nag 'n koor

Drie harde viva's vir die intellektuele diepte en imponerende
geartikuleerdheid van ons Leiers van More - Sasco.

Die Financial Mail plaas laasweek 'n uittreksel uit 'n Sasco-dokument
wat voor die Wits-chaos gepubliseer is: "The bloodstained De Klerk
rightwing military junta is braced for a sanguinary showdown against the
armless student movement ... we cannot idly spectate or lamely acquiesce
while the racial oligarchy via its university administration tentacles
viciously unleashes high intensity academic terrorism against the
endangered black students. The pretentious toothpaste smiling face of the
white Wits administration has to, as a matter of necessity, be ripped apart."

Diekritiek het vinnig en wyd gevloei oar die ANC se kommissie van
ondersoek na wandade in kampe in Angola: dit was nie wyd genoeg nie; nie
oop genoeg nie; dit moet na die geregshowe geneem word; daar moet
harder teen oortreders opgetree word.

Brolloks stem met al die kritiek saam.
Maar dlt is interessant om te sien wie saam in die kritiese koor sing: die

Nasionale Party, die regses, Afrikaanse en Engelse koerante.
Hoe luid.was hul stemme na die klug van die Hamns-kommissie oor

moordbendes en die BSB? Toe dosyne geweldenaars letterlik met moord
weggekom het en die amptelike ogies sty! oar die hele BSB-debakel .;
toegeknyp is?

Waar was hul stemme toe die regering goon vinger verroer het nie na al
die onthullinge van polisie-wandade deur Dirk Coetzee en etlike van sy
kollegas?

brolloks & bittergal (

Daar Is nog 'n koor waarin politic! deesdae uit volle bors sing.

As Afrikaans se ampstatus aangetas word, saldit 'n fakkel by die krultvat wees,

drelg FW de Klerk 'n week of wat gelede.

As die Afrikaners nle 'n eie volkstaat kry nie, sal dit 'n fakkel by die krultvat

wees, se Constand Viljoen en Ferdl Hartzenberg.

As die onderhandelinge nle vinnlg op dreef kom en daar nle 'n spoedlge

verskulwlng van mag Is nle, sal dlt 'n fakkel by die krultvat wees, se ANC-Ieiers.

As die ANC en die regering voortgaan om namens die Zoeloes te besluit en

nle hul else respekteer nie, sal dit 'n fakkel by die krultvat wees, se Gatsha

Buthelezi.

.Met 'n balk in die oog



7

laastese
\ 'n Swart Afrikaner met 'n roeping

\ Chris Landsberg, 'n Rhodes-student wat pas na 'n Magistergraad uit Oxford terugge~eer
het, is deur die HNP weens beweerde crimen injuria aangekla nadat hy saam met regse leers

op lV1 se Agenda opgetree het. Hy gesels met MAX DU PREEZ

Hoekom kom iemand soosjy met'n Oxford-graaden 'n

gesogte Rhodes-beurs tenig nabloedige Suid-Afrika?

Want ek wil terugploeg in die gemeenskap wat ek
daaruit gekry het. Natuurlik vael eksoms die wereld Ie
virmyoap. Dit was 'n kultuurskok am terug te kom.
Maar ek het gou geweetdis waar ek wil wees. Daar is
geenanderland ter wereld wat so 'n model kanword
vanrassesamewerking enekonomiese opheffmg nie. Ek
wil deel wees van die geskiedenis wat 005 nou hier
maak. En 'n mens bly maar 'nAfrikaan, ne.

Was jy nou die aand op TV verrasmet TerreBlanche,

Marais en Van Tonder se wrewelenhaat?

JI, clit was erger as warekgedink het. Ek het uitgesien
na 'n dialoag en beskaafde debat. Ek het hartseerdaar
weggestap. Tog was dit die moeite werd am op
nasionale te!evisie 'n debat tussen sulke mense en 'n
swart Afrikaner te he. Dis tragies am te dink diemense
issobangenvol rassehaat dat hulle bereid isom die hele

land se taekoms tebeduiwe! netomdat hulle nie hut sin kry nie.

Foto: Sally Shorkend

Raai jybruinAfrikaanssprekendesaan omna Afrikaanse

universiteitete gaan?

Beslis. Na die verkiesing salons sien dat meer en meer
mense na 'n universiteitsal gaan waar hulle gernaklik
vael, vera! omdat hulle hulself kan uitleef in hul
moedertaal. Ons gaan 'n groei sienvan swart Afrikaans
sprekendes naAfrikaanseuniversiteite, eerder asnadie
liberale Engelse universiteite. Ek is besig om 'n akade
miese loopbaan te oorweeg, enek wil graag na 'n
Afrikaanse universiteit gaan endaar 'nral speel.

JywasopRAU, 'n konselWaliewe Boere-universiteit. ••

Dit was tot myvoordeel. Ons was daar am 'n impak te
maak endee! van' die universiteit se konserwatisme te
begrawe. Ek dink ons het 'ngaeie job daarvan gemaak,
endit was verrykend. Akademies gesprake wasdit 'n
gaeieervaringen ek kon myplekkiebyOxfordgoedvol
staan. Maar RAU sal nog ver moo vorder am virhom
'nplek indie nuwe Suid-Afrika oop tekerf '"

Metdieheengaan van apartheid kanetnisiteit ook weersy normale plekinons

samelewing inneem. Hoe sienjy jouetnisiteit - is jy 'n Kleurling?

Nee, ekwas nooit een gewees nie. Dit wasvirmybesluit. Ekis'n trotse, swart
Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner. Ek is nie net 'n Afrikaan en 'n Suid
Afrikaner nie, ek is van 'nbepaalde trotse gemeenskap. Ek vind die debat
rondom wat dit is am Afrikaans of Afrikaner tewees, 'n ligsinnige een. Party
blanke Afrikaners het altyd 'nmonopolie geclaim. Ekgaan uitmypad am die

. record reg te stel en te se ekis 66k 'nAfrikaanssprekende - alisekswart. Ek
isnie Engels nie. Ek kom van 'nAfrikaanse agtergrond en ek is trots daarop.
Ek is trots op my taal en promote dit bo Engels. Niernand andersmoet vir my
se dit is sy taal alleen nie.Oit ishaag tyd datonsAfrikanerskap herdelinieer,
enhier is'ngoeie vertrekpunt Diefeit is daar isswart Afrikaners in Suid-Afrika.

Walgaanen moetvan die taalword?

Ons mag nie arrogant wees oar ons taal en dit bo ander met wetgewing
beskerrn nie. AfrikaansmOO homselfwaarborg indietoekoms. Engels ismeer
gemeenskaplik en gaan seker voorrang geniet. Maar Engelsbehoort nie die
eerste amptelike taal te wees nie. Tale moet gelyk instatus wees. Ons maet
erken dat onstaal as 'n simbool vir onderdrukking gebruikis,maar dit is nou
verby. Nou moet ons uitonspadgaanamtewys datclie era verbyis. Onsmoet
'nprogressiewe Afrikaans deel van 'nnuwe Suid-Afrika maak. Dienegatiewe
simbool moet 'n simbool van versoening eneenheid word. Endieonus isop
die praters daarvan. •

Is die bruin gemeenskapbesig om dieselfdevrese vir "swart oorheersing" te

ontwikkelas diewitmense?

ja, daar issoortgelyke vrese. Dietoekomstige regering kan hom van 'nklomp
problemespaaras hyvandiemensese probleme enbesorgdhede 'n prioriteit
maak, enduidelik enherhaaldelik se: 005 stelnie belang om aan julletedoen
wat julie aan ons gedoen het nie. Ons durfnie tit for tat-politiek speelnie.

En dieverhouding tussen wit en bruin Afrikaanssprekendes?

Ons het'ndekselse klomp goedgemeen. 005 is nou Yerby die argument van
pigmentasie. Se~s die VanTonders en Marais's moet nouerkendar daarn helse
klomp oareenkomste isvooronsbydie lelike verskilleuitkom. Ek hetdie indruk
gekry wit Afrikaners isselfs minder Europeesas die res vanons, al wou hulle
al die jare Europees in Suid-Afrika wees.

Is jy bitteroorapartheid?

Ek het geleer am rasioneel daaroor te wees.As jy van apartheid ontslae wi!
raak, kan jynie daaraan vaskleef nie. 005 het 'nslegte verlede gehad. Ek en
my familie het gely onder apartheid. Myrnabyvoorbeeldverdien vandagR150
per week. Dis mos niegeld nie! Maar005 moet ons selfsugtige verledeafskud
as 005 die toekoms willaatslaag.

IsAfrikaansbesig om 'n comebacktemaakin die bruin gemeenskap?

Ongelukkig nie regtig nie. 56 'ncomeback verg 'n positiewe paging am weer
meer Afrikaans en minderEngels te wees. Maar dithelp dat bombastiese wit
Afrikanerrnag aan die kwyn is. InOxford was ekmeerAfrikaans asEngels. Ek
het saam met 'n wit Afrikaner gewoon omdat ek gemaklik sou wees met my
taal. Om Afrikaans op Oxfordv~ alie plekke tekanpraat, is darem 'nvoorreg.
Jyeet in Afrikaans, jy kuier inAfrikaans.
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Dink die massas so?

Nee, maar clie leiers moet ditgedurig vir hulle se. Hulle wasveronreg. En ons
ander moet begin besefonsis oak in dieselfde boot asclie massas, alsit hulle
in 'n township 800 kmweg. 005 kan 'n model van sukses en hannonie raak,
maar netsokanSuid-Afrika oak 'n model vanhaaten vernietiging word. Ons
salmoetleeram die staclige, deurmekaarproseswat nou aan die gang is, saarn
te lewe.Ons is .n funksionerende anargie.Ditgaan goed en dit gaan sleg. Vrr
'n lang ruk ill apartheid gaandit so wees.



Vryheid van spraak is jou reg, en jou plig. 50, 56 jou sa. Ons wil

graag die menings en idees van jou organisasie/be5igheid hoor. Oor

enige onderwerp vanaf behuising tot onderwys, gemeenskapsontwik

keling tot ekonomiese bemagtiging.

* Se jou se en ons sal dit in 'n onafhanklike nuusbrief publiseer

wat bestem is om die mondstuk vir 5uid-Afrikaan5e organisasies te

word. Maak nie saak hoe groot of klein nie. 'n Netwerk van positiewe

idees en gedagtes wat sal help om die nuwe fondamente van hierdie

land te Ie.
As jy graag die nuusbrief wil ontVang, of wil vertel van jou idee~ of

suksesverhale, voltooi hierdie vorm vandag nog. Jy kan 'n verskil maak.

Aan: Die Redakteur, se Jou s~, Posbus 2651, Rivonia 2128.
Naam van organisasie/besigheid: • • ._. _
Posadres van organisasie/besigheid: • __• • •• _
Telefoonnommer: _
Faks: _

Wat doen jou organisasie/besigheid: _
Uit hoeveellede bestaan dit: • • _
Hoof van organisasie/besigheid: .
Jou naam: ~ • _
Jou ampsbenaming: • • • _

* Onderworpe aanRedakteur se goedkeuring
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Met 'n voorgee is ditnet
'n droom om teen Ernie Els te speel.

Maar vir hom kan dit nou 'ri nagrner riewccs,
Sanlam se Kanker-Uitdaagreeks - Ons eerste nasionale pro-am-gholftoernooi.

L INTA S C APE 301648/A

Aangebied saam met die klublions International,onder beske rming vandiePGA en met di: steunvan dieSuid-Afrikaanse Gholf-federasie. (Reel I - 8Behalwe 7 SAGF/2/93)
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Hier is u kansom die voorste
beroep sgholfspelers aan te dud!

Klub- en streekwedstryde
bepaal wie in die eindstryd gaan

meedin g wanneer altesame 90

amate u r s gratis by San Lameer

6
San Lameer

aan die Natalse s u idkus byeen

kom. Hier sal h u lle die beroep
spelers op 'n pragtige baan die

stryd aanse.

Die enigste vereistes is dat u

'n manlike amateurspeler met 'n

~, .
KANKER KAN OORKOM WOR D

voorgee van tussen 0 en 24 en lid
van 'n gholfklub moet wees - waar

u ook volle besonderhede kan kry.
Skryf u vandag nog in - en

slaan saam met die kampioene
'n dryfhou teen kanker.

m Sanlarn
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