




Die le~e kan r.J..et: lekkerder

-w-ees :Dl..et: die n"U~eCorolla.

Jy kan enige van die nuwe na jou asem sallaat snak en sorg dat

Corollas op enige stuk pad vat en stadsverkeer, steiltes en sleep lag-lag

self voelhoe lekker die lewe regtig kafgedraf kan word. Maar selfs met al

kan wees. die krag is 'n rit indie 180i verrassend

Skop af met die ratse 130. Hy't 'n glad en stil,

enjin wat daarvan hou as jy voet in Maar ons hetnie al die aantrek-

die hoek sit , en hy sal vir jou 'n kingskrag van die nuwe Corolla

lewendige vertoning gee wat gekop-

pel is aan merkwaardige brandstof-

doeltreffendheid.

onder die enjinkap weggesteek nie.

Die kajuit is propvol van die weelde

en gerief wat jy verwag, terwyl die

Volgende aan die beurt is die bakwerk nou spog met strelend e ,

multi-klep 160i met elektroniese aerodinamiese lyne.

brandstofinspuiting. Hy's net so tuis Maak jouselftuis in iets waarop

lekker die leweregtig kan wees.

jy regtig kan vertrou en vind uit hoc

Alles loop reg, altyd reg

TOYOTA
ALLR 0oc

. En dan isdaar dienuwe Corolla I8Oi.

in spitsverkeer as op die lang pad en

hy salsorg dar j y nooit in enige situ-

asieonkant betrap word nie.

Sy dubbelbonokas-enjin is 'n regte

grootmeneer met versnelling wat jou



Ten einde in die immergroeiende aanvraag na
kundige middelbestuur te voorsien, pied Unisa se
Nagraadse Skool vir Bedryfsleiding (SBL) die 21ste
Bestuursontwikkelingsprogram (BOP) in die begin van
1994 aan.

Sedert sy ontstaan" in 1972, ondersteun die
program middelbestuurders wat deskundiges op hul eie
gebiede is, om omvattende kermis oor al die funksies van
'n organisasie te verkry. Die BOP se keuserigting
Algemene Bestuur is die suksesvolste en bied aan
belowende bestuurders die geleentheid vir verdere
loopbaanontwikkeling. Dit is 'n middel tot selfverbetering
en beroepsvooruitgang en gee aan die wat dit geslaag het,
die mededingersvoorsprong - ongetwyfeld 'n voordeel in
vandag se wedywerende sakemilieu.

Die BOP is nog altyd oor 'n middeljaarkalender
aangebied en dit sal in die toekoms steeds die geval
wees. 'n Algemene Bestuur keuserigting word egter nou
aangebied wat oordie 1994 kalenderjaar strek.

Individue wat die program suksesvol voltooi ,
ontvang 'n erkende BOP Sertifikaat wat deur UNISA
toegeken word. \'

Vir u BOP programbrosjure met volledige besonder
hede, skryf asseblief aan:

Die Mededirekteur: BOP
SBL Unisa
Posbus 392
Pretoria 0001

Of skakel Deanna Voget
by 012-3226777

(Faks 012-3200421)
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lWEEDE REEKS-N° 7

6

52

GATSHA: 'N' MONUMENTALE
HOOFPYN 10
ANTI HERNUS EN DIE
AN DREAS-FOUT 11
TEC SE RATIE LOOP FYN EN DIEP 12

HEIN GROSSKOPF BEKEN 9
DIE JACKSON-FENOMEEN 18
SA HOU DIE BLINK KANT BO 28
KOM PALESTINA REGTIG TEREG? 30
AFRIKA·GODSDIENS GEDY 31
OPLOSSING IN CONTRA-MOORDE 37

JOAN 'THE BITCH ' HAMBIDGE 20

INTEENDEEL: HISTORIESE
AVONTUUR, PIKARESKE ROMAN 39
JEAN GENET: VERBODE MORALIS 41
ZAKES MDA: TELESKOOP
OP TEATER 42

TEATER: GOOSEN OOR ..KOFFER" 43
FILM: JANET FRAME SE
SKISOFRENIE EN DAARNA 44

VLlEG IN DIE SALF 8
POP 35
FYNPROE 45
FILM EN TEATERRESENSIES 46
WYNPROE 48
ONTDEK 'NEETPLEK 48
KLiPOOG 50
BROLLOKS 51

SA KRIEKET SPRANKEL DIE
WERELD IN 49

'N BURGEROORLOG
IS ONMOONTLIK 54

In Pippa Skotnes
se treffende
tentoonstelling In the
Wake of the White
Wagons word die
mistiek van die San
kultuur ontgin in
beelde wat darem

~ die vernietigde
verskynsel bewaar.

Jurassic Park ontsluit weer d ie
wonderwereld van
oerdiere en die mens
se verlange na
fantastiese mites.
Spielberg het, soos
met ET,' n vreemde
emosie regdeur die
ganse wereld
gestuur.

Derduisende
mense regdeur die
land hunker na hul
voorvaderlike
grond. Die eis is
om vinnige
restitusie te gee
aan mense wat hul

grond deur gedwongeverskuiw ings
verloor het. Maar hoe vinnig kan die
regering ou onreg herstel?
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mense en dinge
ANOREKSIA: Terwylhy inDuitsland was, het

die Iywige Andries Beyers niegeweet sy AVU
word plankdun met CehillPienaar se defeksie
nie. Toe hy terugkom, was KoosWonderboom
Botha darem nog daar. Oaknet. Koos se hy rol
liewer onalhanklikheidtoe asdieAVU heeltemal
sy Iyf ve rloor; NP of KP toegaanhy nooit weer

nie.

CITY PRESS 1'2 S EPTEMBER: The latest outrage o n th e East Rand has a clear message
for our peopl e - there are evil forces who are hellbent on stopping next yea r 's
elections.

SUNDAY STAR, 1'2 SEPTEMBER: Negot iators cannot be expected to keep on g iv in g in
to Buthelezi's " t e r r i t o rial demands' . The real compromises now have to come from
the IFPas the ti de o f events turnagainst it afte r Kwa Zu lu's case was thrown out of
court.

BEELD, 10 SEPTEMBER: Die AVU, en mlnder so die DP, is klein partye wat ge m aal gaan
word in die politieke meule tussen nou en aanstaande jaar se verkiesing. Dit is half
jammer dat d ie twe e partye die vroee slagoffers van d ie maalproses is omdat albei in
hul deel van d ie spektrum voorloperpartye was en is .

THEWEEKLY MAIL AND GUARDIAN, 10 SEPTEMB ER: To exercise its substant ia l
powers, the TEe needs the backing of 75 percent of it s membersand 80 perce n in
the matters affect ing the security forces. This w ill give a small handfulof so m e of th e
extremely minor and unpopular parties th e power to block TEefunctions.

Sowetan

koerante se

FERDI VEREER: Dievryheid van Lichtenburg
word aan dr F erdi Hartzenberg gegee - ver
moede lik omdat hy KPis,nie omdat hy 'n vry
ligdraer met 'n hart is nie.

WIE SAL DIE TROPLEI? Waar bevind die DP
hom nou? Voor 'n moontlike leierskapstwis met
'n rustelo o s g rommende Tony Leon wat na 'n
rustige grom lo se Zachde Beer sit en kyk met 'n
reg-vir-s p r ing houding?

IN BOTTER GEVAL?Van onafhanklikheid rol
Willem H eier, R ichard Cheary en Mike Melunsky
in die botter van 'n ANCwatlekker dikker word
van witv le is. D ie drie rollingstones meen hulle
kan die ANC h elp met kundigheid in plaaslike
regering - asof die civics nooit iets geleer het nie!

PAC-~iCRKOMS: Indiendie PAC, die Rivers ide
Lodge op di e Lesotho-grens gaan uitmekaarskiet
het, het hulle 'n snaakseteiken geskiet. Riverside
het oorspronklik aan die ryk enbekende Duncan
familie behoort- en Patrick Duncan moes in die
sestigerja re landuit vlug omrede sy lidmaatskap
en werk vir die destyds verbanne PAC.

PAC-ERFEN IS: Digbydieplek waar Amy Biehl
in Gug u le t u vermoor is, gedenk Apia sy stigting .
Kinders verkondig op T-hemde: Kill them, Apia .
Butcher them, Apia.

LIEGBEK: Is a bel Allende,beroemde Suid 
Amerika anse skryfs ter, S8:"I loved being a jour 
nalist. But I was a lousy one. I lied all the time."

Eenvandie grootste en modemstemoskees ter ere va n die profeet Mohammed se ver

jaardagis deur k oning Hassan van Marokko geopen deur 'n laserstraaJ wat in di e rigting

van Mekkawys, aan te skakel. Dithet 7 jaar en $500 miljoen gekos om die m o s k ee - met

plek vir 1()() 000 aanbidders - te voltooi.

HEUNINGBEK: Die koninginvan Afrikaanse uit
saaiste mme, Esme Euvrard, isop 74 in haar
slaap d o o d. G eloof en geliefd vir haar soet stem
en haar g u lhartige liefde vir dieganse were ld, het
Esme grande dame-statusin radio en ons eerste
rolprente gehad.

'N WIT WEL KOM. Gerrie Peiservan Orania S8
die w it Boere Afrikaner Volkstaat (lees Net vir
Blankes) g aan hulselfbemark as 'n toeriste-at
traksie (lees w it toeriste). Die stadsklerk verseke r
voorne m ende reisigers dierioelering werk nou
goed en daa r' s ook Boesmantekeninge te sien.

I

Suid-Afrika se b evo lking het seder! die 1991-sensus met 1 558 000 mense toegeneem. Dit

is 2134mond e per d a g om te voeden werk voo r te vind.

Dieverouderde wereldbevolkinq gaan geweld ige druk op lande semaatskaplike bystand

plaas. Die twee la nde met diegrootste probleme is Duitsland, wat 'n minus in sy geb oorte

aanwassyfer too n , en Japan waardie gemiddelde ouderdom glo 82jaar is.

Volgens 'n Britse vers lag kan mense, danksy wetenskaplike vooruitgang en 'n gesond e

leeflNyse, 115 jaar oud word .

'n Manvan Nebraska w at besopemet sy vragmotor oor 'n seun geryhet, moet 'n toto van

sy slagoffer vir d ie volgende vyfjaarby hom era, het die hof beslis.
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PRETORIA.

sese hulle
"Nee, ekwas gelukkig. Ek kom uit 'n armblanke

omgewing, soek wasnooit goed genoeg virhulle

nle?

PIET GOUS, voorsitter van die Vrystaatse Land

bou-unie,op'n vraagof hy colt deur die Breeder

bond genader is

"How can a20-year-old girl improve her personal

bestbymorethan threeminutes in less than ayear

andbreak the world record? Well, she's certainly

not eatingporridge."

INGRID KRISTIANSIN, voorm alige 10 000 meter

rekordhouer, oar die Chinese atleet Wang Jungxia

'~s ekasmilitaris dieselfde opmerkings soumaak,

sal dit baieernstiger wees. n

GENL CONSTAND VILJOEN, leier van dieAfri

kaner Volksfront, wat die dreigemente van burger

oorlogwat drFerdi Hartzenberg, leier van die KP

gemaakhet,afmaak as politiekery

"Asjy 'nJood was wiese venster gebreek is, sal jy

by die Gestapo gaankla?"

TINA MARTIN, 'n terapeut van die BritseVereni

gingvanPolisievroue, oor die hoe voorkomsvan

ongerapporteerdeseksuele teistering van vroulike

offisieredeur manlike kollegas

"Diekuns vanvooruitgang is om orde te middevan

vergndering tehandhaaf- en verandering te midde

vanordetehandhaaf. n

A E ABRAHAMSON, voorsitter van die Suid-Afri

kaanseZioniste-federasie

"Asjy iemand ontmoet, bied jy net jou hand aan as

jy daardiepersoon vertrou, as jy in hom kang/o. Ek .

weetwieek is, hy weetwie hy is en ons 101 nie

daarmee nie."

" KOLONEL" FERRUS MUNRO, tweede inbevel

van die AWBin Kaapland na sy ontmoeting met

Nelson Mandela in 'n hotelkamer in Beaufort-Wes

waar daar nie hand geskud is nie

"It iseasy forme to phone almos t any foreign minis

ter in theworld and get access. n

THABO MBEKI, die ANC se nuwe voorsitter

"Ekdoen dit nie vir geld nie."

Die impresario ANANT SINGH oar hoekom hy

Michael Jackson na Suid-Afrika wou bring.

Andy in TheStar

\Nil jy weet?
Dwi g h t David Eisenhower, die 34e pres ident van die VSA,

i s o p 14 Oktober 1B90 op Deniso n in Texas gebore. Sy pa

wa s Da vid Jacob Eisenhower en sy rna Id a Elizabeth

St o v e r .

Los Angeles in Kali fornie is 2 23 1,68 3 k il o me t er van Dallas

in Texas .

Mike Luckov ich - Atlanta constitution

het jy geweet?
M erc u r ius is die tweede kleinst e p laneet in d ie

sonn e st e lsel en ook die naaste aan die son . Sy j aar is net

88 dae lank. Die kleinste p laneet is Pluto .

Jup i t er, d ie grootsteplaneet , neem sowat 12 aa rdjare om

een v a n sy jare te voltool.

Di e v o lgende totale sonsverduiste r ing salop 3 No vember

1994 o o r Peru, Bolivie en Brasili e vo or ko m en v ier minute

e n drie en twint ig sekondes du ur .
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VLIEGIN DIE SALF,
~,

,:,On'sl11oet weet wie het Biko doodgeslaan

" ./ r.' '
, x : MAX DU PREEZ

... '-;anvanklik positiewe stap om 'n kommissie van ondersoek na wandade in
die Angola-kampe aan ie stel, is 'n verdere rede waarom eerlike,
demokratiese Suid·Afrikaners - en sekerlik aile Christene en ander
gelowiges - nou behoort aan te dring op 'n Kommissie vir Waarheid en
Versoening soos wat Chili in 1990 na 'n soortgelyke rekord van marteling
en moord gedoen het.

. As daar 'n volledige erkenning en openbaarmaking van al die
booshede van die apartheidsregering en die stryd daarteen is, kan die
katarsis in ons gepolariseerde gemeenskap sovee! vinniger en makliker
kom en kan ons die swerende wond van die verlede laat genees.

Sonder die katarsis sal die bitterheid, haat en wraaklus voortduur - dft
waarop radikale soos Apia teer.

;S··', "ESTIENjaar gel~de die week het pohsiemanne een van
• ' Suid-Afrika se, mee~\ ,talentvolle,en Ch,ariSm,~tiese leiers,
.. Steven -Banm Bike so erg aangerand dat hy aan sy wonde

,.i ood , I'd ; is.' , , - ", '

'" :' ",',' Qie geregtelike ondersoek na sy dood is s6 deur die
'\.polisie belieg dat ditgeenviriger gewys het nie. ,

"" , ,', .Daar is 'n hele rits soortgelyke gevalle waar dit algemeen bekend is dat
, " 'politieke leiers deur slupmoordeuars van die staat of amptelike
" :moordbendes .vermoor 'is, maar van regeringskant is daar 'n bot

omkenning. " , '
>,.' S6isRuth First in Maputo"Dulcie September in Parys en Jeanette
" 'Schooneil haar dogtertjie in Angola deur agente van die staat vermoor.

Sterk getuienis .oor wie vir die aeorde verantwoordelik was, is die laaste
vyf jaar in Vrye Weekblad gepubliseer. So ook inligting oar die
'teregstellmg" van die Mamelodi-dokter, Fabian Ribeiro, en sy vrou; die
Natalse prokureur, Griffiths Mxenge, en sy vrou, Victoria; en die wit,

'0': aktiviste Rick Turner, Neil Aggett, Anton L~bowski en David Webster.
: 'Die hoof van"die polisie se V1akplaas-moordbende, Dirk Coetzee, het
vier jaar gelede al met gure besonderhede vertel hoe teenstanders van die
!egering sielselmatig vermoor en gemartel is. En drie jaar gelede het 'n
grootdeel van die onsmaaklike waarheid oor die weermag se Burgerlike

",', Samewerkingsbufo se werklike doelstellings uitgekom.
. Van die polisiemanne en soldate wat by die beweringe betrek is, is '

intussen bevorder, ander se aftrede is met groot goue handdnikke gekoop.

pIE LAASTE' PAAR weke isdie sweervan die verlede weer oopgesteek:
" fn getuienis voor die ondersoek na die moord op die UDF-leier Fort Calata

" en sy drlekollegas se die hoof van Militere InIigting, genI· Joffe! van der
Westhuizen, dar dit'neidieveiligbeidsmagte kon gewees het wat hulle
vemoor 'het; 'en weier hy om vrae te beantwoord oordie beplande moord
op. 'n tuislandleier omdat dit hom kan inkrimineer.

Suid-Afrika moes ookhoor dat die gewese hoof van die weermag, genl.
Jannie Ge!denhuys, aan senior offlSiere gese het dat die uitwis van
~aride van die staat" nie moord is rue:' ,

" . Wat 'n siek, bloeddorstige era was die Totale Aanslag niel'En boonop
~enwaftot ~ancIag toeomring is deur 'n 'bodyguard of lies" (om Churchill

, buite konteks aante haal). ' ' ,
< Dit naakdit juis te meer onsmaaklik omna die regering se '
prepaganda-aanvalle op die ANC oar hul'geraamtes in die menseregte-kas

, Ie luister. ' \ '

, :" ?ie ANe se versuiln0m, sterk opte tree tee~ sy skuldiges (Ina die \

'.
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BIKO IS 'N goeie voorbeeld: sestien jaar na sy dood het swart Suid
Afrikaners nog nie vergeet en vergewe rue, en bly die wrewel prut. Gaan
kyk maar na artikels hieroor in die laaste week se swart koerante.

Maar belangriker nog: as die sondes van die verlede nie in die ope
gebring word nie, sal dit 'n emstige ondermyning van die nasionale morele
gewete meebrng. Oit is iets wat die nuwe Suid-Afrikaanse gemeenskap
allermins kan bekostig.

As ons nasie nie gepurgeer word van al die traumas en ongeregtighede
nie, bly dit indie nasionale onderbewussyn voortsluimer - as bitterheid by
slagoffer, en as onderdrukte skuldgevoel by aggressor . en steek later weer
met ander simptome kop uit.

En as Suid·Afrika nie op 'n skoan menseregtelei 'n nuwe toekoms kan
begin bou nie, gaan die kultuur van klandestiene staatsoperasies en die
minagting van menseregte in die naam van staatsveiligheid net voortduur.

NEUREMBERG-TIPE verhore is potensieel gevaarlik en destruktief. 'n
Heksejag onder die veiligheidsmagte kan die mense meer van 'n probleem
in die oorgangstadium maak as 'n hulp.

Maar sonder kennis van die verlede en 'n vorm van skulderkenning
dew die gewddenaars - insluitende die politici wat die klimaat geskep en
die opdragte gegee het - kan ons werklik nie 'n oop, verdraagsame
demokrasie bou nie. ' '

'Politieke' moordenaars en martelaars van alle kante van die politieke
spektrum behoort amnestie te kry, maar die mense van Suid-Afrika het 'n
onwrikbare reg om, te wed waarv66r hulle amnestie kry.

Mons die reeds wankelende NuweSuid-Afrika boonop op 'n
fondament 'vao leuens, versluiering en 'n minagting van menseregte bou,
kan dit nie stewig genoeg wees om die toetse waaraan dit onderwerp
gaan word, te deurstaan nie; •



Hein praat . .~eurma1~n.;nng

, . (uiteindelik)
reguit oar bomme

SESJAARgelede was Heinrich]ohannesGrossko
pfdiemeesgesoekte man inSuid-Afrika.Assoldaat
vanUmkhonto we Sizwe ishy beskuldig van drie
groot terreurdade.

Nou erken hy: net een keer het hy'n bom
geplant - 'nbornwatniemand gedood het nie. Maar
oar die anderhet die regering en die polisie hom
valslik beskuldig.

Grosskopf het vandeesweek uit Engeland aan
Vrye Weekbladgese hy het omvrywaring gevra vir
diebornwatinjulie 1987 inSuid-Afrika bydie SA
Weerrnag se Kommandement Witwatersrand in
Quartzstraat, Johannesburg ontplof het. Met die
ander twee terreurdade.waarvan hy op sensa-,
sionele wyseses jaar gelede deur die destydse'
ministervanWet en Orde, Adriaan Vlok, beskuldig
is, het hy niksmee te make gehad nie.

o Grosskopf sehy het deur die Verenigde Nasies
se verteenwoordiger by die die Departement van
justisie aansoek om vrywaring .van vervolging
gedoenhetvirsyaandeel indie Wits-kommande-

. mentbom, "aangesien dit 'n polities-gemotiveerde
aksie was,uitgevoer ter bevordering vandie doel-

Grosskopf, onlangs in
Londen afgeneem.

stellings en doelwitte van die ANC".
. Grosskopf, watnoubeplan om terugte keer na

Suid-Afrika, ontken ten sterkste dat hy enigsins
betrokke was by die bomontploffmgs buite die
Johannesburgse landdroshof in1987 en buite die
Krugersdorpse landdroshofin1988waardrie mense
dood is en twintig beseer is.

Grosskopf se 'n onlangse tydskrifartikel het
. hom verkeerd aangehaal. "Ek wil dit duidelik stel
dat ek, totnou, nooitbetrokkenheid by enige van
die Umkhonto we Sizwe-aksies waarvandie SAP
my indieopenbaarbeskuIdig het, erkenof ontken
hetnie," se Grosskopf. En om fmaal 'n einde te
maak aan die "sensasionele en dikwels belaglike
spekulasie, veral wanneer daar veel belangriker
sake opdieagendais," wil hynousyaandeelin een
en onskuld in twee van die drie beskuldigings
bekend maak.

Grosskopf se erkenning kom na jarelange
bespiegelinge oor sy rol as 'nANC-guerrilla. In 'n
onderhoud in Julie 1990 met Vrye Weekblad het
Grosskopf gese, "Oom Adriaan (Vlok) beskuldig
my van drie operasies, As ek dit erken, is ek in die

gemors. As ekditontken, is iemand anders in die
gemors."

Onlangs hetGrosskopfseeerste roman, Artistic
Graves, verskyn. Dit handel oar 'n Afrikaner se
betrokkenheid bydiestruggle.

Omdat Grosskopf selfuit 'n gesiene Afrikaner
famille kom en sy pa, Johannes Grosskopf, 'n
koerantredakteur en professor in die joemalistiek

.~ was, hetdie beskuldigings teenhom destyds groot .
opslae gemaak. Belangstelling in syhoek wentel
om die moontlike outobiografiese elemente daarin.
Grosskopf hetselferkendat die hoek getemper is
deur syensykamerade se ervaringeindie struggle.
Die hoofkarakter indieboek worduiteindelik as'n
teensinnige vryheidsvegter uitgebeeld. Grosskopf
self is konsekwent deursy vriende as'nsagsinnige
mens beskryf watteengeweld gekant is.:

IN 1986 RET Grosskopf Suid-Afrika en syjong
vrou van tien maande skielik verlaat enhom bydie
ANC se militere vleuel, Umkhonto we Sizwe, in
Lusaka aangesluit waarhy opleiding gekry het. . .

In Maart 1988hetdiedestydse ministervan Wet
en Orde, Adriaan Vlok, in 'n opspraakwekkende
verklaring gese dathy"geentwyfel" het dat Hein
rich Johannes Grosskopf by die Quartzstraat
ontploffmg betrokke wasen datdiepolisie glo dat
Grosskopfook bydieKrugersdorpse landdroshof
ontploffmg betrokke was. Brig Herman Stadler,
destyds van dieVeiligheidsdiens, hetbeaam datdie
polisie leidrade in diervoege gehad het.

'nBeloning vanR50 000isop Grosskopfsekop
gesit.

Vlok seuitlatings hetgrootbeswaar van Gross
kopfsemoeder, Santie, oak 'njoemalisen skrywer,
uitgelok. Sy het 'n verskoning van die minister
geeis omdathyhaarseuri as 'nANC-terroris"aangek
la, verhoor en skuldig bevindhet,"

Vlok het inantwoord gIogesedat hy jammer is
dat sy syverklaring so "beleef" het. Grosskopf se
ma het weer geeis dathy verskoning vra enhom
tereggewys datsysyverklaring gehoor het endit
nie 'beleef" hetnie.

Oor die versuim aan Vlok se kant om in die
openbaar die saak aan te roer en om op haar
briewe te beantwoord, het mev Grosskopf haar
briewe indie pers bekendgemaak. Geen toestem
ming kon verkry word om Vlok se briewe te
publiseer nie.

Nou wi! Rein Grosskopf terugkom Suid-Afrika
toe. Hy isgetroud met'nEngelse vrouenhet 'njong ,
dogtertjie. Hy wil graag nog skryf. .

Hy was baie skrander op skool, ook gewild as
'nminsarne, uitgaande en sagsinnige mens. Hy
kom uit 'ngeslagvanbekendeensterk akademiese
mense -sendelinge, regsgeleerdes, skrywers. Hein
het in sytweede jaar opWitsopgeskop en eers 'n
vepleer geword, toe 'naktivis.,

"As ek nie 'n Afrikaner was nie, het niemand
" ooit mynaam geken nie," hetGrosskopf, moontlik

tereg, aan Vrye Weekblad gese, •
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Daar is geen strategie op die horison om die Buthele
zi-faktor te hanteer nie - selfs nie buitelandse druk nie

DIE moeder van aile politieke kopsere. Dis hoe
verslae en erg gefrustreerde leiers van sowel die
AJ'lC as die regering deesdae voel oar Mangosuthu
Buthelezi, die leier van die NP en hoofminister
van KwaZulu. .

' ln gesprekke met leiers van die twee onder
handelingsvennote is dit duidelik dat hulle met hul
hande in hul hare sit en geen benul het hoe om
homte hanteer nie. Maar terwyl hulle nou openlik
vandie 'Buthelezi-faktor" praat, is dit duidelik dat
die omstrede politikus deur sy afwesigheid die
afgelope byna drie maande by die veelparty
onderhandelinge daarin geslaag het am sy teen
standers te dwing om homemstig op te neemen
toegewings te maak wat vroeer as onmoontlik
beskou is.

Dit is ewe moeilik en frustrerend amdie ander
"probleemkind", die regses, weer te betrek. Die
bilaterale gesprekke tussen die Afrikaner Volks
front se generaals hak elke keer vas by die regse
onverbiddelike eis dat die ANC eers die beginsel
van 'n Afrikaner-volkstaat moet aanvaar.

'nFormuJe word desperaat gesoek am Buthelezi
te oarreed om terug te kom na die onderhande
lingstafel. Met Vrye Weekblad se ter perse gaan,
was die ontmoeting tussen Staatspresident FW de
Klerk en ButheJezi nog op koers.

Sekere regeringsbronne se as Buthelezi weier
amterug te kom, hoop hulle as tweede prys hy sal
nie die verkiesing op 27 April volgende jaar boikot
nie.

Toe ek 'n regeringsleier daarop 'liYs dat ons ses
weke gelede 'n lang ,gesprek oar die regering se
hantering van die "geval Buthelezi' gehad het en
nou weer, se hy sinies: "Jy kan daarvan seker wees
ons sal oar ses weke weer dieselfde gesprek he 
en nagsteeds nie nader aan 'noplossing wees nie."

Die euforie onder ANC- en regeringsonderhan-
IY ~

_ Mangosuthu Buthelezi

FWdeKlerk

(Fato 's : Sally Shorkend)

delaars na die besluit oar die
instelling van die Uitvoerende
Oorgangsraad (TEC) verlede
week was verrassend. Daar was
min of weinig begrip vir die
praktiese probleme wat nou op
duik weens Buthelezi se volge
houe boikot-aksie.

Die instellingvan die TEC beteken die Iiggaam
sal in belangrike opsigte 'n sekere seggenskapoar
die sake van KwaZulu he . Dit is hierdie
ontwikkeling wat Buthelezi so verwoed maak dat
hy kort-kort met burgeroorlog dreig.

Dit word nou vir die regering enANCduidelik
dat die eise am'n federasie nie die belangrikste
rede vir sy wegbly-aksie is nie. am tyd te wen, het
die regering en die A C die kwade dag van
optrede en beslissende besluitneming vir 'n ver
dere maand uitgestel. Daar is besluit dat die TEC
en die drie ander verwante wetgewings eers
ingestel kan word nadat die tussentydse grondwet
gefinaliseer is en dit alles as een pakket dear 'n
leiersberaad goedgekeur word.

ANC- EN REGERINGSBRO NNEse hullesal in
die volgende weke uit hul pad gaan am "watter
vrese Buthelezi oak al mag he , te probeer
aanspreek.

Maar dit Iyk of die regering weer eens die bal
mistas as hulle dink 'n grondwet met 'n sterk en
absolute federale inslag sal genoeg wees amhom
in die proses terug te bring.

Branne na aan homse: "5005 ons De K1erk ken,
het hy nog geen plan hoe om Buthelezi te hanteer
nie. Die gecjagte dat hy eensydig 'n skilkking aan
Buthelezi moet opdwing, is vir hom eenvoudig
'too ghastly to contemplate', om John Vorster se
woorde te gebruik."

Hulle se De Klerk sal vir eers probeer om
"soveel myle as moontlik saam met Buthelezi te
loop". De Klerk besef blykbaar dat as daar 'n
breekpunt kom, dit nie oor die kwessie van 'n
federasie moet wees nie, en hy sal probeer am dit
duidelik te maak dat Buthelezi se onredelike eise
die rede is vir die politieke konflik.

In 'n gesprek met 'n senior IVP-leier die week

blyk dit dat FW de Klerkse geloofwaardigheid oar
'n bree spektrum binne die IVP 'n sterk knou weg
het. Aan Vrye Weekblad is gese: "Ons vertrou De
Klerk nie meer nie, want hy het ons al te veel in
die steek gelaat."

Maar die ANC en regering vestig hoop op
woelinge binne die lVP. In 'n sekere mate het
Buthelezi 'n slagoffer van sy eie sukses onder
blankes geword. Want die nuwe .parlemeniere
rekrute, hoewel sterk anti-ANC, is ewe sterk anti
regs. Samewerking met die regses of 'n boilkot van
die verkiesing is vir hulle heeltemal onaanvaar
baar.

Buthelezi se onlangse besoek aan Duitsland,
Denemarke en Brittanje was deel van 'n fyn
beplande strategie van die ANC-regerings-onder
handelingsvennootskap. Daar is gehoop dat druk
deur veral tradisionele en jarelange bondgenote
van Buthelezi, soos Duitsland en Brittanje, hom
sou oorreed om na die onderhandelingstafel terug
te keer.

TOT DUSVER HET die strategie misluk, want
Buthelezi het kategories aile pogings in die ver
band ergerlik verwerp. Dit was gereel dat Buthele
zi in Duitsland die gas van die Konrad Adenauer
Stigting .was. Die organisasie ondersteun Buthelezi
al jare, het 'n kantoor in Durban en is deel van die
establishment van Helmut Kohl se regerende
Christen Demokratiese Party.

Die bestuur van die Stigting het reguit aan
Buthelezi gese sy nuwe alliansie met regse partye
mag meebring dat hulle eersdaags hul ondersteun
ing opskort. Die Duitsers was blykbaar geskud toe
die beweerde dreigement geen indruk op Buthelezi
gemaak het nie.

Kohl self was eweneens ontstoke oar sy
ontmoeting met Buthelezi, hoewel amptelik niks
gese is nie. In plaas van 'n man tot man tweege
sprek het Buthelezi, in sy tipiese onderhandeling
styl, hom met 'n lang memorandum oor die
beweerde gebreke van die huidige onderhande
lings gekonfronteer. Die gesprekke met die min
isters van Buitelandse Sake van Duitsland en
Denemarke was stormagtig.

Hoewel die ontmoeting met die Britse minister
van Buitelandse Sake, Douglas Hurd, kalm ver
loop het, is die Britte oak verstom oar Buthelezi
se samewerking met regses en sy onbuigsa me
houding.

IN REGERING5KRINGE word gese 'n laaste
uirweg is om Buthelezi se au vennoot, Margaret
Thatcher te nader am van hulp te wees. Maar in
Britse kringe is gese dat vanwee haar patologiese
huidige anti-John Major-houding sy uit blote
dwarstrekkerigheid Buthelezi mag ondersteun.

Tot dusver het dreigemente uit Duitse enander
Europese konserwatiewe kringe dat hulle finan
siele ondersteuning aan die IVP sal afsny, by
Buthelezi op dowe are geval.

Daar is ook vasgestel dat rwee van die groatste
finansiele ondersteuners van Buthelezi rwee regse
Britse multi-miljoeners is - John Aspinall en sir
James Goldsmith. Weens hul regse sentimente
word gevrees dat hul steun sal voortduur. •
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Die verdeeldheid o ar strategie loop soos 'n Andreas
fout in die aardkors deur die Nasionale Party - selfs
deur die Afrikaanse pers, skryf

Hernus Kriel. (Foto's:SallyShorkend)

"EK Iyk soos 'n antie en ja, ek is anti-ANC, maar
ek is nie een van Hernus seanti' nie." Die op die
oog af onskuldige, Iighartige opmerking deur
Sheila Camerer, adjunk-minister van ju tisie, tydell5
die Transvaalse Nasionale Party-kongres verlede
week, was 'n berekende steek ria Hemus Kriel, die
minister van Wet en Orde, en het gewys hoe
openlik die antagonsme in die NP geword het.

Kriel en ses ander kabinetskollegas is verlede
week deur die Beeld-rubriekskrywer Lood "Die
Sewe Anti's' in die kabinet genoem wat verbete
veg om 'n anti-ANC-alliansie te vestig wat die
Inkatha Vryheidsparty OVP) en die regse Afrikaner
Volksfront (AVF) moet insluit.

Bee/d het die name van ses genoem - ministers
Kriel, Kobie CoeLlee, Tertius Delport, Andre Fou
rie, George Bartlen en Danie Schutte. Die sewende
is intussen uitgeken as Rina Venter.

MET BAAR TERLOOPSE opmerking her Camet
er dit duidelik gemaak sy vereenselwig haar nie
met die "blinde patologiese anti-ANC strategic',
soos daar onder die hervormingsgesinde en onder
handelaars na die -anti'-strategie verwys word.

Camerer self is nou betrokke by die onderhan
delingspan, waarsy Kobie Coetsee as ,\Iinister ran
Justisie verteenwoordig. Maar polities is sy deel
van die pragmatiese onderhandelingsgroep wat
Roelf Meyer, Dawie de Villiers, Leon Wessels en
Fanie Schoeman (Meyer se adjunk-minister) in·
sluit.

Die Camerer-steek het gevolg nadat Kriel aan
die begin van sy toespraak wat oar veiligheid en

SheilaCamerer

geweld sou gaan, Beeld e rubriekskrywer reguit
aangevat het. Oenskynlik wa dit n aanval op die
koerant, maar vir die wat weet. was dit duidelik dat
hy sy kollegas wat die alliansie met Inkatha en die
regses verwerp, in sy visier gehad het.

Dit is betekenisvol dat Kriel sy anrwoord aan
Lood van 'n drie bladsye-verklaring afgelees het,
wat agterna terstond aan die pers uitgedeel is.

Op die wyse het Kriel die huidige rwis in die
kahinet en onder die top-Ieierskap, wat tOI dusver
agter die skerms gevoer is, in die ope gebring.

. WAT BELA GRIK IS, is hoe Kriel die saak
aangepak het. Op 'n slim'wyse het hy die taats
president F\\7 de Klerk by sy iening ingesleep
deur vir De Klerk te omarm

Met verwysing na die sewende ongenoemde
minister, en die kaal blokkie sander 'n foto en legs
'n vraagteken, het Kriel gese: 'Ek wil Load graag
help. Hy kan sommer in die blokkie 'n groepfoto
ran die kabinet insit. A1mal in die kabiner be kou
die A.t\lC as ons politieke vymd, Die staat pre i- .
dent het dit al meermale gese. Ons is alrnal anti
A.t\'c. Ons is ook anti-KP, AWB, PAC, en Kommu
nistiese Party."

Maar belangrik is dat hynie die IVP en die AVF
(waarvan die KP 'n lid is) onderdie \yande van die
NP tel nie.

Deur F\\' de K1erk in die openbaar in die geveg
te betrek, het Kriel druk op hom probeer uitoefen
om die kant van die anti's te kies.

Kriel weet dat weens die komplekse aard van
die debat, sy kollegas nie durf omsy simplistiese

siening ran die ANC te probeer bevraagieken nie.
Die wyse waarop De Klerk in sy toespraak ook

die ANC aangeval het, was - bedoeld al dan nie 
deur die anti-kamp aangegryp as bewys dal De
Klerk hul standpunt ondersteun,

Tot dusver het De Klerk nie kant gekie nie.
Heewel hy bitter graag 'n bree front met die IVP
sal wil vorm, lyk dit egter onwaarskynlk dat hy
iets met die regses te doen sal wil he.

Kriel se "klagstaat" oor die sondes vandieAJ\'C
'as op halwe waarhede en verdraaiings gegrond.

Dieplan is du idelik om oveel emosie rondomdie
AJ\'C op Ie wek om die party-leiding in alliansie
met die regses en Inkatha te forseer.

Kriel het onder meer gese die A.t\'C bely nie
Christelike beginsels nie, ondersteun sterk sen
trale regering. wil nie minderhede beskenn nie en
bring slegs lippehulde aan nie-diskriminasie.

Tot dusver het De Klerk egter sy onderhande
lingspan - wat almal sterk teen die anti-groep se
alliansie-strategie is - ten volle by die veelpany
onderhandelinge onder teun.

DIE AFRlKAAN E KO ERANTE doen lu tig
mee aan die politieke ge toei. Die voorse Kriel
ondersteuner is Rapport. met die Kaapse dagblad
Die Burger 'n effens meer ubtiele tweede. Die
Burger se Transvaalse u ter. Bee/d. staan aileen in
y kritiese houding ieens die Kriel-paranoia, met

Die \'olksb/ad in Bloemfontein wat 'n meer neut
rale posisie inneem.

lIapport en y redakteur, Izak de Villier , i
mamde lank al be ig om soo 'n keflenje aan die
hakke van De Klerk en sy onderhandeharspan te
blaf en die tipiese Kriel-argurnente week na week
te herhaa l, Daar is ook al weke lank 'n gedurige
toemdering tot die AVI', veral Constand Viljoen,
wat soms in 'n verheerliking van regse teenstand
teen die ANC uitslaan.

verlede ondag het De Villiers sy I'IJg 'in 'n
openlike aanhang van die Kriel- entimente ge~y .
Die manier waarop Krie l e stellings by die
kongres tot ant i-ANC-besluite deur die kongres
I'erhef is, het heelwat van die versoeningsgesindes
in die party van verontwaardiging bat snork.

Waamemers van die Afrikaanse perswe e it
en wonder en wag om te ien wat gaan die
grootbaas van die 11a ionale Per , Ton vosloo,
doen met die ongewone rwi binne y groep.

Vo 10 0 her al 'n keer die aweregse Ebbe
Domnis e, redakteur van Die Burger, hokge ban
toe Dommisse desryds terk teen die OrA van Dirk
Mudge in Namibia propaganda gemaak het ten
gumle van die WA Na ionale Party van AH du
Plessis.

Maar daar word ook hardop gewonder waarom
Vosloo volgens aile be-kikbare getuieni nog
nooit :n woord gerep het oar De Villiers se soms
embJrrasserende reaksionere aanslag in Rapport
nie. •
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deur hennie serfontein

Die Uitvoerende Oorgangsraad gaan 'n werkll1<e verandering
bring in die manier waarop die land regeer word

DIT het tande. Dit kan byt Dis die ware Jakob
waarvoor Suid Afrika al 341 jaar wag. Dis die
Uitvoerende Oorgangsraad, algemeen bekend as '
die TEC, waartoe die Veelparty Onderhandeling
sraad onlangs besluit her.

Iaat daar geen twyfel wees nie: dit gaan 'n
besliste invloed he op die manier waarop besluite
oar kardinale sake g~neem gaan word totdat die
nuwe .regering in Mei aan bewind kom, Soos
besluite oar die begroting en die toekenning van
geld, die weermag en die polisie, en die bevoegd
hede van die Staatspresident en ministers.

Daar's mense in regeringskringe wat walgooi
en beklemtoon dat die TEC nie die regering
vervang nie, en dat daar nie gesamentlike beheer
oar die Veiligheidsmagte is nle, Maar dis am die
regses te sus en die ware grondwetlike en poli
tieke implikasie van die stap te probeer verdoesel.
En as hierdie nie magsdeling is nie, was afsonder
like ontwikkeling nie apartheid nie.

Sommige in die ANC en die PAC se dit gaan nie
ver genoeg nie. Ook hier is dit 'n geval van
polirieke debatspunte aaneken Of dalk kan hulle
net nie 'n politieke deurbraak erken as hulle dit
sien nie.

Vra maar vir Mangosuthu Buthelezi, Oupa
Gqozo of Ferdi Hartzenberg. Die instelling van 'n
TEC met regte en magte is waarskynlik die
belangrikste rede waarom Buthelezi die onder
handelinge boikot, terwyl Hartzenberg dit as 'n
rede vir 'n revolusie sien.

Dis egter ook waar dat die TEC nie 'n volwaar
dige tussentydse regering is nie en nie al die magte
van die huidige regering oorneem nie. Maar dis
eweneens waar dat die TECabsolute gesag het oor
die spesifieke oogmerke en bevoegdhede wat
nodig is om die politieke speelveld voor die
komende verkiesing gelyk te mask Dis die gesag
en soewereiniteit oor daardie sake wat van die
regering weggeneem en aan die TEC oorgedra
word.

Die TEC moet aile struikelblokke in die weg
vanwettige politieke aktiwiteite en aile vorme van
intimidasie uitskakel, terwyl politieke partye vry
moet wees am orals ondersteuning te kan werf en

• vergaderings te kan hou.
In praktyk beteken dit dat al die regeringstruk

ture in diens van en onder beheer van die TECsal
wees waar dit gaan oor sake war binne hul
bevoegdheid val. En die TEChet die reg am aile
inligting oar sake wat hul bevoegdhede raak van
enige staatsdepartement of liggaamte bekom. Dit
sluit die sentrale regering, provinsiale administra
sie en die administrasie van die ses self-regerende
tuislande in.

Die vier TBVC-lande word net ingesluit indien
hul parlernente 'n soortgelyke TEC-wetgewing
aanvaar. Bophuthatswana en die Ciskei verwerp
dit steeds.

DIE TEC SAL bestaan uit een verteenwoardiger
van elk van die 26 politieke partye, groepe en
administrasies wat die hervatting van die veelparty
onderhandelings die begin van Maart geloods her.
Oit sal eers teen die einde van Oktober ingestel
word nadat die leiers die wetgewing hiercorby die
onderhandelingsforum as 'n : pakket goedgekeur

her. Tot dan is die deur nog oop vir Bophuthatswa
na, die Ciskei, die IVP, KwaZulu en die KP omdeel
hiervan te word.

Die TEC sal sewe sub-rade instel wat die
volgende sake met betrekking tot 'n vrye verkies
ing sal hanteer: streke en plaaslike regering en
tradisionele owerheid; wet en orde; stabiliteit en
sekuriteit; verdediging; finansies; buitelandse sake;
die status van vroue; en intelligensie.

Die konsep-wetgewing beperk die magte van
die betrokke ministers in sake waaroor die TECen
sub-rade bevoegdheid her. So moet elke regering
en administrasie die TEC of die betrokke sub
komitee in kennis stel van enige beoogde wet
gewing of regulasie wat betrekking het op hul
bevoegdhede am die politieke speelveld gelyk te
maak.

Nog belangriker: Die TEC kan enige sodanige
beoogde wetgewing of regulasie verbied as dit glo
dit die TEC se oagmerke benadeel.

In geval van meningsverskille tussen 'n regering
struktuur en die TEC sal die saak deur die onaf
hanklike verkiesingshof, wat nog ingestel moet
word, besleg word. Die hof se besluit is finaal en
bind op die manier die regering se hande.

Daar is nie voorsiening gemaak vir gesament
like veelparty-beheer oar die polisie nie, maar 'n
nasionale inspektoraat wat bestaan uit lede van
polisie-agentskappe - aile bestaande polisie-dien
ste in Suid-Afrika - sal polisieoptrede voartdurend
ondersoek en dophou. Die betrokke sub-raad kan
na klagtes polisiemanne laat skors tot 'n ondersoek
afgehandel is.

DIT BEl-IELS OOK dat die Staatspresident endie
Minister van Wet en Orde hul magte kragtens
sekere bepalinge van die Polisiewet net kan
uitoefen na konsultasie met die sub-raad, Die sub
raad oar Verdediging sal weer die optrede van aile
weermagte dophou en hulle mag geen stappe
doen wat die TEC se oogmerke kan affekteer
sander die medewete en goedkeuring van die
betrokke subraad nie.

Die sub-raad is ten volle in beheer van die
instelling van die onafhanklike nasionale vredes
mag.

Veral van belang is die verreikende gevolge
wat die magte van die sub-raad oor Finansies sal
he. Dit behels beheer oar die begrotings en veral
die uitgawes van die sentrale regering, tuisland
administrasie en plaaslike rade. So sal die TEC
verteenwoordiging he op aile begrotingskomitees
van die regering en streekadministrasies 'om te
verseker dat fondse nie aangewencl word op 'n
wyse om die een of ander politieke party te
bevoordeel nie.'

Alle besluite oar die rasionalisering, privatise
ring of herstrukturering van regeringstrukture moet
eers aan die sub-raad vir goedkeuring voorgele
word. En die sub-raad moet goedkeuring verleen
vir nuwe besluite oar die opgradering van poste,
of die uitdiens-trede van amptenare. Goedkeuring
is ook nodig vir enige internasionale finansiele
ooreenkomste. •
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Terug na die grond...'n Optog v oor d iekantorevanGrondsake in Pretoria (Foto: SallyShorke nd)

rondliggend
aan alles.

deur martie meiring
••

Daar's ook baie grand waarop mineraalregte
bestaan.

'n Twispunt tussen die' regering en die wit
boere-establishment aan die een kant en swart
boere aan die ander kant oar die potensiaal van
suksesvolle kleinboerdery in uid-Afrika 10k hewige
reaksie. wart kleinboere se dar hulle nog alryd
genoeg kon produseer vir hul benodighede, maar
die wit boere wil glo dat landbougrand in Suid
Afrika beperk is en dat klimaa tsomstandighede
k1einboerderye teenwerk. Maar baie swart organi
sasie , gerugsteun deur landboukundiges, meen
dat dit iuis regeringsbeleid was wat teen swart
kleinboere gewerk het. Die voorbeeld van ukses
mile kleinboerdery in Zimbabwe en Kenia word
dikwels gestel teen die veralgemening dar klein
boerdery nie juis in Afrika werk nie.

'Die geskiedenis
bewys dat meeste
oorloe oar grand

gevoer is,'

- DRIES BRUWER, PRESIDENT VAN DIE
TRANSVAALSE LANDBOU-UNIE.

DIE SAW VS DIE KHOSIS
Die st aat be sit op d ie oomblik 12 pe rsent van die grond in Suid-Atr ika . Die Weermag is d ie

departement wat die meeste grond beheer.

Tans moet 38 Khosis-gesi n n e v a n d ie Gathlose·Maramane-natuurreservaat, waar hulle al v ir vy f

ge slagte w oon , in d ie middel v an d ie Weermag se PW Bo the Krygskool b y lohatla in die Noord 

Kaap versk uif word op aan beve ling van die SAW. Die Khos is wi! n ie dertig kilometer verder b y

Jenn Haven gaanbly nie . Hulle n o em dit Jenn Hell want net 15 gesinne kan plase kry, d ie ander

salop kommun ale grond .m o et boer. Die Khasis is van p lan o m hand en tand teen die

ver sk ui wi ng te veg.

In d ie laast e drie jaar het d ie SAW al 47 000 hektaar (8 persent) van d ie grond wat hy beset

het, teruggegee aan die Departe ment Openbare Werke (d ie "gro n d b esit t er" van die staaL ) D ie

grond is vi r stedelike uitbreid i n g , padbo u, bewaringsgebi ed e, mun isipale gebruik en ongevee r

22 000 h ek taar vir landb o u . Die SAW benut tans 500 000 he kt aar v ir op le idingskampe,

bom b an e, vliegvelde, stoorp lekke ens.

GRO D. In die Afrika- en Afrikaner-etos speel
erfreg, grondbesit en grandverlie 'n semrale rol.

Grondhervorrning in uid-Afrika daag al die
emosies uit.

Rekenskap moet nou gegee word van grond
war weggeneem is, grand wat gesteel is, grand wat
in pag geneem is en grand wat verruil is.

Na dekades, selfs eeue, van amper roekelose
omgang met die besitreg van mense op grand,
word nou geeisdat ou onreg herstel word. Die PAC
eis dat aile grand weer in die besit van die
"oorspronklike bewoners' kom: die ANC se grond
hervormingsbeleid is gemik op die herstel en
herverdeling van grond vir swart boere. Die

regering erken dar grondbesit herstel rnoet word,
maar verwoede reaksie van regse organi asie
dreig oorlog oar die behoud van grand.

edert 1913 kon grand I"3n oor pronklike
bewoners onder tien weue met talle amende
mente vervreern word. Die herstel van hierdie
grand. ook die voorsiening van nog meer grand vir
mense wat eiendom reg ontneem is of ont e is,
word deur letterlik duisende mense geeis.

Dis nie aileen eise om sogenaamde voorvader
like grand nie, of grond wat in kommunale besit
was en dus al die afsonderlike gesinne e be itreg
is nie, hoewel .ulke grand 6f in 'n hoafman 6f in
'n sendinggenootskap se naarn geregi treer is.

Maar verset teen wart be it van landbougrond
loop terk onder veral die Tran 'm lse landbou
unie wat by monde van sy pre ident, Dries
Bruwer, e: 'Plase in Tran vaal moe! in blanke
hande blv' .

Di onwaar kvnl ik. Pia e wat deur die Land
bank teruggeneem word wanneer blanke boere
uaboer, word byvoorbeeld betrek. wart boere
doen wei aan oek vir van die plase, maar hulle her
meestal nie die kapitaal vir ulke aankope nie.
Hierdie soort herverdeling al beslis aan die orde
kom onder 'n nuwe regering.

Dikwels was daar geen kompensasie vir die
grond waarop men 'e gewoon her en toe verskuif
is nie, leg betalings vir huise. Op plekke soos
Remva maak her die gerneen kap R6" per familie
gekry plus R ,10 per hui . Mense wat in 1962 van
kerkgrond in Eland kloof ver kuif i . her hoe
genaamd geen kornpensa ie gekry nie. Die mense
woon nou in ellendige omstandighede. Baie ander
kerkgenoot kappe wat titelakte op grand gekry
het vir die bewoners van die grond het later van
die grand ontslae geraak en van die fondse he!
teruggegaan na die genootskappe se hoofkanlore
in die buiteland, Tans word die gemeenskap van
Behanie, war deur die Berlynse sendinggenoot
skap gehanteer word, ook met verskuiwing ge
dreig.

Die wy iging op die Wet op Af kaffing van
Rasgebaseerde Grondreeling (1993) tel 'n Kom
missie op Grondtoewy ing aan om aile aansoeke
om restitusie te onder oek en aanbevelings te
doen \'ir die herstel van daardie eiendomsreg al
dan rue. Eise om kompen a ie word nie deur die
kommissie gehanteer nie.

In"n veldtog om die reklamasie \'an grand te ~
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'ons soek nie 'n
annerman

sepleknie'
,ESMA ANDERSON en fotograaf SALLY SHORKEND
het drie 'gemeenskappe in, die 'Wes-Transvaal gaan
oesoek wat hul erfgrond terugeis

1

j

'nVrou leidroe beesmis

opbyMogopa, waardie

mensenogin

sinkgehuggies bly enhope

k1ippeslille getuienis lewer

van diegedwonge

verskuiwing in 1983.

a1bei die plekke het die gemeenskap baie verarm.
Maar hulverhaal waseen van diemoor gelukkiges. Op

18 Junie 1991 het die minister van Streek- en Grondsake
aangekondig die gemeenskap se plaas Swartrand word
terug~egee nadat hulle· die grand beset het toe hulie hui
voorvaders se grafte gaan skoonmaak het. Oit is net die
helfte van hulgrond. Dieander hellte, die plaas Hartebees-~

"DIE ding wat hulle. gemaak het, was nie maoi nle,' S8
.Jordan Rampai, 'n ou omie van die Bakwena ba Mogopa
-starn wiese grand net buite Ventersdorp in 1983 onteien is.

Die gemeenskap van omtrent 5 000 mense is in 'n
gedwonge verskuiwlng by Pachsdraai - naby Zeerust - in

. Bophuthatswana afgelaai. Daarna het 'n deel van die
gemeenskap na Beth~lnie in ,Bophuthatswana getrek. Op

I. , \, \
. , ' ' , I
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bespoedig, .vra die Nasionale
Grondkommissie (National' Land
Commission of NLC) dat 'nhofvir,
grondeise ingesteI word, waarin
sowel restitusie as kompensasie
gehanteer kan word.
" Die NLC- 'n sambreelorga

nisasie vir die gemeenskappe en ,
'. r . , groepe wat grondherste1eise het 
.',., het by monde' van sy woordvoe-

. der, Brendan Pearce, en onder
· die Back to the Land-veldtog 'n

ultimatum aan die regeting gerig
dat aile eise teen '0~tobfr vanjaar
gehanteer moet word, 3f-ders sal
die, betrokke gemeenskappe hul '
oorspronklike grand weer gaan
beset. "\

Omdat baie'van die grand wat .
· oorspranklik deur die staat alge- .

. neem is, weer aanander 'instan
sies soas bv stadsrade deurgegee
is en nou as-privaat besit beskou
word, en omdatkompensasie
geeis moet word, is die geoagte .
van 'n grandhof baie geldig.

· Die owerheid glo sy kommis- .
sie kan eise vinniger '; hanteer,
maar erken- dat eise watnie _

'goedgekeui word nie, wel na 'n
.... siviele hof geneem' kan word.'

"Eise .vir grand in private.besit
word wel deur die kommissie
ondersoek en aanbevelings ge
maak indien sulke eise onder die

. bevoegdheid van die wet val.
'.' Nag meer verwikkeldis die

onteiening van grand onder die
Groepsgebiedewet. Want nou is .
baie van daardie grand in private
besit en die kwessie van restitusie
word hier amper akademies, maar
sulke eise word weI aan die Korn-
rnissie gerig. ,

Meer as honderd eise am
grondherstel word tans ingestel..

-Sonunige van die eise, soas die
, van die Amhlubi, gaan terug tot

1837, toe grond deur die Britse
owerheid ontneem is; Maar Jan
Barnard van die Kommissie op
Grondtoewysing meen die afsny-.
datum vir eise kan 1913 wees, toe
die eerste Grandsakewet ingestel
is. .

Die reg van plaaswerkers toon
'n skrynende gebrek aan besker
ruing of inagneming en sal die
kwessie van grandhervorming nag
mee; ingewikkeld maak.

Sommige werkers is al in hul
.vierde, vyfde geslag op plase
sander verblyfreg. Die bekende
wynboer Jan Boland Coezee het .

·.al op 'n TV-program duidelik
gese . "n volgende stap" gaan
wees am grand te beding vir
paaswerkers wat hul eie grand ,.
wil besit en bewerk. •



Ranthiba Kopanye In sy agterplaasopVarkvlel: "Menskan nlkshlerplantnle,"

'mag my mense
\, finaalhuis toe korn'

, I

in Verwoerd sebIank Suid-Afrika-apartheids- -,
droom. . . "

Ramokoka en Ranthiba Kopanye, nog 'n au
man, veg nou aI jare om hulle grand terug te lay. '
Hulle is albeial.gearresteer omdat hulle mense .
"opgesweep bet" om hulle grond terug te eis.-

Die grand isnOll in staatsbesit en word aan wit
. boere verhuur vir weiding.

Die gemeenskap. het die grond gemeerskaplik
gekoop in 1917 om huI en huI nageslagte se
toekoms te verseker, Maar die ideaaI het rue lank .
gehou nie. Hulleisin 1962 ingelig dat hullej-

E
Kgroet jou, my pa... my

voorvaders... Wees on,s
genadig sodat julIe hele

, nasie kan lerugkeer en
die, grand bewerk, n bid

Karel Ramokoka by sf' pa se graf op die pIaas
',' SchiIpadsnest buite Rustenburg- ~

, Ramokokais •een van die ouer lede van die
Baphalane.wleee gemeenskaplike grond in' die '.
sestigeqarevan hulle weggeneem-ls toe hulle na

"Varkvlel in Bophuthatswana veskuilis in uitvoe-
ring van die tuisIandbeleid - 'nonooglike swart kol

""

RAMPAI VERTEL DIE VERHAAL van hulverskui
wing, hul gesukkel om weer op hul voete te kom
en om hul huite wat met stootskrapers plat
gestoot is,-te herbou:,

"Kyk hoe Iyk hierdie plek. Ons sukkel am' reg
te kom, maar ons is darem hierso. Kyk, dis nel
sinke hier en daar. Ons kan nie bou nievan die
armigheid. A1mal isnag in diesinke. My huls was
gebou. Ons het ordintlike huise gehad. Die se
ment en alles was my geld. Toe kom breek hulle
ons huise met daai bulldozers - kyk nog al die
gemors hierso, alles gebreek,~, S8 Rampai en
beduie na die hope klippe en stene wa1 orals
rondle,

"Daai dag toekom hulle hier. In die nag. Oil
was donker. Hulle vat jou net by die armen gooi
jou in die lorrie. Die koopes. en a1les gebreek.
Hulle stoot netdie mure am en gooi die stene diS
kant toe. Jy slaap nag. Dan skree hulle: kom hier,
kom hier! As ek aan daai ding dink, dan weet ek
nie...

"Die dingwathulle gemaak net, was nie mooi
nie. Jy gooi nie net iemand weg eenkant toe nie,
Toe slaaponsindie veld. By daai Pachsdraai. Dis
nie eers 'n behoorlike veld nie. Dis 'n veld wat
weggegooi is daardie een. Dis 'n annerman se,
plek. ,

"Ons wi! nie 'n annerman' se plek he nie.Ons
wi! net onse plek he. My pa en pa..." beduie
Rampai die voorgeslagte in "...en pa het die plek,
gekoop. Onder en boo Maar nou is ons terug. Ag,
solank .as ek nag !ewe. Ons sal weer' so bietjie
bietjie aangaan. Maar die Here is daar. Hy sal
help."'

HUL VOOROUERS HET al die grand gekoop en
gese dit is dieerlenis van hul nageslag, seJoseph
Kgaditswe, dievoorsitter van Mogopa se komitee.

Philip Kgaditswe stem saam: "Oil is a1les ons
grond. Die regering probeer gekkevan ons maak.
Ditwas vir hulle s6 maklik am ons grond,weg te
vat, hoekom is dit nou skielik vir hulle so moeilik
om dit terug te gee?" ' '
, Die, gemeenskap prabeer nou oOK vasstel

wat hulle regte is in terme van die diamant
deiWery 'op Swartrand en,~ie die minerale-regle"
besit. Indien,hulle einllik geregtig is daarop,' sou
dit hulle moontlik baie kan help om weer op hulle '
voete te kom. • '

laagte, is steeds in slaalsbesit en hulle wi! dit66k
teruqhe,

Kort na sowat 2000 lede van die gemeenskap
se terugkeer in 1991, hel Abram Mabidikame hul

,gemengde gevoelens so aan 'n veldwerker van
Trac (Transvaal Rural Action Committee) ver
woord: "Aan dieeen kanl isons gelukkig, Aan die'
ander kant nie. Die regering het my broek geval,
nou het hulle die een been teruggegee. Hoe kan
ek loop met net een been?"

Hartebeeslaagte, hou die gemeeriskap vol,
was hulle brood en botter. Dit is waar hulle
geploeg en geplan1 het en waar hul vrugbaarste
grand was. Swartrand is hoofsaakllk.gebruik vir ,
weiding en waar hulle gebly het. Dit is hoekom hul
voorvaders albei plase gekoop het om hul kom
munale lewenstyl te vervolmaak.
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verskuif gaan word.
Op 'n massa-vergadering op 29 September

1962, se hulle, het regeringsamptenare hulle in
getig dat hulle nie meer die grand 6f die mine
raleregte besit nie, ten spyte van hul titelbewys,

'Hoekom? Ons hou van hierdie grand. Ons het
nognie hierdie nuwe grand gesiennie. Dis nie ons
keuse nie," het hulle beswaar gemaak.

Maar na hul laaste oes, op 31Augustus 1963,
het die stootskrapers en vragmotors op Schilpads
nest aangekom.

"Min van ons goed het die trek deurstaan. Oit
was 'n hartseer dag. Dis nie lekker amte sien hoe
alles wat jy besit het, alles wat jy opgebou het,
sommer net so platgevee word nie,' se Kopanye.

Die gemeenskap is die grand op Va rkvlei
gegee in mil vir Schilpadsnest, maar dit was 'n
onregverdige verruiling. Die stuk grand by Vark
vlei is baie kleiner en die gebied is baie draog.
Warrelwinde. waai gedurig die dorre, root grand
die hele wereld vol. " 'n Mens kan niks hier plant
ne,' se Kopanye.

Hulle is slegs kompensasie betaal vir hul huise
- maar net vir die rou boumateriaal teen die
markpryse van daai tyd

"Mens kan nooit
terugkeer na die .
moederskoot nie, 
maar jy kan altyd
terugkeer na die

grand."
- 'N au TSWANA-GESEGDE

"Hulle het belowe hulle salons nog 'n stuk
grond gee, maardit her nooit gebeur nie. Ons word
hier net armer en armer, Ons grand by Schilpads
nest was baie vmgbaar, ons kon 'n goeie lewe lei,'
se Kopanye.

"Ons sal teruggaan, selfs al gee hulle ons nie
toestemming nie. Hulle het ons grand gesteel. Ons
voorvaders Ie daar begrawe. Dis ons s'n Ons wil
dit terughe.'

Tussen die borne en bosse op Schilpadsnest Ie
stapels klippe: 'die voorvaders se grafte. Ramo
koka stap na die middelste graf. Hier Ie sy pa

begrawe. Die graf is versier met glasstukke en 'n
kleunyke kleipot met water in.

Ramokoka tel 'n ktip op en sit dit op die graf.
"Ek greet jou, my pa. Ekis hier. Ek is jou kind Karel
Ramokoka. Hier is water vir julie om te drink.'

Ramokoka rig hom na die ander grafte ensit op
elkeen 'n bietjie snuif uit 'n geel blikkie. 'Ek het
julie kom besoek, myvoorvaders. Ek pleit omjulie
hulp. Daar is geen ander manier as om julie, my
voorvaders, om hulp te vra nie. Gee my a ebtief .
nog 'n rukkie lewe.

"Wees ons assebtief genadig sodat julie hele
nasie kan terugkeer en die grand bewerk. Help
ons in hierdie saak. Doen dit asseblief vir ons
gerneenskap."

Rarriokoka weet hy word oud en sy dae word
al minder. Hy sal gelukkig wees as hy hier by S)

voorvaders begrawe kan word en sy kinders en
ander lede van sy gemeenskap weer op hul grand
kan woon - sy laaste lewenstaak en wens.

Ten laaste rig hy sy gebed aan God: 'Here,
wees my genadig. Ek vra van U lewe en byko
mende dae. Wys ons weereens U wonderbaarlike
wee. Ek bid vir my en my gemeenskap. ~lag hulle
finaal huis toe kom.' •

I- '\ ~.
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Karel Ramokoka bid bysyvoorvaderssegrafteopSchilpadsnest.

/;
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Ishmael Serwalostaar

verlangend nasy

voorvaders segrond voor

die hek wathullemet slot

en grendel uithou.

'ons was voor die wittes hier'
"ONS het nie papiere vir die grond nie, ons
voorvaders se grafte is ons kaart en transport. Ons
het nooit papiere gekry nie, dis ons erfgrand die,"
se Ishmael Serwalo, een van die oudste oorle
wende lede van die Barolong-starn, voor die hek
wat die gemeenskap met kettings en slotte weghou
van hul voorvaders se grafte en hul "voorvaderlike
grand" net buite Potchefstraom.

"Van die begin af, toe die wittes vir die eerste
keer hier gekom het, bly ons al hier. Ons stal se
naam was Matlwang, maar dit 'was te moeilik vir
hulle wit tonge, toe noem hulle dit Machaviestad,"
verte! Serwalo.

Op 78, se Serwalo, trek hy "al hard aan die
pasella", Want volgens die Bybel kan jy verwag
om 70 jaar oud te word - die jare daama kry jy
pasella. En voar sy pasella uithardloop, wil hy sy
gemeenskap terug sien op die grand van hul
voorvaders.

SERWALO SE DIE moeilikheid met die wittes
het in die laat sesigejare begin toe hulle deur die
Potchefstraomse stadsraad, wat nou die grond
besit, aangese is am hulle beeste te merk en am
te betaal om hulle te dip.

"Hulle het gese ons moet trek, maar ons het
geweier. In 1962 het ons 'n hofsaak in die
landdroshof gewen. Maar dit was rue lank nie toe
is daar ander hofsake. Een in Pretoria in die
hooggeregshof en toe 'n appelsaak in Bloemfon
tein," se Serwalo.

Die Barolong is daama ingelig dat hulle sal
moet trek omdat die Weermag die grand wi!
gebruik vir oefeninge. Lede van die gemeenskap
wat in Potchefstroom gewerk het, is omtrent almal

afgedank en aangese am te gaan boer, maar toe
hulle by Matlwang aankom, is hulle gearresteer.
Die kinders wat by 'n skoal daamaby skoolgegaan
het, is uitgeskop en huis toe gestuur.

Die laaste strooi was toe hulle vee in die skuI
gesit isen hulle R15 perbees, perd en donkie moes
betaal en R3 per skaap am hul diere uit te kry. "Ons
moes van ons ander vee verkoop om die wat in die
skut was, uit te kry," se Serwalo.

"HULLE wau ONSnet almal in 'n tuisland gaan
ophok," se Andries Mabaso. "Die storie oar die
Weermag was sommer nonsens. Hulle was nou
nog nie daar nie en die grand is net in karnpe
gedeel en verhuur aan wit boere vir weiding. Hulle
wou net ons grand he am geld te rnaak."

Die Barolong is drie dae voor die gedwonge
verskuiwing in 1971 gewaarsku, waarop hulle
gese het dat hulle weier om hul voorvaderlike
grand te verlaat.

Toe die vragmotors en stootskrapers opdaag,
was daar nie veel wat die gemeenskap kon doen
nie. "Ons kon ons nie regtig teesit nie," se Serwalo,
"Ons sou net in die tronk gestop word. Ons moes
maar gaan. Ons het almal baie goed verloor in die
trek na Rooigrand. Ons meubels is beskadig en
baie van ons vee het gesterf. Ons is nooit daarvoor
vergoed nie." .

Die gemeenskap is by Rooigrond naby Mafe
king in Bophuthatswana afgelaai, waar hulle
grand sou kry. Op Rooigrand is egter gese dat
hulle slegs tydelilk daar kan bly. "Hulle het gese
.hulle gee nie vir ons die grond nie endat die mense
wat ons grand gevat het, dit vir ons moet terug
gee," se Serwalo.

Hy envan die ander Barolong het nie lank daar
gebly voor hulle na Potchefstroom terug gegaan
het nie. 'n Groot groep van die Baralong bly nou
in die Ikageng township buite die dorp.

Alfred Mekgora, 'n jonger lid van die Baralong,
se dit rnaak hom soms hitter. 'Baie van die lede
van ons gemeenskap bly nou hier in lkageng en
het nie eens ordentlike plekke om te bly nie.
Hulle bly in pondokkies terwyl hulle ordentlike
huise gehad het."

Op Matlwang was hulle heeltemal selfonder
houdend, se Lydia Lekoma. "Ons moes net sout,
suiker en seep koop. Verder het ons alles gehad
wat ons nodig gehad het. Ons het ons eie oeste
geplant en geoes, ons eie vee geslag vir ons vleis,
Ons het 'n laerskool gehou en daar was 'n Roams
Katolieke kerk. Die rumes van die Lutherse en
Methodistekerke staan nog steeds daar, Daar was
oak klein besigheidsmanne war winkeltjies gehad
het en goed reggemaak het. Ons het niks kort
gekom nie."

PETRUS KWENA, 'n ouer man, kyk met 'n
veraf-uitdrukking in sy De by die venster uit. 'Ons
het ons grand, die grand van ons voorvaders
nodig. Ons wil by ons voorvaders begrawe word.
Witmense kan gaan waar hulle wil, maar ons kan
nie eens ons voorvaders se grafte besoek nie dan
word ons gearresteer."

Albei kere wat die Baralong prabeer het om
die grand te beset, het hulle toestemming gekry
om die grafte te gaan skoonmaak. Nou is die
stadsraad lugtig en hou die perseel onder slot en
grendel. Hulle sal nie nou sommer weer toestem
ming kry om die grafte te besoek nie. •

-
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aat is it?
Yis die wereld se liefling en het
al meer eksemplare van 'n plaat
verkoop as die Beatles, Bob Dy
lan, die Rolling Stones - selfs Elvis
Presley. Hy is Michael Jackson,

naas Presley die grootste pop-ikoon oait.
En nou beleef hy sy mees dramatiese krisis n6g:

verhale van rnasturbasie en orale seks, soos vertel
deur die 13-jarige seun van 'n Beverly HiIls
tandarts en draaiboekskrywer, het uitgelek en kan
'n onaangename einde aan Jackson se fleurige
loopbaan beteken

Die wereld is egier, vreemd genoeg, nog nie
bereid om hom te hang nie: die tegemoetkomende
reaksie op die skandaal wat die ster omhul, bev.ys
dit. Kyk mens hoe openbare mening teen Woody
Allen gedraai het nadat sy verhouding met sy
aangenome dogter - en aantygings van molestasie
- openbaar gemaak is, verwag mens tog iets
soortgelyks met die jackson-skandaal. Want hy is
"weird" - "weirder" as enige ander popster tans op
die tonee!.

Tabloids bespiegel al lank of hy en sy suster,
Janet Jackson, nie een en dieselfde mens is nie 
hy Iyk dan nes 'n vrou. Boanop het hy uitgebreide
plastiese chirurgie laat doen - en sy vel het oar die
jare heen misterieus progressief ligter geword.
Wanneer hy sy mond oapmaak, klink hy soos 'n
elfjarige seun. Hy dra Iipstiffie en ooggrimering, sy
hare hang in sy oe, op die verhoog gryp hy
suggestief na sy broek.

Hoekom is hy dan so gewild? Daar is 'n paar
redes waarom hy nie gewild behoort te wees nie:
hy konfronteer die samelewing se presiese man!
vrou-indeling en sy musiek het nie werklik veel
verdienste nie. En nou wil dit boonop blyk dat hy
moontlik met seuns 101. Die soort sensasionele
aantygings sal enige ander ster kelder. Maar almal
is dit eens dat Jackson onskuldig is: van sy goeie
vriend Liz Taylor en sy nie-gematigde biograaf J
Randy Taraborrelli tot sy hordes rooiwang-aan
hangers.

HOEWEL JACKSON OP die verhoag seksueel
suggestief is, is sy openbare persona die van 'n
inkennige seun. Vergelyk mens hom met die
ander pop-ikoon van ons tyd, Madonna, is die
verskille opvallend. Madonna maak geld deur
taboes te ry. Video's met sado-masochistiese beel
de of 'n swart Jesus is slim maniere om die kollig
op haar te vestig. Sy wek die indruk van seksuele
permissiwiteit, en geen ouer kan daarmee ak
koord gaan nie.

Jackson, aan die ander, behandskoende kant,
Iyk aseksuee!, onskuldig as dit kom by seksuele
sake - soos 'n kind. Hy is die Peter Pan van pop:
die seun wat nie wll grootword rue. Hartseerver
hale van 'n verlore jeug en 'n uitbuitende pa is al

vertel. LaToya Jackson, sy ander suster, het on
langs 'n soortgelyke scenario in haar outobiografie
geskets. Jackson het by die Grammy's in 'n
toespraak aangedui hy glo wereldprobleme spruit
daaruit dat "children have had their childhoods
stolen from them". En dis Jackson se werklikheid.

Daarom is sy Kaliforniese ranch, toepaslik
sprokiesagtig genoem Neverland, gevul met kinder
like aanloklikhede: 'n dieretuin met miniatuur
diere, kermisgronde, 'n kindertreintjie. Daarom
dat systemmetjie seunsagtig fyn is (volgens gerugte
as gevolg van estrogeeninspuitings), daarom sy
futiele chirurgiese pogings om jonk te bly, daarom
dat hy hom omring met kinders en bemoeid is met
wereldwye kinderliefdadigheid.

SY KINDVRIENDELIKE BEELD word be
vorder deur die feit dar hy reeds as 'n kind 'n ster
was. Sy aanhangers van vandag was nog in doeke
toe hy al in hul ouers se sitkamers gedans het.
Mense ag hom 'n rolmodel - en verwag modelge
drag van hom. In die oarspronklike weergawe van
sy "Black or White"-video simuleer hy masturbasie
en vermorsel 'n kar. Toe die geskokte publiek kJa,
het Jackson om verskoning gevra en die video
aangepas.

Anders as hedendaagse African-American rap
pers, het Jackson hom nog nooit antagonisties as
"a nigger with an attitude" verklaar nie. Sy anti
diskriminasie "Black or White" is met gemengde
gevoelens ontvang aangesien sy aanhangers 
meestal wit - hom nie sien as iemand wat politieke
statements maak nie. Hy gee nie polities aanstoot
nie.

Musikaal is Jackson onuitsonderlik. Hy het wei,
ni dertig jaar in die popindustrie, 'n indruk
wekkende aanvoeling vir kontemporere tendense
in popmusiek en yang dit uiters geslaagd vas in sy
musiek en video's.

As deel van die Jackson 5 het hy regdeur die
sewentigeriare treffers gehad. Sy eerste solo-plaat,
Offthe Wall, her 11 ritiljoen eksemplare verkoop.

Thriller het hom as superster gevestig - teen 40
miljoen eksemplare is dit die grootste verkoper
van aile tye. Met die "Thriller"-video het Jackson
'n hele nuwe genre ontsluit: dit het, as 'n 14
minute-lange mini-film, die popvideo se filmiese
potensiaal gewys en s6 'n nuwe tendens begin.

Jackson kon nie Thriller se sukses herhaal nie:
Dangerous, sy jongste plaat, se verkope word as
teleurstellend beskou - tog het dit 20 miljoen
verkoop. Steeds staan aanhangers ure lank in rye
om kaartjies vir sy konserte te koop. In Suid-Afrika
is sy eerste konsert binne twee ure uitverkoop.

Die syfers is deels te danke aan sy asemro
wende lewende vertonings en deels aan die feit
dat hy altyd nuus is. Hy kom uit een van Amerika
se bekendste musiekfamilies: die Jacksons ontlok

gereeld omstredenheid soos geheime, intieme
besonderhede oar hul privaat lewens onthul word.
Hy is 'n enigma, 'n swartman wat wit en andro
genies geword het. Die fisieke verandering in die
laaste dekade laat mense wonder. En aangesien hy
nie so ywerig met die pers flankeer SOoS Madonna
nie, wonder mense meer.

Ons weet wei van Jackson. se liefde vir kinders
- afg'esien van sy geree1de verwysings na hulle,
vegesel hulle hom oak na sosiale geleenthede. En
dan is daar Neverland, 'n paradys vir kinders. Hy
bring sy tyd saam met sy jong vriende deur - hou
selfs slumber parties saam met hulle.

Die seksskandaal lig die sluier oor die dinami
ka van Jackson se verhouding met die publiek en
bied mens 'n blik op die redes vir sy gewildheid.
Sy sterk openbare vereenselwiging met kinders en
besonderhede oar sy verlore jeug !aat 'nwaas van
weerloosheid oor hom hang: hy is 'n tragiese
figuur, fisiek en geestelik broos soos 'n kind.
(Anders as sy broers, wat stewige kerels geword
het en toe sommer uit die kalklig en in die pop
dumper beland het.)

Vir die publiek kan daar geen onheil in die
Peter Pan skuil nie: hy is een van ons, is die gevoel,
al is hy die kluts effens kwyt, Sy eksentrieke
voorkorns word gesien as deel ran sy persona as
'n superster. Dis 'n veilige vreemdheid . iets wat
die vesels van die samelewing nie aantas nie.

SY MUSIEK IS veilig, so higienies soos die lug in
sy suurstoftenk (wat hy na bewering saans in
asen), Oit handel oar alledaagshede soos liefde of
cool mense. Dis maklik verteerbaar, luiservriende
Iik, breinloos, en weerspieel die ordentlike, on
geegde, papsagte houding van die !aat twintigste
eeuse samelewing.

Sy uitsprake gee niemand aanstoot nie: hy sal
nooit die pous gelykstel aan die Antichris nie (soos
Sinead O'Connor) of met Lennon-arrogansie se
hy's grater as Jesus nie.

Nee, hy wys eerder sy sagte sy aan ons, sy
sunogaat-ouers. "When you grow up in front of
100 million people, as I did from age 5, you're
automatically different," het Jackson by die Gram
my's gese. Smokey Robinson het in die verlede na
hom verwys as "n ou siel in 'n klein Iiggaam". Die
uitsprake wek begrip en meegevoel by mense.

Die publiek verstaan dat hy "automatically
different" isomdat hyself rue 'n kind kon wees nie.
Hulle begryp dat hy sy eie werklikheid moes skep
in 'n poging om sy kinderdae te herwin. Oat hy sy
eie sprokie om hom geweef het waarin daar geen
bose wolwe is nie - nethy, sy maatjies en ons. Maar
die Peter Pan wankel nou gevaarlik na aan die rand
van die werkJikheid. En is miskien self die wolf in
die feeverhaal, •
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Joan Hambidge - digter, literator. en satiriese
rebriekskrywer - laat niemand koud nie. Of sy
irriteer jou, of sy laat jou lag, of sy laat jou nadink.
Sy s~' sy gee maar net haar mening

O NS PRAAT NOORD teenoor Suid. Na 12 jaar
aan die Universiteit van die I oorde van litertre
tearie doseer en uitmergelende politiek. was die
aanpassing in die Kaap dramatics. Sy lerwys
vaagweg na "goeters wat ek moes verwerk" en
" 'n soort waterskeidiag".

En dan: "UCT is baie akademi es, ~laar die
studente is nil' meer ingeJig as die tudente by UN
nie, Studente lees nie. Hulle is kinders van die TV
era, Hulle wereld is virtual reality, computer en
TV. Oil gaan 'n bepaalde invloed he op die
lenerkunde, want ons werk met men e wat ander
definisies het van lenerkunde. Hulle lees nie die
klassieke tekste nie, Hulle verwysingsraamwerk is
Wbos the Boss en Goldell Girls:

Sy sou kinders wou verbied am Tv te kvk. 'Ek
kyk nooit TV nie. Ook nie nuus nie. Oit irriieer mv
as ek die formule begin herken - selfs die Golde;/
Girls het 'n formule. Die grappe funksioneer opu
sekere manier, hulle dialoog het 'n sekere formu-
le..." '

'Nee man," par Die Suster, "vra haar gaeters

toevalige ontmoeting in 'n restaurant op Pieters,
burg geeet het.

Een van ons produktiefste digters - in een jaaf
het drie digbundels van haar verskvn. en tot hede
het sy 'n volle dosyn die Jig laat sien. I au werksy
aan 'n novelle, nog 'n digbundel met die titel
Teenstrydige Teken: en sy skryf kortverhale in n
kampeterende mark met ander "groat kortver
haa lskrywers",

y skryf elke dag ligdag en saans. .\Iaar mal
Sondae, Van tienuur tot sesuur en dan antwoord sy
nie foan nie en staan nie op voor sy nie 'n sluk
werk voltooi het nie.

die-hoek, word ons joviaal nadergewaai Sy't
presence - 'n Pavamti na die gees en die vlees, kan
mens maar se,

Heeltemal te jonk vir 'n formidabele
akademikus, se sus Hanlie. Volgende week 37, se
The Bitch, 'troetelnaarn" wat haar "kritkasters"
haar gee, Of sommer 'Johanna Hamboud', en ons
word getrakteer op die welluidende, plesierige
Harnbidge-lag. Madeleine van Biljon kom inge
wals, groet en gesels, Ander kom stel hulself voor.
Ons ward deel van die Joan H-roadshow, )Iaar 'n
roadshow waarin sy die skrywer is en besluit
presies wat en hoeveel sy ons gaan toelaat om te
sien.

Nabyna 'n jaar in Kaapstad het The Bitch haar
gebied reeds goed afgebaken: poeet, literere
kritikus, rubriekskrywer met 'n vlvmskerp, sati
riese hurnorsin, ywerige briefskrywer en naas
Andre P\Brink, seker ons mees \\1'dbelese litera
tor, en moontlik ook die mees wyd-gelese, In een
resensie - die een oor Wilhelm Liebenberg se
boek, As die 1I00d haag is - trek sy los met 'n
aanhaling uit ]A Cusson se Dtctionaiy of Literary
Tenus and Literal)' 17JeOl)', verwys sy na poesie
van Fernando Pessoa, spring van Thomas Pynchon
na Corlia Fourie, na Brian Mch ale na Brink, Maar
so dat die 'gewone leser" kan byhou.

"Meuse haa! myof hulle hou van my: Dit geld
haar rubriek, 'Op my Literere ofa', in Beeld, en
dit geld haar kollegas en studente. 'Maar mense
het 'n onvermoe om . raak te sien dat ek die een
week gekskeer en die volgende week emstig is,
Hulle soek die hele tyd satire en lees dit mis
wanneer ek wei emstig is,"

'n Kompulsiewe leser: Vier koerante op 'n dag
- twee Engels en twee Afrikaans - elke week Time
en News/l'eek, plus verskeie plaaslike tydskrifte,
Elke roman op die Iys van beste verkepers, die
meeste nuwe vakliteratuur war verskyn. Alle
nuwe Afrikaanse boeke, En sy onthou alks, Vertel
my in detail wat ons 'wee jaar gelede na 'n

'NKWARTIER vroeer as afgespreek, stap ons by
die restaurant in Kloofstraat, Kaapstad in, Joan
Hambidge sit reeds by die tafel in die hoek, rug
teen die rnuur,

Dis Saterdagmiddag ensy't nie die strikdas aan
waannee ons haar altyd op foro's sien nie, Vandag
het sy 'n bruin leerbaadjie oor 'nbruin-bont hemp,
denims en swart toeryg-leerskcene soos wat tie
ners en studente dra.

Skoongeskrop, ronde brilletjie op, hare kortge
knip soos ')1 skooldogter Iyk die senior lektor in
Afrikaans by UCT jonk, onskadelik en (doelbe
wus') onopvallend.

Maar nie vir lank nie, Vanuit haar plekkie-in-

the,bitch,
ceu ina van de' llnde ,Ie muse
en 18 masKer



soos waar sy vandaan kom en so-aan." 'ja," se Hambidge, "soos
saam met wie ek slaap en of ek nag 'n virgin is".

Soos haar kinde*re en hoekom die Engelse naam? Pa se
voorgeslagte was Iers, haar rna Afrikaans. Sy skram weg van
"diep onthullinge" oor haar kinderjare. Nee, sy het 'n goeie
verhouding met haar ouers. Veral met haar rna, "Ons is vier
dogters en sy het elkeen met 'n eie persoonlikheid en identiteit
grootgemaak. Dis tog 'n teken van 'n soort vryheid."

HAAR KINDERJARE IN Pretoria en Standerton. 'n Stil,
introverte kind. Baie min interaksie met ander kinders.

"Ek het alles random my as belaglik ervaar. Skool was vir
my simpel. My onderwysers het by my ouers gekla dat ek nie
in die klas oplet nie en sit en boeke lees. In my laaste skooljaar
het ek agtergekom as jy oorpresteer, los die onderwysers jou
uit. Daama het ek absoluut my eie lewe gelei - baie gestap en
gelees - veral Elisabeth Eybers en Van Wyk Louw".

'n Buitestaander, Primer "omdat ek as kind reeds geweet het
ek is gay - ek het dit nie eers ontdek toe ek agtien ofdertig was
nie". Daar was nooit druk van haar ouers om haar pienk
valletjies-rokke te laat dra nie. "Die dag toe ek my ouers se ek
is gay, het hulle gese hulle weet. Daar was nie n skokreaksie
nie, of jy weet, guess who's coming to dinner-soort-van-ding
nie".

Introvert? "Ek is nog steeds 'n introvert, maar ek het net 'n
beter masker." Op universiteit (Stellenbosch) het sy besluit sy
gaan leef soos sy wil en sy het nie ander se toestemming nodig
daarvoor nie.

"En ek gaan nie kompromiee aan nie. Nie oar my resensies
nie en nie oar wie ek is nie. Ek se nie goed om ander tevrede
te stel nie. Ek se dinge wat ek dink reg en eerlik is. Natuurlik
is ek kwesbaar wat my werk betref. As mens kritikus is en nag
skryf oak, stel jy jou bloot aan mense wat dink 'Aha, hier's my
kans am haar terug te kry'.

"Ek lag sulke kritiek af. Dis deursigtig en vermaakJik. Dis die
suiwerste vorm van 'n boemerang, want as jy iets se wat
persoonlik en deursigtig is, nie waar is nie, word dit uiteindelik
uitgewys.

"Kritiek is nie absolute uitsprake nie. As jy van iets hou op
'n bepaalde tyd van jou lewe, . is dit irrelevant as ander nie
daarvan hou nie. Dis die beste wat jy kan gee. Ek voel oor al
my boeke dis my knders Daar's 'n soort geboorteprases. Ek het
die beste gedoen binne my vermoens en as iemand kom se dis
te intellektueel, nou ja."

DAAR IS MENSE wat vemietig voel na 'n resensie. "My
standpunt is get real honey, get real. Ek meen regtig. Dis mos
net 'n mening. Legitieme besware is een ding, maar hierdie ou
keffertjies wat jou aan die hakskene byt, vind ek verrnaakJik."

En wat van 'n uitlating eenkeer dat sy doelbewus verhou
dings aanknoop en dan die liefde goedsmoeds versmaai sodat
die muse op haar skouer kan kom land?

Heel emstig: "Ek is sinies oar verhoudings want ek weet
hulle hou nie. Wanneer ek betrokke raak, weet ek die
lewensduurte is net so lank. Ek dink dis die defmisie van 'n
modeme verhouding. Ek bewonder mense wat verhoudings het
wat 20, 30, 40 jaar lank hou. Myne hou nie lank nie. Ek dink
nie ek is verhoudingsmateriaal nie. Ek dink dis 'nonvermoe om
verhoudings te laat werk. Miskien maak ek net dom keuses."
Sy lag.

"Maar ek dink ek gaan vandag die mens ontmoet met wie
ek die res van my lewe gaan spandeer." En dis so naby as wat
Hambidge jou toelaat.

LAAT WEET ONS

Weens 'n fout by ons drukkers het
sommige intekenare

die vorige uitgawe. van
Vrye \¥.{eekblad minus 'n paar

bladsye gekry. Ons vra groat om
verskoning. Intekenare wat s6 'n

anvolledige tydskrif gekry het, kan
ons gerus skakel of 'n poskaart stuur

sodat ons vir die intekenare 'n krediet
van een uitgawe kan reel.

Ons wil oak graag alle ander lesers
wat afleweringsprobleme het of
sukkel am Vrye Weekblad in die
hande te kry, vra om asseblief

vir Joey Fleetwood
by 011-837 7017 te skakel

sodat sy die probleme kan oplos.
Of stuur· 'n briefie of poskaart aan

Posbus 177, Newtown 2113.

Ons lesers is ons groatste bate.
Help ons om beter

vir julIe te sorgo
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'n Vlaag dinomanie het die wereld getref. Steven Spielberg se ro lprent
Jurassic Park is maar een uitdrukking van die dinosourus-gier.
Van Kaliforne tot Japan, van die Kaap tot in Transvaal stroom mense
na dinosourus-tentoonstellings, verslind boeke en comics oor d ie
oergediertes, versamel dinosourus-plakkers en bou modelle vir die
vale. Is dit sommer net 'n terloopse gier?
Of spreek dinosourusse iets dieps. in ons psige aan - 'n hunkering na
'n verlore paradys? Vervvondering oor 'n vroee verlede wat ons nou
eers ontdek? .

OP DIE VOLGENDE BLADSYE BEKYK VRYE WEEKBLAO DIE
DINOSOURUS-KOORS.
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die dinosourus
deur johannes bruwer

verdryf die draak
Die kams van die dinosourusse het die menslike
bewussyn ingrypend verander. Nou beskou ons
reptielagtige monsters in ' 'nheel ander lig
UIT een oogpunt is dinosourusse oergediertes wat
lank, lank gelede uitgesterf her. Uit 'n ander
oogpunt is hulle pas gebore, die jongste van al die
diere.

Dinosourusse het maar onlangs gestalte gek~' ,

toe wetenskaplikes hulle noukeurig begin vom
het uit die stof van die aarde. Hul evolusie hel
merkwaardig vinnig geskied - reg VODr ons oe hel
hulle gegroei van dooie klip tot ontsagwekkende
vlees en bloed (en tand en klou) en selfs tot
mitologiese wesens.

So gou het hulle deel van ons bewus yn
geword dat 'n mens jou amper kan verbeel iY
onthou hulle asof hulle altyd daar was: 'n herinre
ring uit die kollektiewe onbewuste.

Maar dis 'n iIIusie. Geen mens het dinosourusse
ooit in lewende Iywe gesien nie. Hulle het onder
die son verdwyn, hul gebeentes het diep in die
aarde weggesink millennia voordat die eerste
mense daar was. (Die strokiesprente war dinosou·
russe en "oermense" saarn I'll's, ontken die gaping
van sowat 60 miljoen jaar tussen die laaste din\)
sourus en die eerste homo, sapiens.) Voor die
negentiende eeu het dinosourusse uit die mers
dom se oogpunt glad nie bestaan nie. Niemand hel
geweet daar was ooit so iets nie; voor Charles
Darwin was die blote idee van dinosourusse
ondenkbaar.

H EELPARTY MENSE wat deur die eeue heenop
hul versteende voeispore of beendere afgekom
her, het sekerlik fabelagtige denkbeelde gevora
- maar in hul vryste verbeeldingsvlugte kon hulle
nie raai hoe fantasties die kreature in werklikheid
was nie; of hoe oud nie. In die kunste is deur
duisende jare heen geen uitbeelding van gediertes
wat 'n mens as dinosourusse herken nie.

Daar is wei uiibeeldings van mitiese diere wal
verlangs fis ieke ooreenkomste met dinosourusse
loon: drake, leviatane, griffoene en diverse ander
reptielagtige en gevleuelde monsters met kloue,

sterte, skubbe, skerp getande snawels en dies
meer. Talle kulture her al sulke denkbeeldige
gediertes geskep. Hulle het gewoonlik 'n simbo
liese betekenis binne 'n bepaalde mitologie.

In die Westerse kultuur is die geboorte van die
dinosourusse voorafgegaan deur 'n versameling
mitiese gediertes war breedweg as reptielagtige
monsters beskryf kan word. Veral die Chri telike
mitologie is ryk aan dergelike kreature, waarvan
'n groat verskeidenheid uitgebeeld word in die
kunste. Om te sien hoeveel gedaante hulle kan
aanneern, hoef 'n mens net te kyk na die kilderye
van Hieronymus Bosch, of Pieter Breugel.

Van groot (die draak van Openbaringe) tot
klein (die slang van Genesis) het al die reptiel
agtige monsters voor die korns van die dinosou
russe tradisioneel een ding gemeen: hulle versin-

nebeeld die magte van die bose.
Dinosourusse bring 'n revolusie mee. Eens

klaps vertolk reptielagtige ongedierte 'n heel
ander rol in die We terse mitologie. Die bonamur
like monsters ward vlees en bloed, wander van
'n kwaadaardige bedreiging in weerlose lagoffers
van die natuur.

~laar al Ie dinosouru e die bonatuurlike man
tel neer, gee hulle aan reptielagtige ongediertes 'n
kragtiger mitologiese bekoring a ooit tevore. Oar
die demonie e drake van die Christelike mitologie
wasg'n mens ooit so gaande soos oor die uiigesor
we oerdiere nie. ~

UncleScroogeontmoet 'n d inosourusIn'n

verlorevallei.
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'n Paar

reptielagtige

demonedeurPieter

Bruegel...DieVal

van die Opstandige

Engele(1562).

tasbaar kan meet. Skielik is ons wereld baie (lUer
as wat ons ooit besef het, is die paar duisend jaar
van die mens se opgetekende geskiedenis verleng
tot 'n voorgeskiedenis van miljoene jare. '

Die omwenteling in mense se tydsbegrip kan
traumaties wees, want dit raak aan diepgewortel
de religieuse konsepte oor die oorsprong van
lewe . Toe Steven Spielberg se jurassic Park
onlangs in Israel uitgereik is, het dit sommige
streng ortodokse Jade omgekrap dat die rolprem
lewende wesens voorstel wat honderde miljoene
jare geJede geleef het. Dit pas nie in die Joodse
kalender nie - daarvolgens is die aarde en die
heelal 5 753 jaar gelede geskep.

Ook in die Christendom word heelparty funda
mentaliste ontstel deur die evolusionere implika
sies van dinosourusse. Maar baie mense vind 'n
nuwe en sinryke verwondering in die manier
waarop dinosourusse die mites van oorsprong
verander het. Dinosourusse gee 'n versraanbsre,
episodiese struktuur aan die verhaal van lewe op
aarde: hulle bied 'n konkrete skakel tussen jou en
die oerslyrn, hulle help jou konseptueel om die
gaping te oorbrug tussen die lewe en die ruet,

Die verbintenisse wat ontdek word tussen die
huidige wereld en die vergange wereld van die
dinosourusse, gee die mens van vandag 'n oorwel
digende indruk van watter verstommende wen
dings die naruur werklik kan neem. As voels, selfs
die klein mossie, van die ontsagwekkende dina
sourusse kan afstam, word ander moomlike trans
forrnasies vir jou geloofwaardig: oak die oorspronk
like transforrnasie waarin lewe uit lewelose rna
terie gebore is.

DIE NUWE BEELD wat dinosourusse in die
Westerse mitologie aan reptielagtige monsters
gee, hang saammet 'n verandering in die Westerse
selfbeeld. Die drake en skubberige mitiese mon
sters van vroeer was nie net simbole van eksteme
bose magte nie, maar ook projeksies van die
skaduagtige drifte war mense in hul eie psiges
vermoed het.

Eeue lank al beskou die Westerse kultuur die ~

van die dinosourusse plaas 'n versagtende per
spektief op.menslike ekologiese sondes soos die
uitwissing van die dodo en soveel ander wesens.
Walter ramp waaraan mense aandadig is, kan
vergelyk met die wereldwye massa-moord wat
deur die natuur self gepleeg is?

Dinosourusse het ons begrip van ~'d ingrypend
verander. Waar voorheen net mistige newels was,
vorm hulle nou 'n vaste baken in die verlede
waaraan 005 die ouderdom van lewe op aarde

DraakopKeltiese munt, eersteeeu voorChristus.

Van jonk tot oud is dol op dinosourusse. 'n
Kultus het om hulle ontstaan, met idole en al: hul
gelykenisse word afgebeeld op enigiets van T
hemde tot posseels; plasnek-nodelle van hulle
word stuk vir stuk saam met tydskrifte verkoop,
"genuine" versteende dinosourus-eiers uit China
word ywerig in Amerika bemark, lewensgroone
robot-dinosourusse gee skares wereldwyd ple
sierige rillings, rekenaar-geanimeerde fabeis en
legendes oor hulle spoel in 'ngolf deur die massa
media .

Heelpartystrokiesprent

kunstenaars

verkondigdiemite

datdinosourusseen

oennensesaam

bestaanhet-soos

die AmerikanerVT

Ham lin insystrokie

~~!b!_!it=. ......,-- --:::l_ .............;;....,....JI AlleyOop(1935).

IS D1NOSOURUSSE 'nvlietende gier? Dit sou 'n
oorhaastige oordeel wees omhulle af te maak as
'n verbygaande bemarkingsmode in die pop
kultuur, Dinosourusse is veel meer as 'n interes
sante tema vir" comics, speelgoed en films. As
simbole het hulle onverwags diep in die modeme
psige ingekruip: die kennismaking met dinosou
russe het mense se siening van hulself en hul
werklikheid net so ingrypend en onherroeplik
verander as se maar Freud, Einstein of die kem
bam.

Dinosourusse is veelvlakkige simbole, gelaai
met soveel gekonsentreerde betekenis dat 'n mens
hulle as 'n nuwe argetipe kan beskou.

Wat gee hulle so 'n magiese trefkrag? Hul blote
gestalte en voorkoms oorweldig reeds jou verbeel
ding: met dinosourusse het die fisieke natuur
verskrikliker, aanskouliker monsters geskep as
enige mitiese wese waarvan mense kon droom, En
boonop in 'n meer ondenkbaar geskakeerde ver
skeidenheid as selfs Bosch, Jl' kan 'n dinosourus
kies am jou gemoed te pas: van logge leviatane
wat met falliese nekke wiegend voortstu deur
moerasse tot vlieende gevaartes met gewebte
vlerke soos reuse-vampiere.

Die groat dinosourusse se fsieke mag is sim
bolies belangrik. In hul tyd was hulle, soos die
mensdom vandag, die oensk'Ynlike heersers van
die aarde. Hoe summier hulle deur die groter
gesag van die natuur onthef is vanhul heerskappy
bied onrusbarende stof tot nadenke. As simbol ~
van die broosheid van lewe spreek hulle sterk tot
die groen bewussyn van die ekologies bewuste
eeu ,

Maar die dinosourusse se rampspoedige lot
gryp die bewussyn straks ook am onbewus self
sugtige redes aan. Oit bied 'n soort ironiese troos
vir 'n gewete wat geteister word deur die groei
ende skuldlas oar die verwoesting wat mense
onder aardse lewensvorms saai. Die uitsterwing

J
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StJoris , St MarthaendieDraak deurdie

Renaissance-kunstenaarPaolo Ucello.

g'n sendeling-posisie

vir oerdiere
deur bernard simon

Tlrannosourus seks: Hoe het die
dinosourusse voortgeplant?

Ons is dan nie eens seker of hulle warmbloedig was of nie... v

DAAR is 'n nuwe tergende vraag onder die menige tergende vrae oor dinosourusse waarmee wetenskap
likes hulself deesdae besig hou: hoe op aarde het die reuse-diere met hul vreemde anatomies die
geslagsdaad beoeten?

Die eerste bevinding was dat dinosourusse nie reusagtigepenisse gehad het soos wat 'n menssoudink
hulle nodig gehad het nie. en dat daar nie 'n been in die dinosourus-penis (soos by byvoorbeelddie walnus)
was nie.

'.,
.'

Om die waarheid te se, aile getuienis dui daarop
dat die dinosounusse baie beskeie bedeeld was - albei
geslagte. Die grootste dinosourus-eier wat nag gevind
is. isso groot soos 'n rugbybal, en dit is dwarsdeurdie
natuur met voels en reptiele so dat dieopening waaruit
die eier kom, tot die maksimum gerek wordwanneer
die eier gele word.

Het jy al ooit in al die tekeninge en beelde van
dinosounusse 'n manlike dinosounus gesien mel 'n
penis? Nee, want, se die Britse dinosounus-kenner
prof Beverly Halstead, dinosourusse se seksorgane
srt nie SODS mense s'n tussen hul bene ne, maar is
weggesteek onder die stert.

Soos met vandag se voels en reptielediegeval is,
wasdinosounusse se genitaliee geplaas in 'ngleufwat
'n cloaca genoom word, S8 Halstead. Wanneer die
manlike orgaan vol bloed word, swel dit urt envul dan
die vroulike dinosounus se holte. Cn Manlike bronto
saurus van80ton secloaca was so groot soos 'nman
se vuis.)

Halstead sedit moet verskriklike fyn maneuvrering
gekos het amdie twee stelle seksorgane indie regte
posisie te kry. .

Deesdae se voels en reptiele is klein en beweeglik
en drt isnie mooilik am cloaca met cloaca bymekaar

te bring nie. Maar dinosounusse isbydie ton geweeg en wastot 20meterlank. Dit het betekendal die manlike
dinosourus altyd sy gewiggrotendeels self met twee ofdrie pote moos ondersteun as hy met diewyfie pear,
anders het hy haar doodgele.

Halstead glo dinosounusse het altyd van agter at gepaar en die mannetjie moes sy stert onder die van
die wyfie inmanipuleer om kantakte kan maak. Dit het betaken daar kon nie groot passie wees nie. want
drt was 'n delikate operasie. 'Their mating had to be done with great.delicacy and great deconum. It must
have been utterly chamning to watch, quite unlike our own species," se hy.

Le kon hulle nie Ie en pear nie, se die Amerikaanse navorser Robert Bakker. As 'n olifant omval, breek
hysy ribbes en as hyte lankIe, kan sylonge beskadig word.En omante is baie k1einer as vandiedinosounusse
wat tot meer as 80 ton geweeg het,

Die paleontoloog Kerth Rigby van Notre Dame Universrtert se Halstead se toone van hoe dinosounusse
gepaar het, kon nie met stegosounusse gewerk het nie. Aile stegosounusse het gepantserde rue en sterte
gehad met penne op wataanvallers gekeer en sekerlik voorkom het dat daar van agter at gepaar kon word.

Die toorie dat dinosounussein diep water moos paar wear ligaamsgewig nie so 'n taktor is nie, word weer
teengegaan deur die teit dat daardan nie genoeg beheer oor Iiggaamsbeweging was nie en dit was 'n fyn
operasie om claoca by cloaca uit te bring.

AI waaroor paleontooe saamstem, is dat ons waarskynlik nooit sal weet hoe dinosourusse gepaar het
nie. •

mens as inherent boos, 'n wese waarin die fragiele
teuels van godsdiens en beskawing 'n kwaadaar
dige natuur in -roommoet hou. Die reptielagtige
monsters van die Christelike mitol ogie vergestalt
die "dierlike", 'redelose" sy van die I!\ens.

[s dit toevallig dat dieopkoms van die dinosou
russe - die reptielagtige monsters waarvoor 'n
mens oplaas begrip en selfs simpatie kan he - min
of meer saamval met die opkoms van die sielkunde,
die wetenskap wat menslike drifte uit die domein
van die demoniese en onkenbare haa! en in die
gebied van die rasioneel uitlegbare plaas?

Die vrees vir die demoniese is 'n uitdrukking
van die vrees vir die onbekende. Tans verkeer
sowel die menslike psige as die reptielagtige
monster nog in 'n gebied tussen die bekende en
die onbekende, en beskou ons die mens sowel as
die dinosourus met 'n mengsel van begrip en
vrees.

Aan die een kant wil ons al hoe meer glo dasrs
'n rasionele verklaring vir aile menslike hande
linge, selfs oenskynlik "bose" handelinge soos die
van die reeksmoordenaar: as jy in sy persoonlike
geskiedenis soek, sal jy 'n verband tussen oorsaak
en gevolg vind wat met die demoniese niks te
doen het nie. Aan die ander kant laat die reeks
moordenaar op die silwerdoek steeds jou nekhare
rys.

So oak met die reptielagtige monster. Aan die
een kant ontdek die wetenskap eienskappe van
dinosourusse wat hulle al hoe meer "bekend' en
meer bemind maak: hulle was nie noodwendig
almal koudbloedige reptiele nie, moontlik het
hulle selfs hul kleintjies versorg en in groepe
saamgeleef, en so meer. Ons raak reptie1agtige
monsters so goedgesind dat Spielberg een kon
verhef tot 'n Iieftallige sirnbool van die goeie - IT,
die onbekende as die vriend wat jy net moet leer
ken.

Aan die ander kant isons nog geensins oortuig
van die gesag van die rede nie, projekteer ons
steeds die onbekende as die demoniese. Jy skrik
jou nog lam vir 'n reptielagtige monster soos in
Alien: 'n beeld van pure boosheid. .

Maar tog, maar tog... Sommige nagmerries sal
ons nooit weer kan terroriseer nie. Ons sal reptie!
agtige monsters nooit weer ernstig kan sien as
bonatuurlike demonenie. Die bose drake isvir ons
verslaan deur die dinosourusse - ons jongste
kinders, ons oervoorgangers. v
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'n lroniese metafoor val op in Jurassic Park: John
Hammond, die ontwikkelaar van Jurassic Park ,
mik vir die groot geld - en verkoop sy park met
dieselfde logo as waarmee Steven Spielberg sy
film verkoop. En terwyl ons koes vir die Jurassic- .
T-hemde, koes Spielberg vir die dollars.

'n tikkie selfspot

Die ryksteregisseurop aarde:StevenSpielberg
MeA/Universal, di e ate lje e w at Jurassic ultgere lk het, k an 'n

ronde $2 miljard wereldwyd in samel - inslult end e v ideo

uitrelklngs en die verk o o p van Jurassic-goeder e 5005 T

hemde.

• Steven Spielbe rg is nle b e t aal tydens die verf il min g nie - sy

betaling net beg in d ie dag t o e die film uitgerei k is. H y is d ie

rykste reglsseur op aarde - en sal vir Jurassic meer as $1DO

miljoen ontvang.

• ET, Steven Spie lb erg se v orlge monstertrelfer , is d ie were id

sesuksesvolste f ilm oolt. In Amerika aileen het d i t $ 3 99

miljoen gemaak. Jurassic Park be hoort sells bet e r t e vaar as

die tweede suksesvo lste f il m ooit , Star Wars ( $3 2 2 m iljoen):

kenners skat 'n ko el e $330 mil joen vir Jurassic . Som m ig e se

dlt kan selfs grote r as ET wees.

dino-syfers
• Jurassic Park se begrotlng was oorspronklik $56 mil joen. Dis

met 'n skrale $9 miljoen oorskry. Somtot aal: $65 mllj oen.

soek jy 'n gallim-mus na [ou smaak?
GEWONDER wie was verantwoordelik vir die monsteragtige koningin-eierleer in Aliens? Of d i~ moorddadige ro~t-cum
Arnold Schwarzenegger in Terminator? Hulle is die marionetmeester Stan Winston se sksppinqs. En Winston IS deels
verantwoordelik vir die verbasend "egte" dinosourusse in Jurassic Parle

StevenSpielberg wou "gewone" spesiale effekte in Jurassic Park gebruik. Dit
sou beteken vol-grootte dinosourus-robotte gemaak van rubber en draad wat
met die hand gemanipuleer word. Dennis Muren, 'n animator wat spesialiseer
in grafiese rekenaar-tekeninge, het Spielberg oortuig sy manier is goedkoperen
meer realisties - en illustreer dit toe met 'n rekenaar-geanimeerde toneel waar
'n trop Gallimimusse verbygalop.

Winston en sy handlanqers het stapsgewys s6 te werk gegaan: sketse van
die dinosourusse gemaak; kleimodelle van die sketse gemaak; afstandbe
heerde hidroliese skelette gemaak; uiteindelik die beweegbare, vol-grootte
skelette met rubber oorgetrek. Muren ensy kollegas het die dinosourus-skelette
op hul rekenaarskerms ontwerp; hulle geanimeer en daama ingekleur om soos
Winston s'n te Iyk.

Die ongelooflike 13-meterlange T Rex is op vlugsimuleerder-platforms
gemonteer. Van 'n model een- vyfde die T Rex se grootte is bewegings
elektronies oorgesein. Velociraptor-tonele wys deels 'n man in 'n velociraptor-
pak endeels modelle gemanipuloor deur 14 marionetbeheerders. Die kombuis- 'nTropGallimimussewarmopSamNeill
toneel waar Hammond se kleinkinders holderstebolder voor die twee gulsige
velociraptors vlug, is deur die grafiese rekenaarkunstenaars gehanteer. sespoor

Winston dink sy marionette is moor as poppe: "Die dinosourusse wat ons ....
geskep het, is egoOns het karakters vir hulle geskep. Die bragiosaurus is 'n baie meer saqrnoediqe dler.a~ die veloc1raptor:
die een is 'n kooi; die ander 'n piranha." Muren voeg by: "Ons moos 'nver1oning, 'n houding kry, sodat JY In huloe kan kyk

en 'n siel daar kan sien."

'nBragiosaurus
knibbel aan 'nblaar

mans se nare vernietigingsdrang.
Anders as ET, doen jurassic Park geen emo

sionele beroep op kykers nie. Die hartsnare bly
onaangeraak. En, soos jaws, bekyk Spielberg die
mens se onmag voor die bloeddorstige aardmoe
der en haar onbuigsaam wrede, koue wene van
oorlewing. Instinkte is al war saak maak: die
dinosourusse is gewetenlose, pre-historiese (pre
menslike) doodmasjiene - die mens, fisiek weer
loos, kan slegs wegvlug. (En so word die moont
likheid van 'n Return to Jurassic Park darem
verseker.) v

die ultimate besienswaardigheid: 'n 'pre!"-park
op 'n tropiese eiland wat Disney World saai laat
Iyk. Hy nooi paleobotanis Ellie Sattler (Laura Dern)
en paleontokog Alan Grant (Sam Neill) uit om sy
vernaamste lokmiddel te besigtig: lewende dino
saurusse, "geskep" uit gefossileerde DNS deur
Hammond se span wetenskaplikes.

Die .wonder verkry 'n nagmenrie-agtige aanslag
wanneer 'nstorm losbars en die elektrisieit gedoof
word. Soos dit nou maar werk, bevind Sattler en
Grant hul op daardie rare oomblik - saam met 'n
geldgierige prokureur (Martin Ferrero), 'n pessi
mistiese wiskundige (jeff Goldblum) en Ham
mond se kleinkinders (Ioseph Mazzello en Ariana
Richards) - voor die T Rex-hok, En die oorlewing
spel begin.

J URASSICPARKis bedoel amtevermaak - en dit
slaag as 'n avontuurverhaal, 'n wetenskapfiksie
riller wat jou vasnael in jou stoel.

Van noemenswaardige tonee!spel is daar nie
juis sprake nie. Die akteurs is in die skadu van die
dinosourusse: die kyker - effens geirriteerd met
menstonele - wag vir T Rex om weer sy skrik
wekkende gevreet te wys.

In die genre is Spielbe rg die virtuoos. sy
tydsberekening laat jou op die punt van jou stoel
sit. Die gevoel van gespa nne afwagting bou
gedurig op - soveel so dat jy dronk raak van 'n
sensasie van ysingwekkende opwinding. Hy speel
slim met jou verwagtinge: die fUm open met die
onrustige klank van takke wat breek soos iets
onbekends al nader korn. 'n Dino? Nee. 'n stoot
skraper. Die film vibreer met 'n donk~r energie:
die bloedige einde van 'n parkwerker hoef slegs
gesuggereer te word: die kyker se koorsige ver
beelding voltooi die prentjie (heel moontlik met
grusamer gevolge),

Spielberg se hiperboliese aanslag is nie beperk
tot sy dinosourusse nie: John Williams se oordon
derende musiek dik die drama meer aan. En
wanneer 'n T Rex 'n prokureur tussen sy tande
vasgryp, hoor ons die Spielberg-CRUNCHI!!

Spielberg wend darem 'n poging aan om ons
serebraal aan tespreek: die swart geklede wiskun
dige raak kortliks in 'n halfhartige debat met
Hammond gewikkel oar die gevare om aan die
natuurlike evolusionere proses te torring. Dern se
karakter lewer ook ferninistiese kommentaar op

aes u
CHRISTI VAN DERWESTHUIZEN ontmoet Jurassic Park
se oermonsters

•

STEVEN SPIELBERG had nog altyd 'n oog vir
die fantastiese: sy lys trefferfilins - en monsterfilms
- getuig daarvan: jaws, f[ - The Extra-Terrestrial,
Close Encounters of the Th ird Kind, Gremlins, die
Indiana jones-trilogie.

En nou, in 1993, sien ons die Tyrannosaurus
Rex van aile monsterprente: jurassic Park. jurassic
Park is 'n monster in meer as een opsig: die prent
beloof om die grootste lokertreffer van aile rye te
wees. Reeds in die eerste 23 dae ni uitreiking het
dit in Amerika aileen $200 miljoen gemaak - 14
dse vinniger as Batman, die vorige rekordhouer.

Monsters, groot en klein, betower Spielberg:
van die bloeddorstige mensvreterhaai in jaws tot
Gremlins se fraai, wollerige goedjies wat on
gevraagd in grynslaggende miniatuur-duiwels
verander. En dan is daar ET, die nimlike klein
kreatuur met die gloeiende hart.

Nadat hy in jaws korte melle van die aardge
bonde vismonster gemaak het, het Spielberg in
Close Encounters en Ef monsters in die buitenste
ruimte gaan bymekaar maak. Met jurassic diep hy
nonsrersop wat 65 miljoen jaar gelede van die
aardbodem af verdwyn het. Want Spielberg stel
net belang in buitengewone gedrogte en hulle - ET
uitgesluit - is gemener, afgrysliker en slinkser as
enigiets wat aardlinge nog gesien het.

T REX en vriende verteenwoordig die toppunt in
die Spielberg-parafernalia. Monster-fundi Stan
Winston en rekenaar-animator Dennis Muren sorg
vir die mees realistiese sdfi-gediertes ooit: hulle
is majestueuse skeppings - van die logge bragio
saurus met haar gemoedelike kraalogies tot die T
Rex se skubberige 3 636 kilogram-sware liggaam
(ja, hair kraalogies: Jurassic Park-dinosourusse is
almal vraulik om voortplanting te voorkom),

Spielberg se monsters is karakters uit eie reg:
hulpersoonlikhede word vergestalt in hul voorkoms,
manierismes en gesigsuitdrukkings. Die groot
ogige, saggeaarde ET het, onooglik ofte not,
sagkens in fliekgangers se harte gekruip, Aan die
ander, bloedlustige kant is daar die predatoriese
velociraptors in jurassic: warm op die spoor van
twee paniekbevange kinders, tik die een
ongeduldig op die grand met haar toonnael.

Hoewel jurassic tegnies die asem wegslaan, is
die verhaal maar dun: John Hammond (Richard
Attenborough), 'n biljoener-ontwikkelaar, skep
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Die blink kant Suid-Afrika
'n Klompie baasbekkies van die Laerskool Melpark het ook gretig vertel waarom bu lle
optim isties is (lees vir optimisties: lekker voe!) deur virginia keppler

en ek hou daarvan o m hie r te woon.

vrede en almal moet li ef w ees vir mekaar want Suld-Afrika is lekker

JAN POT GI ET ER: Die lekkerste ding vir m y is om die alfabet op 'n

stuk psp ler neer te skryf. Ons mo et v rede in ons land kry en di e

mensc mo et ophou om die klein boompies af te kep want hulle

moet nog groei sod at ons land ook ba ie groot bome ken he.

nie. Ek sien elke dag nuwe gesigte
en hoar nuwe gedagtes. Ek vra my
self at Waar was die mense tog
voorheen?!

TV·AANBIEDER EON DE vas
se "gooie nuus": As jy uit die f1iek
kom enjou motor is nag daar! En
daarby:ln die verlede het ek serious
death threats gekry toe ek 'n swart'
skoonheidskoningin op TV gesoen
het. Laasweek was ek saam met
koningin Jacqui in Welkom- nie juis
'n liberale plek nie- maar ons was
albei vreeslik wekorn daar!

REGlER DEON VAN ZVL, vise
president van Atletiek Suid-Afrika, se
hy is 'ngroot optimis. "Daar is baie
moor goeie trau en vertroue tussen
verskillende graepe. Sport is 'n brug
bauer soos min en ons het veral
vriende in Afrika gemaak,"

NIEL COETZER: Ek is gelukkig as ek kan gaan bungee jump en gaan

swem. Die mooiste is a l d ie diere in die wi ldtuin. Ek hou ook van

SHI RLEY DINTOE: Dis lekkerste om te verj aar. Gold Reef City is vir

my die mooiste p le k in Suid-Afrika.

KIM DUMMER, As ek som tyds so rondstap dan sien ek ba ie mooi

d inge en vriendelike m e nse. Dis vir my lekker om al tyd nuw e

vrien de te maak . En my pa het my rolskaatse gekoo p en d is nle

eens my verjaard ag ni e!

DOREEN MENYOKO : Ek is baie lief vir my ouers. Ek hou van skool

en om te skryf en te lees . Die mooiste plek in SUid-Afr ika is

Pre toria. Ons moet vre d e he en ons moet saambly en nle mand

moet weer dood gemaak word nie.

bemoedigende tekens. Na 'n daling
van vier jaar het die ekonomie die at
gelope ses maande gestabiliseer en
nie verder versleg nie,

DS EDDIE BRUWER, sekretaris
van Kerklike Aksie Noodhulp: Wat my
vol verwagting maak, is die geweldige
verborge potensiaal van die wegge
drukte en onderdrukte gedeelte van
ons samelewing, Hulle is nie meer
mense van die nag wat gejag word

EBRAHIM PATEL, SA se rugby
baas: Ek is dankbaar dat nieteen
staande al die problematiek van die
land, Suid-Afrikaners die nodige
karaktertrekke toon om nie te verval
in 'n vlaag van pessimisme nie, en dat
daar nag 'n gees van optimisme in
die land bly en om te help am die
probleme op te los.

Doreen Menyoko:Onsmoet

saambly.

DR CHRIS STALS, president van
die Reserwebank: Daar is heelwat

gling against the awfulness of apan
heid weused to tell our people
"Alles sal regkom" because God

. could not be frustrated forever. It
was impossible for injustice to pre
vail forever over justice. it was im
possible for a lie to overcome the
truth forever. And we have been
proved right.
Death, violence and darkness can
not have the last word , Ufe, peace,
light and goodness will prevail, for if
God be for us who can be against
us?

ver nie'
en gekry van:

Johan Pot g ieter: houdie

boompies

•Ie
v66r die onderhandeling en verkies
ing afgehandel is.
Die meeste politieke partyeen die
meeste Suid-Afrikaners streef na 'n
nuwe, beter Suid-Afrika w rin ons
land se verskillende taal- en kultuur
graepe in vrede kan saamleef.
Solank dit die wil van die eerder
heid is, is moedeloosheid 'n misp
laaste emosie.

'vrede Ie
Vrye Weekblad het goeie

DIE STAAT SPRESI
DENT, FW DE
KLERK: Waar staan
Suid-Afrika vandag? 'n
Vreedsame werkbare
politieke skikking is

binne ons bereik.On word interna
sionaal aanvaar, die ekonomie Iyk
beter.
Die ernstige geweld in ons land is to
taal onaanvaarbaar. Dit is egter nie
die vrugte van hervorming nie. Dit is
die na-oes van die bitterheid en stryd
vandie verlede en 'n gevolg van
minderheidselemente se misbruik
van nuutgevonde vryheid. Dit is oak
deel van korttermyn onsekerheid

'N KLINIESE SIELKUNDIGE verw}1 die "goedkoop handel in
apokaliptiese nuus" as 'n draak wat in die naam van "goeie verwagtinge"
vemietigmoet word. "As jou buurman jou vertel hoeveel van die mense
by die werk afgedank is, hoeveel die land gaan verlaat en hoeveel
diefstalledie laaste drie dae in sy buurt plaasgevind het, moet jy vir hom
verte! van jou vrou se suksesvolle koeksisterstalletjie by 'n vlooimark,
jou neef wat met aile geweld van Perth wi! terugkom en dat jou skoonma
haar jaarlikse besoek uitgestel hetl"

Klink dit soos 'n Pollyanna wat hier praaf
En hoekom nie?

padbouprojek, storrnwatervore, begin. Hulle het al sowat drie kilo
meter voltooi - met skenkings wat van tyd tot tyd inkom. Die klip kom
uit die koppies agter die dorp en klipkappers moet opgelei word om
die klip te hanteer. Tien werkloses is al opgelei om volwaardige
padbouers te wees. Nog tien is opgelei om noodhulp te kan doen. Daar
wag nag net 162 kilometer om gedoen te word.

"Natuurlik gaan ons dit nog doen. 005 is dan reeds besig am ander
gemeenskappe oak aan te vuur met hierdie soort werk: dit beteken net
dat almal trots is op wat hulle het en dit vir die toekoms doen."

POLITICI WAT DAAGLIKS ons brood smeer met sogenaamde
"werklilhede' het oak skielik rwee kampe begin vorm, Die goeie
nuus-manne: Roelf Meyer en Cyril Ramaphosa wat die onderhan
delingsproses as 'n goeie nuus-revolusie om 'n tafe!ronde bestuur
teenoor slegte nuus-manne: Ferdi Hartzenberg, Eugene Terre-
Blanche, Apia en Peter Mokaba wat vrees saai. .

'n Oorgangsregering kom tot stand, die land kan weer regeer
w ord, maar die pessimiste sien net die geweld en die regses wat
na die roer wi! gryp.

In Mamelodi het die gemeenskap sy eie goeie nuus ontwikkel,
Moss Chikane en Ben Mahlati het saam met 'n aantal werkloses 'n

\

W
IE wen vandag in Suid-Afrika: die optimiste

. of dDi~ Pkessim~sted? lk d d' .. ,
ie anse IS a at Ie pessmuste n

kortkop voar is, maar optimisme, goeie
nuus, blymoedigheid, veer 'n dapper stryd

om te oorleef. In die maand van vrede in. Suid-Afrika word die
blymoediges gedaag am die swaarmoediges te troef. Kan hulle?

Die optimis sa l na die wereld ,kyk en se: Suid-Afrika se
oorgangsjare is wei traumaties, maar ons weet mos geen geboorte
is sommer s6 maklik nie!

Die pessimis sal se: Ja, maar hierdie oorgang sal 'nooit verby
gaan nie?

Werkloosheid is die wereld se nornmer een probleem op die
oomblik. Maar dan se John Kehoe, 'n uiters gewilde intemasionale
bemarker van positiewe sakebenadering: dis die beste tyd om
geleenthede aan te gryp.

Dis daardie waaghalse wat huise bou, strandoorde bepl an,
'oeste saai wat dieverbeelding aangryp - en die pessimiste die kop
laat skud.

'n Optimis sal balans in alles sien, die pessimis nie: die
kosinflasie is hokgeslaan, hoera! Maar die petrolprys gaan inflasie
opstoot, sies! Die optimis sal nou fietsry en sy eie groente plant en
by boeremarkte vleis koop. Die pessimis gaan vir Elliots bel om
te vra hoeveel dit kos am Nieu-Seeland toe te verhuis.

Dr AntonRupert, die allerbeste bemarker van goeie hoop in die
land, glo Suid·Afrika het 'q baie goeie toekoms, as die mense dit
net wll Oak het Rupert die gevleuelde woorde aan Suid-Afrika
gegee: 'Ons moet hoop he - nie wanhoop nie. Ons moet 'n
wekroep he, nie 'n swanesang nie." (Anton Rupert: Pleitbesorger
vir Hoop, deur WP Esterhuyse, Tafelberg.)

Rupert was nag altyd uitgesproke oor mense wat innerlik
agterdogtig is en hulself in wanhoop verlustig en sodoende 'n
gebrek aan vertroue by die massas wek wat dodelik gevaarlik is.

Dis Vredesmaand - en is jy 'n huppelkind of 'n suurknol? Mens staar jou
maklik vas teen die struikelblokke op die weg na vrede en voorspoed.
Maar gaan dit werklik net sleq? Nee, se die positiewes - eintl ik het die land
verbasend baie gOBie nuus .



Moee Arafat in die slaggat
Die prominente Midde-Oosterse kommentator prof
Edward W Said is skepties oar die merkwaardige
ooreenkoms tussen Israel en die Palestynse. Bevrydings
organisasie oar die "Jeriga Eerste-plan"

D
IE "historiese deurbraak" tussen die
PLO en die Israelse regering is 'n
gesamentlike besluit om 'n nuwe
stadium in die versoeningspogings
tussen die twee vyande aan te dui

- maar terselfdertyd laat dit die Palestyne steeds in
'n ondergeskikte posisie: Israel bly in beheer van
Oos-Jerusalem, die nedersettings, soewereiniteit
en die ekonomie.

Hoewel ek steeds glo in 'n vreedsame twee
staat-oplossing, laat die skielike nuwe plan heel
wat vrae ontstaan.

Die plan is onduidelik in die besonderhede,
eenvoudig in die bree buitelyne. Israel erken die
PLO. Dit sal "beperkte outonamie" en 'vroee
bemagtiging" vir Palestina toelaat in die Gaza
strook, een van die mees miserabele plekke op
aarde, en [erigo, 'n klein Wesoewer-dorpie 90 km
verder. [asser Arafat sal glo toegelaat word om die
gebiede te besoek, maar rue om daar te gaan bly
nie. 'n Paar honderd lede van die Palestynse
Bevrydingsleer, tans in [ordanie, sal toegelaat
word om interne veiligheid, dws polisiewerk, te
hanteer. Munisipale beheer oor gesondheid, sa
rutasie, onderwys, posterye en toerismesal deur
die Palestyne beheer word.

Die Israelse leer sal wegbly van die bewoonde
gebiede, maar vir eers rue onttrek nie. Israel sal
steeds die grond, die water, oorhoofse veiligheid
en buite1andse sake in die "outanome" gebiede in
die Wesoewer beheer, want die ongedefinieerde
toekornstige Israel sal die gebied tussen Gaza en
Jerigo en die Allenby-brug na Jordanie beheer - en
ook omtrent al die water en grand.

Die vraag bly staan: hoeveel grand gaan Israel
vir vrede prysgee?

Daar word heelwat gepraat oor groot somme
geld vir ontwikkeling. 'n Arabiese koerant se
Arafat bring $2,7 miljard na die ooreenkoms. Die
Wesoewer kry glo 'n bykomende $800 miljoen.
Skandinawie, Arnerika en Arabiese regerings het
glo oak geld belowe, maar die Palestyne het al
geleer om skepties te wees.

OIT IS DUIDELIK dat die PLO hornself van 'n
nasionale bevrydingsbeweging in 'n 500rt klein
dorpse regering getransformeer het met 'n hand
jievol mense in beheer. PLO-kantore in die buite
land, almal die resultaat van jare van kosbare stryd
waardeur die Palestyne die reg verdien her om

hulself te verteenwoor
dig, word toegemaak,
verkoop o( sommer net
gelos.

Vir die meer as 50
persent Palesyne wat nie
in die besette gebiede
woon nie - 350 000 staat
.lose vlugtelinge in Leba
non, twee keer soveel in
Sirie en heelwat ander
elders - is die plan die
finale onteiening. Hul
nasionale regte as mense
wat in 1948 vlugtelinge
geword het, regte wat jare
lank deur die VN, die
PLO en Arabiese state
bevestig is, word nou
ongedaan gemaak.

AUe geheime oor
eenkomste tussen 'n baie
sterk en 'n baie swak
vennoot sluit noodwendig
toegewings van die
swakker vennoot in wat
uit verleentheid verberg
word. ja, daar is steeds
heelwat besonderhede
wat onderhandel moet
word, net soos daar on
voorsienighede is waar
oar nagedink moet ward
en hoop wat vervul of
beskaam moet word. Nie
temin ruik die PLO se
huidige ooreenkoms na
die isolasie en uitputting
van die PLO-leierskap en na die geslepenheid van
Israel. Baie Palestyne vra hulself afhoekom ons na
jare van toegewings weer eens aan Israel en
Amerika moettoegee in ruil vir belones en, op die
beste, vae verbeterings in die besetting wat nie
eens gaan gebeur voor "finale status"-gesprekke
oor drie of vyf jaar nie.

Ons het nog rue eens 'n uitdruklike onderne
ming gekry van Israel (wat nog nie erken het dat
hy 'n besettingsmag is nie) dat die besetting met
al sy komplekse wette en strafmetodes beeindig
gaan word rue. Niks word gese oor die 13 000

politieke gevangenes wat steeds in Israelse tronke
sit nie. En kan die Israelse weermag inmarsjeer nes
hulle wil? Wie besluit en wanneer?

Ons moet by wat ook al deur wie ook al
geteken gaan word, invoeg dat Palestyne die reg
tot vryheid en gelykheid het en niks daarvan
afstaan nie.

Beperkte "self-regering" is tog nie iets waarom
jy mense kan mobiliseer of langtermynhoop kan
gee nie. Belangriker nog, Palestyne moet nou die'
wydste moontlike seggenskap in hul toekoms
gegee word, omdat dit nou in groot mate bepaal ~
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'n Saamtrek van dieZionChristian Church builePielersburg,

In die godsdiens keer mensenou terug na hul wortels

Afrika hervorm
deur inavan der finde

die Christendom
Teologiese Navorsing aan Uni a e konferen ie
oor godsdiensvryheid en 'n handves ran men e
regte. Die keer het dit begin by 'n waameming
deur prof Dons Kritzinger in y referaat dat die
1991 sensus die tradi ionele godsdiens ran Afrika
heeltemal ignoreer in die opname - maar dat dit
waarskynlik naa die Christendom die mee te
aanhangers her. 'n Lang en lewendige debat het
gevolg en die re van die twee dae wat die
konferensie geduur het, is gereeld teruggekeer na
die gesprek.

'n Swan deelnemer stel dit s6: "Die einde van
apartheid beteken ook die vrymaking uit die
gevangenisskap waarin Christene' die tradisionele
geloof geplaas her. " •

DIE dag gaan kom dat die ou tradisionele gods
diens wat in Afrika beoefen is voor die korns ran
die sendelinge en die Christendom, gaan herleef.
het die nou afgetrede professor Gabriel etiloane
van die departement Godsdiensstudies aan die
Universiteit van Kaapstad, 16 jaar gelede voorspel

Nou Iyk dit of etiloane se voorspelling besig
is om waar te word, te oordeel na debatte op
konferensies en seminare.

Waar swart Christene to! onlangs nog huiwerig
was om openlik oar die onderwerp Ie praat omdat
sendelinge eeue lank afkeurend reageer het op die
"heidense gebruik en bygelowe", word dit nou
prontuit bespreek.

Onlangs was dit weer sotydens die Instituut vir

gaan word - miskien onherroeplik, miskien
onwyslik. Oil is ontstellend dat die Nasionale
Raad nie dadelik byeengeroep is en die
verwerplike chaos veroorsaak deur Arafat se
jongste metodes nog nie aangespreek is nie.

Twee weke gelede het die enigste werklik
onafhanklike lede van die PLO se Uhvoe
rende Komitee, Mahmoud Darwish en Shafiq
al-Hout, uit protes bedank. Nog 'n paar oor
weeg dit glo. HOUI se Arafat word 'n outokraat
wie se persoonlike hantering van Palesnnse
finansies rampspoedig is.

Ek tel nie meer as vyf mense rue wat in
Tunis saam mel Arafal gesit het, sonder enige
regsagtergrondofervaring van gewone burger
like lewe, en besluite uitgebroei he wat ses
miljoen mense raak. Daar was geen raadple
ging om van te praat nie. In die gebiede self
het die besetting erger geword, en dit na tien
rondes samesprekinge. Toe ek die somer daar
was, was daar niemand war nie die konneksie
gemaak en die onderhandelaars en Arafal
geblameer het nie.

MET DIE PLO besig om te disintegreer en
toestande in die besette gebiede swakker as
ooit, was daar nooit 'n emstiger inteme krisis
vir Palestyne as die afgelope somer rue ' dit
is nou totdat Arafat sy ontvlugting in die
Israelplan geneemhet, wat met een veeg die
Israeli's van 'n lastige insurreksieprobleem
gered her.

Ek bewonder die Palestynse ampsdraers
wat dapper voorgee dit is die eerste S13p na
die beeindigng van die besetting. Maar enig
iemand wat die toenemend ondeurdagte en
onverantwoordelike metodes van Arafat se
lewenslange leierskap ken, sal beter daaraan
toe wees as hulleklaar begin werk vir 'n ander
toekoms.

atuurlik kan geen politieke skikking van
'n lang en bloedige kontlik almal pas nie. Om
deur Israel enAmerika erken te word, beteken
dalk persoonlike venulling vir Arafat, maar
dit begin nie om die Palestynse behoeftes aan
te spreek of die leierskapkrisis op te los nie.

Ons stryd gaan oor vryheid en demokra
sie; dit is sekuler en, tot onlangs, redelik
demokraties.

Arafat het die illtifada eensydig gekansel
leer - wat dalk nuwe ontwrigtinge, teleursel
Iinge en konflik vir Israeli 's en Palesyne lot
gevolg gaan he. In die laaste paar jaar het
Arafat se PLO, ons enigste nasionale instel
ling, geweier om sy verskeie steungroepe te
mobiliseer, om sy mense se beste talente na
vore te roep. Nou moet die PLO alles inspan
om die lojaliteit en instemming te probeer
herwin wat hy nodig het om 'n nuwe stadium
in te vaar nadat sy toekoms verpand is 
sonder ernstige debatvoering of behoorlike
voorbereiding, sonder om sy onderaeunes
die volle en bittere waarheid te vertel v

© The Nation News Service
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'n Nuwe era in die kerke
MENSE wat tot die tradisionele godsdiens van Afrika behoort, maak ongetwyfeld die tweede

grootste godsdienstige groepering in die land ult, se Dons Kritzinger, direkteur van die Instituut

vir Sendingwetenskaplike Navorsing, Universiteit van pretoria '.

Volgens die 1991-sensus behoort meer as 25 miljoen - oftewel 66;4 persent - van die 37,7

miljoen mense in die land tot die Christelike geloof, 1.3 persent tot die Hindoe-geloof, 1,1

persent is Moslems en 0,2 persent Judai'ste.

Die sensus-klassifikasie ignoreer ester heeltemal die tradisionele Afrika-godsdiens.

Volgens die sensus het meer as 11 miljoen - oftewel 29,7 persent - beswaaraangeteken teen

die vraag oor godsdienstige affiliasie en/of aangedui dat hulle tot geen geloof oehoort nie.

Kritzinger, wat self uitvoerig navorsing oor geloofsgroepe in die land gedoen het, lei hieruit af

dat die meeste van die in laasgenoemde groep tot die tradisionaliste behoort.

Die meer as 25 miljoen Christene in die land behoort aan letterlik duisende denominasies.

Opmerklik is dat die s6genaamde "hootstrcom" Protestantse kerke 5005 die NG Kerke, die

Metodiste, die Anglikane, die Presbiteriane en die Lutherane, almal 'n afname toon van 52

persent in 1980, tot 41 persent in 1991. Die NG Kerk-familie, naas die Onafhanklike Kerke die

grootste in die land, het afgeneem van 17,9 persent (3,49 miljoen) na 15,6 persent (3,2

miljoen).

Die oorgrote meerderheid - 5,4 miljoen, oftewel 26,1 persent - behoort tot 'n groot

verskeidenheid Onafhanklike Afrika-kerke. Die groep bestaan uit meer as 4 000 kerke, waarvan

die meeste klein huis- of gesinskerke is.Dit sluit nie die Zion Christian Church (ZCC) van biskop

Lekganyane in nle, wat 1,5 miljoen aanhangers het. Dit het sedert 1980 met 4,7 persent

gegroel en Isnou groter as die Suid-Afrikaanse familie van Anglikaanse kerke (1,18 miljoen).

Die verskynsel lui 'n nuwe era in godsdienstige verhoudings In, se Kritzinger. Die Onafhanklike

Kerke het godsdienstige diskriminasie aan die Iyf gevoel en kan met nuwe sieninge vorendag

kom in die debat oor godsdiensvryheid.

Dr Gordon Mitchell, dosent in Ou Testament en
Godsdiensopvoecling aan UK, bevestig dit: "Hierdie
is nie net 'n herlewing nie. Dit is soos 'n onder
stroming wat besig is om 'n magtige golf te word.
Dit was al die tyd daar, maar vir jare is witrnense
daarvan afgeskerm."

Mitchell het die laaste tyd verskeie kongresse
oor godsdiensopvoeding in Transkei, Ciskei en
Natal bygewoon. Orals tel hy dit op - ook in die
klaskamer.

Die herlewing 'van tradisionele godsdiens het
oral in Afrika plaasgevind nadat die koloniale juk
afgegooi is. Elke koloniale land het 'n Westerse
godsdienstige implanting beleef. Na bevryding
word teruggereik na die wortels. Dit het te make
met die herontdekkking van identiteit, en met
swart bewussyn - nie net op politieke gebied rue,
maar ook op godsdienstige en kulturele gebied.

"Swart studente se die tradisionele godsdiens
was al die jare deel van hul kultuur, maar hulle is
nie toegelaat om met witrnense daaroor te praat
nie. Die studente se hulle is trots om daaroor te
praat," se Mitchell.

VRA MENS DIE ou ghoeroe Setiloane daaroor,
antwoord hy met meewarigheid en 'n houding van
ek het jou mos gese.

"Dit was altyd daar endit moes een ofander tyd
kom. Sodra die stryd om bevryding verby is, vra
die mense: 'Wie is ek nou werklik1' Maar daar is
geen manier hoe die mense heeltemal na die ou
godsdiens kan terugkeer nie. Hulle weet nie meer
presies hoe die oue ge!yk het nie. Dit beteken ook
nie dat hulle Christenskap gaan afgooi nie, maar
dat Christen-wees 'n ander kleur kry. Dis 'n proses
van integrasie van twee werelde wat lankal in die
hoofstroornkerke ingedra is, maar wat die wines in
die kerk nie weet of verstaan nie."

Prof Willem Saayman van sendingwetenskap,
Vnisa, wys daarop dat die Christendom endie TAG
nie langer van mekaar onderskei kan word nie
.omdat elit soos twee strome is wat inmekaar vloei.

Navorsing deur twee teolce aan Ford Hare, N
Kili in 1988 en A Mxekezo in 1991, bevestig dat die
grens tussen Christenskap en die tradisionele
godsdiens vaag is en dikwels nie bestaan nie. 'n
Vraelys aan skoolkinders het gewys dat 180 uit 212
aan die opstanding van Jesus glo. Ierselldertyd se
200 uit die 212 hulle glo aan die mag van hul
voorvaders. Hulle het meestal geen probleme om
die twee sieninge te integreer nie.

Dr DL Mosomo van sistematiese teologie en
teologiese etiek, Unisa, se die belangstelling in en
optekening van die tradisionele godsdiens as 'n
akademiese aktiwiteit, het bygedra tot die groter
openbeid in gesprekke deur gewone mense. Die
onderwerp is nie langer taboe nie, maar word
deesdae openlik op grondvlak gevoer.

Terwyl die Christendom en Islam daarop inge
stel is om volgelinge te werf deur aggressiewe
sendingwerk, is die tradisionele godsdiens ver
draagsaam en akkommoderend teenoor ander
godsdienste en word aanhangers nie gewerf rue.
Dis juis die kenmerk van die tradisionele gods
diens wat dit vir die Christendom en Islam moont-

lik gemaak het om in Afrika pos te vat.
Met die koms van die swart bewussyn-bewe

ging, is die Christendom al hoe meer beskou as
"die witman se geloof" en net nog 'n instrument in
die hande van wit onderdrukkers.

SETILOANE SKRYF IN sy boek, The image of
God among the Sotbo-Tswana: "Miskien was die
god van die sendelinge nie God nie, maar die god
van die Europeers waarmee weggedoen kan word
met die koms van politieke onafhanklikheid en
die herstel van die Afrika-kultuur., Inderdaad, die
hele bespreking in die Weste watgefokus is op die
God-is-dood-teologie - suggereer dat die Weste
selfdie beeld van God verloor het en te make het
met die afwesige skepper... of die redder van
individuele siele bedoe! vir 'the pie in the sky'."

Ware godsdiensvryheid, se Mosomo, sal net
kom deur in woord en daad af te sien van die
Westerse teologiese bagasie. Dit het nou tyd
geword vir 'n nuwe godsdienssin waarin plek
gemaak word vir die Afrika-kultuur en begrippe
en waarin die bevrydende aspek van die Christen
dom beklemtoon word.

Sentrale elemente van so 'n nuwe godsdienssin
behels 'n nuwe liturgie met klern op die ver
bondenheid aan die gemeenskap.

Die proses is lankal aan die gang. Nie net indie
Onafhanklike Kerke nie, maar selfs binne die
sogenaamde hoofstroomkerke, soos die Metodis
tekerk waarvan hy 'n lidmaat is, se Setiloane.
Verskeie konsepte en rituele wat tradisioneel deur
byvoorbee!d die Sothos en Tswanas beofen is, is
6f opgeneem in die Christelike godsdiensbeoefen
ing, 6f dit het onder die oppervlak onveranderd
gebly. Ander het Christelike konsepte en begrippe
geneem en dit opnuut omvorm en herinterpreteer
om ooreen te stem met tradisione!e gebruike en
sienings.

John Mbiti, 'n Afrika-teoloog aan die Vniver
siteit van Bern, Switsetland, korn tot die slotsom:
"Onsigbaar, ongemerk en nie-amptelik bevat die
godsdienstradisies van Afrika die enigste bly
wende moontlikheid vir 'n grondslag, 'n fondasie
en 'n riglyn vir lewe in Afrika-gemeenskappe."

Oit blyk dat die Nuwe Suid-Afrika nie net
politieke omwenteling behels nie, maar ook op
godsdienstige gebied die fondasies gaan skud. v
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'n Gevaarll~q,J2ekoring
Russell Scott se beelde 10k kinders
aan soos motte na 'n vlam

IS dit 'n geldige toets vir 'n beeldhouwek dat
kinders daarvan hou? Miskien. Miskien ook nie
altyd nie. Maar Russell Scott se groat beelde in en
om die Goodman-kunssaal in Johannesburg 10k al
die kleingoed wat daar verbykom.

Hulle klouter op die bee Ide (waarvan be
werkte boornstompe die kern vorm), maak hulle
oop en klim in (sommige skamier oop omdie
holte binne te orrhul), loer geesdriftig deur die
patryspoorte en pantserglas-venstertjies in die
starnme, en draai die een wat soos 'n astrolabium
op asse in staalsirkels gemonteer is (Valldal's
Trajectory) !ustig in die randte.

Die plesierige speletjies het die kunssaal se
mense onmiddellik skrikkerig laat voel, want dit
kon die kinders (en straks die kunssaal) duur te
staan kom. Staalplate met skerp snykante hier en
daar, soos die twee lemme waarop die beeld
Headmaster balanseer om vorentoe en agtence te
kan kantel, sou maklik - jyweet nooit - 'n lingel1jie
of 'n toantjie kon afsny. Die skerp plate is I'innig
met rooi omhulsels bedek.

Die bygevoegde roai omhulsels - die geolg
van 'n simbiotiese wisselwerking tussen kunseerk
en samelewing . versteur nie die werke nie, maar

LuckyFishdeur

RusseIlScott ••.die

rusvandie doad?

word vreemd genoeg 'n hegte en sinryke deel van
hul samestelling. 'n Belangrike tema in die werke
is juis die gevaarlike speletjie, die verband tussen
bekoring en bedreiging. Dit word onder meer ,
uitgespel deur die veiligheidversperring war die
beeldhouer as deel van die beeld Headmaster
daaromheen opgerig her.

DIE WAARSKUWI NG IS figuurlik: eintlik 10k
die beeld jou om deur die versperring te stap, om
in te loer by die pantserglas-venster en te kyk
waarheen lei die lang rubberpyp wat uit die beeld
kom. Dis 'n spreekbuis met 'n tregter aan weers
kante: een buite en een binne die holte in die
geskarnierde starn, waarin 'n klein mensie kan
klim en van binne deur die pyp boodskappe (of
bevele) kan skreeu aan iemand buite. (Die "mas
ter" in die titel verwys oak na die kenteken His
Master's Voice, waar 'n hondjie na die grammo
foon-spreekbuis luister.)

Oat dit net 'n kind is wat so kan inklim en
bevele kan skree uit die boornstam (wat deels 'n
pantservoertuig versinnebeeld), is oak betekenis
vol. Verskeie van die beelde, soos Vandal's
Trajectory waarin jy deur die Casspir-agtige skiet-

PriestsMeetingon Vlolence~eurJohannes

Segogela.Die kalmte van 'n futielevergadering

verweg van die storm - het 'n Ironlesebotcon .

gate loer en 'n kertie-mik gemonteer as 'n visier
aan die ander sien, trek 'n verband tussen die
onverskillige kattekwaad van kinders en die de
struktiewe impulse van groatmense Ioorlog, dood
slag, konflik en so meer). Die asrolsbium-monte
ring is 'n ironiese kommentaar op die arrogante
aggressiwiteit waartoe die mens in suat is: 'n wese
wat sy destruktiewe geweld nie net teen ander
mense nie, maar selfs teen die heelal rig, soos 'n
stoute kind wat met 'n kettie na die sterre skiet.

DIE l\IEESTE van die beelde verrnaak jou naas
die visuele bekoring met 'n dergelike swangallige
humor, waarin die verbale konteks van die titels
'n belangrike rol speel. In Lllcky Fish hang die
'gelukkige' vis - versteen tot graniet . morsdood
binne 'n boomstam-sarkofaag. Daar is oak verwy
sings na die kranksinnige verband tussen ag
gressiewe geweld en selfdestruksie, SODS in die
doodskis-agtige beeld What Would You Do If ..,
die beeld waarmee cott onlangs 'n meriete-pry
in die Volkskas Atelier-wedstryd gewen her.

Hoewel die vorm van die natuurlike boomstam
herkenbaar behou word as entrale verwy ing 
punt in die beelde - wat daarmee oak aansluit by
die invloedryke werk van Jackson Hlungwani 
word die bewortelde, knoet erige boom tompe
deur COlt met kunsmatige stowwe SODS staal en
glas aangevul in 'n soort cyberpunk: die weten
skap wat die organiese versmelt met die nie
organiese, war die natuur vir eie doeleindes wy ig.

Enkele van die beelde neig te veeI na die
meganiese en die serebrale om 'n mens erno
sioneel te bekoor . soos die klein metaalbeeldjie
Fable lVith Solenoid wat deur 'n elektriese stroom
in beweging geplaas word. Maar oar die algemeen
het cott se beelde 'n mee leurende aanslag, 'n
vernultige vermenging van en uele vorm en fyn
ironiese inhoud wat jou nie net imponeer nie, maar
oak groat genal verskaf.

• Oak nou in die Gaodman-kunssaal te sien, is
Willie Bester se collages van gevande voor
werpe, wat die stryd teen apartheid dokumen
teer en hulde bring aan gestarwe leiers SODS

Chris Hani en Oliver Tambo; Johannes Segogela
sa houtbeeld-groepe, waarvan verskeie • SODS

Priests Meeting On Violence, The Burial Of
Apartheid en Stop The Violence - 'n weemoe
dige, sagweg ironiese perspektief op ens VSf

skeurde samelewing plaas; en 'n groep skilderye
van Gail Behrmann wat my persoonlik koudge
laat het, maar vir ander dalk 'n dekoratiewe be
koring kan inhou. AI die tentoonstellings duur tot
24 September.
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I3!D
Herinneringe aan 'n verlore wereld

deurjohannes bruwer

Die kultuur van die San is dood, maar lewe voort

WERKE uit verskeie reekse etse waarin die
kunstenaar en argeoloog Pippa Skotnes besin oor
die tragiese ontmoeting tussen die San en die
Westerse beskawing word saamgevat in die ten
toonstelling In The \Vake Of tbe White Wagons in
die Standard Bank-kunssaal in Johannesburg.

Skotnes, bekroon as Standard Bark se jong
Kunstenaar van 1993, is m al besiel deur die
geskrifte van Lucy Lloyd. Die vesiende vrou het
in die 1ge eeu saam met haar swaer, Wilhelm
Bleek, 'n omvattende reeks onderhoude met lede
vm die San gevoer en hul mondelinge vertellinge
en geskiedenis noukeurig opgeteken. Die meer as
12 ()()() bladsye van hul transkripsies - merendeels
Lloyd se werk - vorm vandag 'n unieke bron van
inligting oor die verlore kultuur van die San:
inIigting war vandag onbekombaar is, selfs by die
afstammelinge van die nomade wat in die vorige
eeu soos diere gejag en uitgewis is.

In haar etse bring Skotnes hulde aan die mense
se verlore kulruur. Maar wie n tranedal oar die
underdog of politieke visuele tirades teen die
vedrukker verwag, het dit mis. Haar werk vermy
melodrama, oppervlakkige stellings en eensydige
oordele. Met fyn digterlike sensitiwiteit sien sy in
die botsing van rwee kulture nie net die vemieti
ging van die eerr deur die ander nie, maar ook 'n
versnelting van die rwee waarin die lot van die
'verdrukker" verweef is met die lot van die
'verdrukte", en albei onherroeplik gewysig word.
A! duur dit 'n tyd voordat die oorheersende kultuur
dit besef.

Skotnes self' .is in sekere sin 'n verteenwoordi
ger van die Westerse kultuur watdie San se kultuur
verswelg het, Maar daardie kultuur is tog nie dood
nie: dit lewe ironies - en wonderbaarlik - voort

deur haar waarderende De, die oe van 'n Wester
ling vir wie die tyd nabetragting gebring het, en
danksy die geskrifte van 'n anderWesterling 'n eeu
ge!ede wat besef het waner geestelike skakels aIle
mense bind.

DIT IS IM M ERS die geestelike skakels war
Skotnes in staat stel om die vsuele simbole van
twee kulture - die gestileerde tekens van die San
rotskunstenaar en die gestileerde tekens van die
Westerse etskunstenaar - te rerenig in 'n sinryke
harmonie. En in die vereniging van simbole
ontdek 'n moos verwonderd in watter mate rwee
oenskynlik teenstrydige kulture, ondanks die kon
flik tussen hulle aan die een kant, aan die ander

. kant mekaar ook in soveel opsigte weerspieel,
Skotnes plaas byvoarbeeld in die reeks White

Wagons telkens die afgeslote ruimte van die
trekboer se ossewa .naas die afgeslote ruimte van
die San-skuiling, hetsy grot of opslaan-koepelhut.

"Forlkweitental/ken ",een van dieagtgroot
kl eur-etsewaarin Skotnes hulde bringaan
bepaaldeenkelinge onder die San wieseverhale
in die tseeeu opgete ke n is deurLucy Lloyden
haarswaer,Wilhelm Sleek. Skotnessebyskrif lu i:
" A lso kn ownasRache l , / K w e itenta llkenwasthe
w ife of =Kasinandthe s i s te r of Dia!kwain.She
described something o fthe relationshipbetween
the rain andyoungwome n and theseclusion
rituals practisedbywomen duringperiodsof
m enstruation."

Die behoefte aan besku tting, aan die veilige
samehorigheid van die groep, spreek uit albeL Die
betekenisvolle verskil is egter: die San se sirkel
vormige skuil ings vertee nwoordig 'n tuiste in
harmonie met 'n bekende omgewing, die ganse
vrye natuur; terwyl die hoekige skuiling van die
trekboere 'n verskansing teen die onbekende
versinnebeeld, 'n pantserwa war hulle - slegs
tydelike nomade . deur gevare moet voer op pad
na 'n vaste stukkie grond wat hoekig afgepen en
besit sal word. Die gewere wat deurgaans by die
trekboere verskyn, versinnebeeld die onseker
heid en disharmonie met hul omgewing.

'n Dergelike, fyn geweefde spel met visuele
simbole kenmerk deurgaans Skotnes se etse (die
vlag wat die koloniseerder in die aarde pen om dit
as besining te eis, teenoor die drasakke van die
IXam waarin hulle goedere vervoer word oar 'n
aarde war hulle nooit besit nie, en so meer), Maar
nerens raak die komplekse verwewing van sim
bole oormatig bedag of serebraal literer rue.

Dis in die eerste plaas sintuiglik dat haar
komposisie jou aangryp - van die sagle, atmosfe
riese stemming van die reeks SOIlIIdFrom The
Thinking Strings, waarin die magiese dieremito
logie en geesteswereld van die San met

Plaat 1 van die etsreeks WhIte Wagons,waarindie
San se eerstekennismaking metwit t rekboere
uitgebeeldword,Skotneshaa l as vertrekpuntvir
die reeks 'n teks vandie lerse sendeling Samuel
Dorman aan,waarln'nHietshware-Boesman van
d ie Oo s -Kalahari vertelvandie ontmoeting metdie
w itm en s e in hulwaens, Oit begin so: " Thefirst
ti me w e saw the wagons was when the Trek Boers
went u p to La ke Ngami (Ngabee meaningthe
g iraffe ). Wethoughtthewagons were big animals,
There were manyoxen going before, andthese
an imals were goingafter,as we thought.Someof
theo ld Sushmenhadseen s u c h things before.
They loo ked li keelephants, butthey w erewhile.
We w atched them alongtim e, and we sawthat
some of them stopped..."

ekspressiewe skakering en 'n flikkerende spel un
lig en skadu vasgerang word, tot die meer vas
gestruktureerde, maar meesleurend evokatiewe
komposisies van die White Wagon-reeks. Die
gestileerde geometriese Iynvorms in die reeks
word nie bloot dekoratief gebruik nie, maar
vemuftig ingespan om die figuurbeelde beteke
nisvol te verbind in 'n veelseggende eenheid

Die werke raak diep aan jou rede en jou
gevoel, vul jou met weemoed en verwondering.
Die vemieting van die San-kultuur was 'n tragiese
verlies. Maar werke soos die verseker dat dit nie
'n volslae sinlose verwoesting was nie: dat iY
daaruit 'n duur gekoopte betekenis kan haal, 'n
perspektief kan kry waaraan ;y die handelinge
met jou eie kultuur met groter verantwoordingkan
meet.

Die tentoonstelling duur tot 25 September in
Johannesburg, en sal daarna te sien wees in
Pietermaritzburg, Newcastle, Durban, Kimberley,
Pretoria en Kaapstad. 'n Katalogus met verskde
essays wat die werke toelig, is teen R5 in die
kunssaal te koop. •
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*****Verslawend
**** Oorrompelend
*** Oulik .
** Beige* Nat '

Lucky is plaaslik en oorsee
bemind - sekere aanhangers
meen hy is die grootste reg
gaesanger sedert Marley en
Tosh hul dreadlocks rond
geswaai het. Victims is egter
mus ikaalgesproke teleurstel
lend sag: belowende inlei
dings val plat in die eensel-

LuckyDube wige, vervelige reggaeritmes
en grys synth-k1anke. Dube
spreek sy mening sterk uit

oar 'n aantal emosie-belaaide onderwerpe (abor-
se, geweld, liefde tussen swart en wit) - tog is
daar goon emosionele infJeksie in sy stem te be
speur nie. Urieke wat spreek van naiwiterr en die
oorvereenvoudiging van lewensbelangrike sake
ontneem sy boodskap van enige potensie. Wat
miskien geed is, aangesien hy verbasend eng is
in sekere opsigte.

** LUCKY DUBE - VICTIMS
GMP:CD

deur christi van der westhuizen

en:
Cohn k1ink soos Joe Cocker
sonder dieoemf! Tog is hy in
staat tat aangrypende Iied
jies soos 'Mama's in the
Moon". Hy maak reguit, eer
like pop-rock met ob serva
sies oar die lewens van ge
wane mense. So nou en dan
glip 'n country-twan g deur;

MarcCohn sy gospel-invloede verqestalt
in Iiedjies soos "Baby King",

'n snit met ' 'n Christelike strekking.

'n verwoede Harvey bars eensklaps uit en verfoar
gewelddadig beheer terwyl sywanhopig en gefrus
treerd snik, kerm en skree. Haar kitaarwerk weer
spieel haar emosie woes - heelparty songs ontaard
in 'n skrikwekkende kakafanie. Sy wil-wil oor dieIyn
van rasionaliteit val, maarkeer haarself telkens - net
betyds.
Hier en daar skemer 'n samehangende meladie
deur: soos in "Legs" watapen met roerende sigeu
ner-agtige sang en dan 'n verkWikkend estetiese
wending na mineur ondergaan. Haar wereld is
smerig: dood , siekte en geweld sluimer teneer
drukkend. Daar besmet liefde (in "Yuri-G"). of wurg
die lewe uit jou uit ("Hook"). Sy sluit "Legs" op tipies
swartgallige wyse af: "I might as well be dead! But
I could kill you instead."
Op die eerste single van diepaat. "50 Ft Queenie",
klink Harvey, verrassand genoeg. soos 'n uitbun
dige skoolseun . Die refrein is du ister: "Glory,
glory lay it all on mel Fifty feet Queenie, fifty and
rising! You bend over Casanova! No sweat, I'm
clean! Nothing can touch me."
"Man-size Sextet" en "Mans ize" (met
manlikheid as tema) is twee weergawes van oon
song: op eersgenoemde vergesel tje llo en viool
haar weerfose sang. Indrukwekkend genoeg speel
Harvey self die instrumente. "Mans ize " ver
raai punk-invloede en neig na industriele rock.
'Man-size Sextet" klink soos iets uit die klank
baan van Psycho. Die liedeskaleer in intensiteit tot
by die klimaks: "Get girl out of m y head/
Douse hair with gasoline! Set it light and set it free."
Harvey het die eerlikeemasievan Sinead O 'Connor
en, soos Tori Amos, gebruik sy haar musiek as
katarsis, 'n suiweringsproses waarmee sy haar
traebele innerlike werfklikheid ontlaai. Anders as
Amos is daar goon pretensiehier nie- slegs suiwere
selfJoutering. Luistergenol is dit nie.

*** MARC COHN· THERAINY SEASON
TUSK: KASSET

* * * * PJ HARVEY · RID OF ME
TEAL TRUTONE: CD
PJ HARVEY is 'n moeilike vrou. Luister na haar
musiek en Iirieke en jy weet dit. Jy weet ook dat
enige Freudiaanse sielkundige se tone skoon sal
krul by die aanhoor van Rid of M e. Freud self sou
moontlik volumes kon wy aan haar: sy herinner
nogal ietwat aan sy 'histeriese" vroulike pasienle
met hul donker hunkerings en "jaloesie"-geinspi
reerde aversies.
Polly Jean Harvey het, saam met basspeler Steven
Vaughan en tromspeler Robert Ellis, in 1992 op
spraak gewek met hul konserte in Brittanje en hul
debuutplaat Dry, bestempel as "memorable". NME,
die perstuiste van Indie-musikante , het haar eerste
single, "Dress", plaat van die week gemaak. Steve
Albini, bekend as musiek-vervaardiger, is nader
gehark om Rid of Me se produksie te behartig.
Harvey is dus aweregs: uit die hoofstroom sal sy
bly. .
Sy klink soos 'n vrou opdie rand van 'n senlNlOO
ineenstorting. Begin by die t itels op Rid af Me:
"Man-size", "Man-size Sextet", "Snake", "Rub 'Iii it
Bleeds" - dinge is duidelik nie heeltemal pluis nie.
Op die omslag Iyk sy soos 'n modeme, anorektiese
variasie op die Medusa; agterop is sy 'n solipsis
tiese sfinksagtige flQuur. Luister na haarmusiek en
jy besef die is 'n vrou wat innerl ike struwelinge
uithamer: haar aanslag is kras, hard en wild opdie
oor. Anders asselfs diemees weerbarstige grunge
groepe rand sy die oar aan: die is goon gladde rit
nie.
'n Onrustige, gespanne en hipnotiserende rtne 
wat beelde van 'n ingehokte dier voor die
goostesoog oproep - vonm die ruggraat van die
rneeste snitte. Die Iiggaam van elke lied is morsig:
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DIE ENIGSTE NUUS1YDSKRIFIN SUID-AFRIKAWATDIE NAAM WERD IS

'n Jaar se stimulerende leesstof en twee boeke
- vir net R1 OO?
As jy vir 'n jaar lank op Vrye Weekblad inteken teen die reeds verminderde bedrag van R100, ontvang jy
tw~e splinternuwe boeke van Tafelberg Uitgewers :
Foxtrot van die Vleiseters van Eben Venter en X-Ray Visagie en die Vingers van God deur Harry Kalmer.
Hierdie twee boeke kos jou andersins R74,90 (Foxtrot R39,95 en X-Ray R34,95)
by aile goeie boekwinkels.

In Foxtrot van die Vleiseters speel Eben Venter klaar met die Ou Suid-Afrika.
Wanneer die TV-beeld PW Botha se kop heeltemal skeef trek met die
aankondiging van die laaste Noodtoestand, kan jy maar weet: die nate van die ou
orde trek los, en enigiets is moontlik en enigiets w6rd
moontlik. Johannes Steenekamp van Wildeperdehoek
word John-John in Joeys, Petrus Steenekamp swem 'n
laaaang swem met Busiwe, pas uit die wereld van
comrades en die struggle, en op die ry af ontmoet die oue
die nuwe, die moontlike die onmoontlike.

X-Ray Visagie en die Vingers van God is Harry Kalmer se
eerste roman , 'n spanningsverhaal vol onveilige seks,
versteekte agendas, demokrat iese geweld, verdagte
politiek, literere pretensie en vasvrakompetisies. Dis
eindelik die bende, "Die Yinger van God", wat "direkte

demokratiese geweld" uitoefen en X-Ray voar 500 000 kykers ontvoer en hom
dinge laat beleef wat hy eerder sou wou vermy.

r---------- - - - - - - - - 1

Intekenare kry Vrye Weekblad v66r die naweek in
hul posbusse, of, in die geval van Grater
Johannesburg of Pretoria, by hul voordeure
afgelewer. BTW en afieweringskoste is by die
R100 ingesluit. Jy kan oak vir ses maande inteken
teen R60, maar dankry jy nie 'n boek nie.

• Die spesiale aanbod geld net vir 'n bepekte tyd
en net die eerste 25 intekenare kry X-Ray Visagie
en die Vingers van God en Foxtrot van die
Vleiseters - so stuur dadelik die vorm aan VWB
intekenare, Posbus 177, Newtown 2113. Jy kan
per tjek, posorder of kredietkaart betaal.

If
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Ja, ek wil graag X-Ray Visagie en Foxtrot he.

Naam: ..

Adres en poskode: ..

Telefoonnommer: ..

Kredielkaartnr: ..

Vervaldatum: Maand Jaar ..

Handtekening: ..

o tuisaflewering ~

D per pos ~
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Die Sandinistas,
die CIA, Oliver North

en die man met die bom
TONY AVIRGAN, een van die oorlewendes, het uiteindelik vasgestel we die
bom nege jaar gelede tussen 'n groep memasionale joernaliste in Nicaragua
geplaas het. Maar wie het die sluipmoordenaar opdrag gegee? Avirgan het
onstellende getu ienis ...

P 20 Mei 1984 het 'n kraglige
born tydens 'n nuuskonferensie
ontplof in La Penea, 'n contra
kamp aan die grens mssen Nic

aragua en Costa Rica, Drie joernaliste en I'erskeie
contras is dood. Twintig ander joernaliste, ek
inkluis, is beseer; sommige het 'n ann of 'n been
verlo or.

Die skynbare teiken - die voormalige Sandi
nista-bevelvoerder Eden Pastora , wat toe besig
was om te baklei met die andinistas, die CIA,
ander contra-faksies endie dwelmkartels - het met
ernstige beserings oorlewe, In die dae na die
aanval het ondersoekers bevind die born is nadie
karnp gebring en gedetoneer deur iemand wat
'lorn met 'n vals naam as fotograaf voorgedoenhet.
In die chaos na die ontploffing het hy weggeglip,

'n Nege jaar lange ondersoek deur myen ander
ioernaliste, asook twee dokumentere prente, ver
skeie boeke, talle artikels, 'n geslaagde verdeii
ging in 'n lastersaak inCosta Rica, 'n onsiksesolle
hofsaak in die VSA en 'n polisie-ondersoek in
Costa Rica het almal getuienis opgelewer dat die
CIA die born geplant het.

Nou is die bomplanter uitgeken. En dit blykdat
hy nie lid was van n regse sel of groep ne. Syregte
naam is Vital Roberto Gaguine, en hy was, in die
tagtigerjare, lid van 'n ultra-linkse faksie van
Argentinie se Revolusionere Volksleer (ERP) wat
vir Nicaragua se ieen-intelligensie gewerk het. y
geheime sci is inI Managua opgelei in spioenasie
en sabotasie en het onder leiding van iwee
veteraan-revolusionere gewerk: 'n hooggepbaste
Kubaanse intelligensie-operateur, kol Renan ~lonte

ro, en 'n Argentyn, Enrique Gorriaran Merlo, Die
sel het onder meer in 1980 die sluipmoord gepleeg
op die voormalige 1 'icaraguaanse diktator Anas
tasio omoza in Asuncion, Paraguay.

'n Paar maande gelede het ons voortgesette
ondersoek na die bom-ontploffing die eerste
duidelike skakel met die Sandinistas opgelever.
jare lank het die Sweedse joernalis Peter Tor
biornsson volgehou hy het die valse fotogra af vir
die eerste keer in 'nhotel in San Jose in Costa Rica
ontmoet. Torbiomsson het gese omdat hulle albei

'n onderhoud met Pastora wou he, her hulle be luit
om saam te reis, en dis soos dit gekom het dat
Torbiornsson die bomplanter na die nuuskonfe
rensie in La Penca gebring het.

Toe ons onlangs met Torbiomsson gesels, het
hy ons vertel hy her 'n bekentenis om te maak: hy
het nog die hele tyd gelieg. Torbiornsson het erken
hy her die bomplanter, wat homself Per Anker
Hansen genoem het (n naam wat hy uit 'n
gesteelde Deense paspoort gekry het), op 'n party
in Managua ontmoet in die teenwoordigheid van
kolonel Montero en ander ntelligensie-amprenare.

Toe hy die fotograaf ses weke later weer
in Costa Rica ontmoet, se Torbiomsson,
het hy geredelik ingestem dat "Hansen"
hom vergesel om 'n onderhoud met Pas
tora te probeer kry,

Torbiornsson, 'n rolprernvervaardiger
wat die andanistas simpatiekgesind wa ,
het aan ons erken dat dit vir hom roetine
was om videobande en inIigting oor die
contras te oorhandig aan die de tyd e
minister van Binnelandse ake, Torna
Borge, e kantoor. Toe hy "Hansen" in
Costa Rica ontmoet, het Torbiomsson van
wee y verbintenis met ~Iontero aange
neem hy is op 'n ending aminligting vir
die andinistas Ie versamel en hom ver
welkorn. Dit, e Torbiorn on nou, is hoe
dit gekom her dat hy die Implanter na
die nuuskonferensie in La Penca verge el
het.

Nadat ons Torbiorn son se storie ge
hoor het, het ons verskeie kere na Nicara
gua gereis en met sleutelleiers V3 n die
Sandinistas gesels am 'n \'erduideliking te
probeer kry. Ricardo Wheelock, hoof van
MiJitere Intelligensie, het ontken dat hy
enigiets van die born weer, maar voorge 
tel dat ons met Tomas Borge gesels, Borge
het oak gese hy weer niks, maar onder"n
bietjie druk het hy erken Montero het • y
eie operasie" bestuur en het 'n "duisend
geheime", Hy het nie y belolte gehou om
'n ontmoeting met Montero te reel nie.

In ons eerste ontmoeting met Daniel Ortega het
die voorrnalige president werklik ontsteld gelyk.
Hy het belowe om ondersoek in te stel en 'n
rerslag vir ons op te stel, Toe ons weer ommoer,
het die stemming heeltemal verander, Hy het ons
berispe omdat ons so begaand was oor die "klein
roorval ' wat gebeur het in 'n oorlog waarin
duisende Nicaraguane dood is, Hy het ons gese as
~oordeJinge kan ons, al probeer ons hoe hard,
nooit die wereld op dieselfde manier sien as
'mense van die Suide" nie. Sy verslag is nooit
opgestel nie en ons vrae het onbearuwoord gebly.
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OUd-president

Daniel Ortega

vanNicaragua.

(Foto:AP.)

Die bomplanter van La Penca is uit 'n ver
same!ing foto's uitgeken deur 'n onlangse oorloper
van die ERP wat die man herken het as Martin de
Ingles (ook 'bekend as Martin die Engelsman). 'n
Halfdosyn ander voormalige ERP-Iede in Argen
tinie het die uitkenning bevestig. [oernaliste in
Argentinie het toe vasgestel dat "Martin die Engels
man" in werklikheid Vital Roberto Gaguine is, 'n
voormalige mediese student.

'n Vingerafdruk van Gaguine, verkry van Bue
nos Aires, het ooreengestem met 'n ander vinger
afdruk van "Hansen" op 'n aansoek om 'n rybewys
toe hy in Panama was, jare voor die bomplanting.
Die vingerafdruk is verkry deur die ondersoekende
verslaggewer Doug Vaughan, wat jare lank met
ons saamgewerk het aan die ondersoek.

Kundiges het gese die vingerafdrukke stem
ooreen, Vaughan het Gaguine se pa en broer in
Miami opgespoor en hulle het "Hansen" op foto'wat
op die dag van die bomontploffing geneem is,
uitgeken as Vital Roberto Gaguine.

Waar is Gaguine noui Dit blyk dat hy dood is,
opgeblaas in 'n selfmoordaanval deur die ERP op
'n Argentynse militere basis in 1989. Maar selfs dit
is nie seker nie. AI wat herwin is, was as en
stukkies tande.

Noudat die bomplanter uitgeken is, moet die
Sandinistas se militere leiers alles aangaande hul
rol in die aanval in dieopenbaar bekendmaak. Dit
sal nie aanvaarbaar wees om te se dit is deur een
faksie of departement beplan en uitgevoer nie.
Totdat die Sandinistas se top-leiers vertel wat hulle
weet en'die bomplanting veroordeel, moet die
ganse leierskap aanspreeklik gehou word.

Baie vrae bly egter nog onheantwoord. Hulle
wente! om optredes deur die VSA sowel as die
Sandinistas voor en na die ontploffing. Hoe ver
duidelik 'n mens al die getuienis wat die Yinger
wys na die regses, getuienis wat ingesamel is deur
ons, speurders van Costa Rica en ander joemaliste
en ondersoekers? In Costa Rica het speurders
genoeg getuienis ingesamel vir 'n regter om twee
CIA-operateurs, John Hull en Felipe Vidal, te laat
aankla van moord in verband met die ontploffmg.
Alhei het na die VSA gevlug en hoop die jongste
verwikkelinge sal vir hulle die weg baan om na
Costa Rica terug te keer.

Maar aanklaers in Costa Rica se hulle is nie van
plan' om die aanklagte teen Hull en Vidal te laat
vaar vanwee die jongste inligting oor die bom
planter se politieke verbintenisse rue. Die staats
aanklaer Jorge Chaverria se al die inligting wat hy
versamel het, dui daarop dat contras en hul
onderseuners vir die born verantwoordelik is, nie
die Sandinistas nie.

Ander vrae is: Waarom het amptenare van die
VSA, onder andere ambassadeur Curtin Winsor en
ambassadeur Otto Reich van die nou geslote
Kantoor vir Openbare Diplomasie, vals identiteite
vir die bomplanter en valse in/igting uitgestuur wat
die pers en Costa Ricaanse ondersoekers mislei
het1 Waarom, volgens die hoof van die Costa

Ricaanse polisie-laboratorium, het 'n Arnerikaanse
amptenaar die born se ontsteker uit die laborato
rium verwyder,' belowe dat die CIA dit sal onder
soek - maar dit nooit terruggebring nie? Waarom,
volgens 'n betroubare getuie, het Oliver North net
drie dae voor die bomontploffinging indie geheim
na Costa Rica gereis? Waarom is die bladsye in
North se dagboek leeg or verwyder wat die dae
om die ontploffing betref! En waarom was North
se stuurionge, Rob Owen, in 'n veilige huis in San

Jose saam met John Hull
en die CIA se kantoorhoof
tot 4' vm die nag van die
bomontploffing?

Volgens die Argen
tynse joernalis Julio Vil
lalonga, wat n studie van die ERP gedoen het, is
die groep in groot mate geinfiltreer deur infor
mante en agents provocateurs van die Argentynse
Militere Intelligensie, wat noue bande met die CIA
het. Dit was instrukteurs van die Argentynse
weerrnag wat Nicaraguaanse contras in die gehe
im opgelei het in die vroee tagtigeriare, Vilialonga
se boek Gorriaran: La Tablada y 'Las Guerras de
Inteligencia' en America Latina (La Tablada en
"Die Intelligensie-oorloe" in Latyns-Amerika), wat
vanjaar uitgegee is, se dokumente wat on/angs in
Paraguay uitgereik is, onthul dat een lid van die
Somoza-moordbende 'n viervoudige agent was,
wat tegelyk gerapporteer het aan intelligensie
agentskappe in Kuba, Nicaragua, Paraguay en
Chili. Na die suksesvolle sluipmoord op Somoza,
skryf Villalonga, het Gorriaran se groep besluit om
hulself uit te huur as sluipmoordenaars om geld in
te samel vir huleie revolusionere bedrywighede.

TEN TYDE VAN die bomontploffing in La Penca
wou die CIA, die contras, die kokalensmokkelaars
en die Sandinistas almal Pastora uit die weg he.
Kan ditwees, soos een van ons vroee bronne gese
het, dat die aanval in La Penca 'n "kruisstroom van
belange" tussen die linkses en die regses verteen
woordig?

Die bevestigde uitkenning van die terroris van

Sahet TheStarvan1 Junie 198400rdie

ontploffing berig.

La Penca is 'n groot stap vorentoe. Maar dis nie die
einde van die storie nie. Ons stem met ons kollega
Julio Villalonga saam "Vir my is dit nie die einde
nie. Dis die begin."

• Tony Arvigan is 'nvryskut-joemalis wat tien jaar
lank in Sentraal-Amerika gewoon het. Hy en sy
vrou, die joernalis Martha Honey, het die bomplan
ting in La Penca ondersoek.

© The Nation News Service
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die woord wat die lot beklink
fnteendeel deur Andre P Brink. Human en
Rousseau, R59,99.

.GERRIT OLIVIER

·I:V'F HERI\1ANS het gese dat elke skrywer net een
-roman het wat telkens opnuut geskrywe word; dit

i3net die manier waarop wat anders is. Hierdie
I uitspraak kom by 'n mens op by die lees van Andre
..p' Brink se Inteendeel. Die uitgewer verwys na die
I roman as "seker die mees radikale vemuwing" in

Brink se loopbaan, maar by so 'n gevestigde
I skrywer ontleen die vemuwing sy interessantheid
i .o;rotendeels aande wyse waarop bekende temas
I weer opgeneem word.
I . Laat ek begin by dit wat die leser tref as
.1:erkenbare bemoeienisse in Brink se oeuvre, Uit
· hierdie kort aanduiding sal blyk dat Brink, getrau
I ;>In sy aard en sy enorme belesenheid, die leser
1:10k hier in uiters vindingryke romanstrukture

invoer, Die feit dat die boek uit 301 bladsye en
I presies 300 inskrywings bestaan, laat al klaar 'n

uiters deurdagte opbou vermoed.
I' Soos in Houd-den-bek en 'n Oomblik in die

uind gryp Brink terug na die vroee Kaapse
I :~eskiedenis, na die gegewens random die flambo
'. [ante Fransman Estienne Barbier, wat op die
I tweede titelbladsy benoem word as "soldaat,
I reisiger, ontdekker, bouer, skribent, leser, latinis,
I minnaar en leuenaar". Leuenaar is die sleutel
I woord,
I As historiese avontuur en pikareske roman
· bied lnteendeel egter oak 'n blik op die konfron
I tasie met 'n nuwe vasteland, en op die geskiedenis
I . JS speelplaas van morele en eksistensiele ken-
· Ilikte, Aan die Kaap is Barbier besig om deur al sy

kleurryke avonture en voortgesette rolle met die
owerheid na 'n persoonlike bestemming toe te
'werk.

As vegter am geregtigheid, maar oak as greet
prater en fantas rig hy sy laaste epistel aan die
slavin Rosette teenoor wie hy hom so skandelik
gedra het. Oat die "Donker Gat" waarinhy gevange
gehou word, oak in ander opsigte 'n nulpunt is,
blyk uit die ongedateerheid van die brief ("sine
die") en die eerste sin, ontleen aan Derrida: "Ek is
doad: jy kan nie lees nie: die sal (daarom) nie n
brief gewees het nie."

1YDLOOSHEID, 'N DOOD wat nog net op
voltrekking wag en die skipbreuk van aile "Bonne
Esperance" is dus die situasie van waaruit Barbier
sy brief - wat in die stikdonker letterlik nie geskryf
kan word en ook nooit deur die "jy" gelees sal
word nie - komponeer. Hierdeur 10m daar 'n
ander, deurlopende motief tot stand wat aan elke
leser van Brink oorbekend sal wees: die aktivering
van die (verbeelde) skryfdaad as betekenisge
wing.

Barbier se woorde, en dus die hele roman, is
skrif in die betekenis wat Derrida aan die begrip
heg. Van tyd en selfs van sy eie teenwoordigheid
kan Barbier rue seker wees rue, maar hierin vind
hy 'n "rare en vreeslike vryheid" (13) waarin net
die "storie" oorbly, slegs die aanhoudende en
onvoltooide skep van betekenis. Bowendien "ver
meenvuldig" die storie "in onvertelbare ander. Eli
selfs dit mag wensdenkery wees. Dalk word ek
vertel" - ja, deur iemand anders wat oor "wie weet
twee-honderd-en-vyftig jaar probeer am my te
verbeel"! (14)

Barbier vermoed hier 'n radikale ander episte
mologie as die wat in sy ~'d gebruiklik was: oak
wat dit betref, is hy 'n buitentydse figuur. Dit
beteken ook dat die konsep van historiese waar
heid by implikasie reeds nag 'n "storie" en verbeel
dingsvlug is - en deurgaans in die roman, dikwels
met gebruik van die uitdrukking "om die waarheid
te se", word die wankele aard van die waarheid
beklemtoon: nie net deur Barbier se neiging am
uitspattige heroiese versinsels aan die "waarheid"
vooraf te laat gaan nie, maar ook deur die .
gedienstigheid van taal (kyk die rol van Latyn) aan
belange. Wie skryf, lieg altyd, maar skryf is oak
vryheid.

LATER IN DIE ROMAN se Barbier hy is n
"senrimentalis". Hiermee bely hy 'n hebbelikheid
waaraan ander Brink-karakters hulle soms sander
ironie skuldig maak. Dit gee aan hom natuurlik
ook die vryheid tot 'n taamlik skoolseunagtige
romantisering van Afrika: fabelagtige drome van 'n
"geweste anderkant tyd en orde", terra incognito,
Ulthirna Thule, wat kristalliseer in die droom am
Monomotapa te bereik.

Die ruimte ontbreek om oor die metaforisende
"storie" van die onbekende uit te wei - maar dis
kostelik om te sien dat die Monomotapa wat hier
uitgebeeld word, sterk op die Franse stad Orleans
Iyk! En dit skakel met die bestendige teenwoordig
heid van Jeanne d'Arc, Barbier se maagdelike
bewaarengel, wat hom op 'n na'iewe huishoude
like manier aanspoor am die eindpunt te bereik
van die weiering wat hy in sy aanvanklike "Nee!"
uitgeskreeu het.

NAAS DIE WEDUWEES wat vir Barbier op sy
omswerwinge as seksuele versnaperinge dien, is
daar belangrike vrouefigure: Jeanne wat hom
aanpor om steeds vir geregtigheid te veg, Rosette,
die slavin wat algaande volkome met die land self
vereenselwig word, en Louise Couvret, wat hom
so goed verstaan dat sy byna 'n agtiende-eeuse
terapeut vir hom word.

Van belang is dat die drie vrouefigure almal
ook letterlik onbekend bly; hulle is die leidsterre
nawie Barbier homrig wanneer 'nweersin in hom

begin ontstaan teen die man as geweldenaar
teenoor land, vrou en inboorling. Jeanne is die
morele steunpilaar in sy volgehoue maar immer
mislukte strewe na geregtigheid; Rosette word die
vasteland waaraan hy hom in boetedoening onder
werp tydens die laaste van sy drie reise, wat ook
'n reis na binne is.

As sentimentele oordrywer en vegter-verloarder
bied Barbier menige momente waarin die leser
van Itueendeei sig kan verkneukel. Met 'n hoek op
sak waarin alles moontlik is, Cervantes se Don
Quicbote, word hy 'n plaaslike variant van die
maer ridder van La Mancha. Maar sy diepsinnig
heid verveel 'n mens oak: sy Afrika-mitologie, en
oak sy vroue-mitologie, wat nie so sterk op

, seksuele eenwording berus as in Brink se ander
'bceke rue, maar nietemin mitologie bly. En sterk
v~r1iteratuurd daarby.

VE\DERE ONTLEDING sou kon aantoan hoe
Barbier, veral op die momente waarin sy storie na
metafisiese closure begin beweeg, sinswendinge
en aforistiese samevattings en simboliele afrond
ings begin gebruik wat vol eggo's is van Brink se
ander ek-vertellers, Daar is 'n oorbekende galm
by, en hierbenewens 'n binding van motiewe en
idees wat die voorlopigheid waarmee die brief aan
Rosette aangekondig word, 'n bietjie na leengoed
uil die postrnodernisme laat Iyk.

In die Donker Gat mag alles grensloos geword
het, maar die een ding wat Barbier - endie een wat
ham twee-en-'n-half eeu later verbeel - noait faal
nie, is die klinkende en beklinkende woord,
waarin sy lot oak as noodwendigheid geforrnuleer
word.•
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Arnold SchwarzeneggerasdieTerminator

die

Dan beweer Pretorius dat die films wat Medved
kritiseer nou maar eenmaal die begeertes van die
Arnerikaner - miskien van aile mense - bevredig:
kyk dan hoe maak hulle geld. Maar dit is juis die
argument, en die argument dat hierdie fIlms maar
net die werklikheid verbeeld, wat Medved inder
daad oortuigend verkeerd bewys. Hulle maak nie .
geld nie, veral nie vergeleke met die meer besa
digde maar ewe verbeeldiiiglose gesinsfilms nie,
en hulle verbeeld geensins die werklikheid nie.

Dit sou help as Pretorius meer deurdag kon
omgaan met dit wat hy wil kritiseer, selfs meer

~
lgehoue krities. Wie wil dan nou voorkom as 'n

apologeet vir Rambo? Amerikaanse films is immers
dodelik: maar eerder dodelik vir die verbeelding
s vir die moraal van hul gehoor.

WILLIAM PRETORIUS antwoord: Dankie vir u
brief en belangstelling. fa, Medved se klem op
geweld- en seksprente ignoreer die groter probleem
van verbeeldinglose Amerikaanse rolprente. 'n Mens
moet toegee dat van die prente wat Med~~d afkeur
nie altyd lokettreffers is nie. Maar prente vol geweld
en seks soos Basic Instinct en Schwarzenegger se
Terminator-reeks, ongeuiens volgens Medved, was
reuse loket-suksesse. Indecent Obsession, wat
Medved pas openlik verdoem bet, met Robel1 Red-

ford as 'n ryk sakeman wat 'n miljoen dollar vir 'n
aand se seks met Demi Moore aanbied, maak geld
soos bossies in Amerika, asook Spielberg se jongste,
Jurassic Park, wat volgens Medved se standaarde
vir geuield afgekeur kan word. Dis vir my 'n
duidelike bewys dat Amerikaners wei van die soort
prente bou.

Verder, my aanhaling van Hitler was nie 'n
aanval opMedved se godsdiens of op hom persoon
lik nie, maar het my teleurstelling met sy argu
mente, die inboud van sy boek, uitgespreek - mis
kien te melodramaties, maar 'n joernalis moet 'n
indruk in 'n beperkte ruimte maak! Pleks van 'n
kreatiewe analise 001' redes vir geueld in rolprente,
of vars insigte 001' hUidige Amerikaanse rolprente,
gee Medved ons, myns insens, 'n geykte pleidooi vir
"beeldskone" kuns. My aanbaling impliseer dat die
soort pleidooi al gehoor is, met uiten onaan
gename gevolge vir die kunste.

Ek is ook geen apologeet vir Rambo nie. 500s
enigiemand wat my 'ieruarde en ondeeglike kom
mentaar" ken, sal besef, bet ek Rambo en die
macbo-etos gereeld afgekeur. Maar laat die laaste
woord aan Medved self oor. In 'n onlangse onder
boud meen by resensente wat aanboudend geweld
en-seks-prente pry's, is deel van die probleem - en
sekerlik ook diegene wat sy argumente aanval

'

dodelike
amerikaanse

films
Gideon Strauss van die Departement Wysbegeerte,
UOVS, skryf

(

EJ verstom my telkens aan William Pretorius se
Ilverwarde en ondeeglike kommentaar op die
( kultuurmaaksels van ons dag - nou weer sy kritiek
'. op Michael Medved se beswaarskrif teen Holly
\ wood, Hollywood vs America: Popular Culture

and the War on Traditional Values (Vrye Week
~lad, 8 Julie 1993).

Nie dat ek alles wat Medved se, kan verteer nie
- sy verknogtheid aan "die skone" dui op 'n
verbygegane estetika wat die aard van die kunste
op 'n verleidelike manier misdui, en sy klagte teen
die "te veel" seks en geweld in films van vandag
spreek nie die vee! grater prableem van hul
verbeeidingloosheid aan nie.

Maar as Pretorius nou vir Hitler by die hare wil
bysleep asof net su!ke mense skoonheid in die
kunste h.oogag (en dus implsee. dat Medved - 'n
ortodokse ]ood! - 'n kripto-nazi is), dan bring hy sy
eie etiek as kritikus in die gedrang. Dit sou maar
dieselfde wees om te se dat Pretorius 'n Afrikaner
is, en dat Verwoerd 'n Afrikaner was, so Pretorius
moet 'n rassis wees. Die estetiese tradisie wat
skoonheid as die wese van die kunste beskou is
wei verdwaal, maar dit is deur die eeue verteen
woordig deur vele denkers met integreteit.

'n dierbare dinosourus
Kaijander van die Karoa deur Elizabeth van der Merwe, illustrasies: Cora Coetzee. Tafelberg.

MARTIE MEIRING

KALJANDER is 'n dierbare, vet, lompe dinosourus wat saam met sydoringtak- stokperdjie

maat, Ritter-die-Ruiter; die Karoooorkruis op soek na

vriende en vreemdelinge. Die goeie,gewillige en

welwillende ou dinosourus ispresies soos elke kind graag

sygunstelingdinosourus sou wouhe.

Kaljander en Ritter is twee uiters verteerba re moraliste wat

selfs aanstekelige turksvyblare nuwetoeganklikheid

verleen deur hul onbaatsugtige vriendskap. Die twee

ontmoet die Drie Susters (elk met'n eiesoortige legende)

enook 'n skilpad wat sy hasievriend gehelp het om 'n

droogte te oorleef! Hulle gaandeur die pragtige

Melringspoort en tot by die Kangogrottewaar Kaljander

helaas besef dat hy nie deur al diegrotte weens sygrootte

kanwandel nie. Maar, tipies Kaljander, terwyl Ritteralleen

verderondersoek instel, leer hytoe die ve rskil tussen
stalagtiete enstalagmiete!

Elizabeth van der Merwe het die verhale vir die eerste keer in 1958 gepubliseer en in 1962

is 'n herdruk gemaak. Nou, 35 jaar later, bly die verhale ewe gewilden ewe lighartig

stigtelik. Miskien het die hernieude belangstelling en liefde vir dinosourusse met die

tweede herdrukte make, maarbeslis isdaar 'n stewige klomp geografie in wat enigejong

kind meerbewusvan sy land salmaak. EnCora Coetzee se tekeninge is sjarmant in swart
enwit.
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die verbode moralis

Niealmal in Arnerika isgelukkig metBill Clinton aspresidentnie. Heelwatvan

diekritiek korn,verrassend, van die"liberalleft", soosdiestrokiesprent.Dis uit

dieAmerikaansetydskrif,AgainsttheCurrent, watbeskryfword as 'njoernaal

wat dialoog bevordertussen "activists,organisers andserious scholarsofthe

Left". Dis nieDieHUisgenootnie. Die tydskrif kosR1 0enword plaaslikversprei

deur PhambiliBooks, tel(011) 29-4944.

Genetbetoogin 1968 in Chicagoteen

dieVietnam-oorlog

geskiedenis, letterkunde en politiek van die laaste
tagtig jaar.

Interessant is diehooftemawatna'lore kom: die
van Genet as moralis. Sy styl het eweveel belang
gegee aan almal en alles: "he avoids easy moralis
ing and prefers to find common themes rather than
shocking differences among his characters... this
evenhandedness was to become an Olympian
reversal of accepted values". Oiefstal was n6g
goed n6g boos, net 'n menslike handeling. Hy was
'n moralis wat geen perke gestel het nie, die soort
wat 'n mens ongemaklik laat voel, omstrede vir die
goedgemanierde of bourgeois samelewing.

Oit is ook in sy lewe te sien. Terwyl Genet se
"andersheid" hom moreel gemaak het, in staat om
uitgeworpenes en underdogs te aanvaar, het dit sy
politiek pervers gemaak. In die Tweede Wereldoor
log het hy by Nazi-soldate sowel as Franse weer
standsvegters geslaap. Toe hy oar die betogings
teen die Vietnam-oorlog verslag doen vir Esquire,
het hy mense onthuts deur geesdriftig te raak oar
die stormende polisiemanne se dye.

WHITE BEWEEG SIMPATIEK en verstandig deur
Genet sepolitiek, prys sy moed en insig, maar 'NYS
ook uit wanneer hy sofisties of onduidelik raak.
Genet het byvoorbeeld die venynige brutaliteite van
Stalinisme as blote "anekdotes" beskou, terwyl hy
die Baader-Meinhof-bende skandalig aangeprys
het as "heilsaam" - die soort snerl wat Shirley
MacLaine hier gepraat het oor hoegeweld die land
"reinig".

Die mees omstrede aspek van Genet se lewe is
sy uitgesproke homoseksualiteit, maar hy was
maar neteerlik. Oithet niks te doen gehad met gay
lib nie - 'n term wat hy gehaat het. White was dus
'n vreemde keuse vir die.biografie: hyis'n gay, wit
Amerikaner, 'n produk van gay liberation; Genet
was onbetroubaar, 'n seksuele oortreder, 'n buite
staander, sy lewe en werk vol van die gevaarlike
beelde en politieke onkorrektheid wat dikwels deur
gay liberation teengestaan word. Maar White is 'n
wakker, versigtige biograaf en die twee ontmoet,
verrassend, meer dikwels as wat 'n mens dink is
moontlik of verwag.

1986 het hy die komplekse, outobiografiese Pris
oner of Love oor die sake voltooi.

Genet was teenstrydig, veeleisend. White se hy
kon 'n getroue vriend wees, maar hy was ook
verraderlik; innemend, maar geneig tot woedebuie
en kleinlikheid. Hy was 'n vrouehater, macl':flhet
heelparly vroue bevriend. Hy het in weelds'rige
hotelle enin krotte verloef, en skoonheid bo allesop :
prys gestel.

Hywas egter oakvrygewig, en het vir sy manlike
minnaars en hul gesinne gesorg nadat hulle getroud
is. Maar om sy minnaar tewees was om vasgevang
te wees in sy obsessies en ambisies, en hy het
Abdallah, 'n koorddans-arties, tot selfmoord ge
dryf nadat 'n besering sy loopbaan tot 'n einde
gebring het. Hy is met gesnyde poise gevind,
omring deur bloedbevlekte eksernplare van Genet
se romans.

WHITE SE HOOFfMK is am Genet te ontmitolo
giseer. Sy hoogs gespanne romans, vol mistieke
seks, is outobiografies, met, tereg, geen grens
tussen feit en fiksie nie - hy was 'n Iiriese kunste
naar, kreatief. White, selt 'n romansier, ontrafel
Genet se lewe slim uit die boeke, en vvys hoe
formidabel sy talente en prestasies was. Onderweg
plaas hyGenet in die konteks van sy tyd - die boek
is ook 'n kitskursus in die Franse en Amerikaanse

WILLIAM PRETORIUS

Genet deur Edmund White, Chatto and Windus,
R103,83.

JEAN GENET, een van die belangrikste Franse
skrywers sederl Proust, is in Suid-Afrika meren
deels as dramaturg bekend. Sy romans, Our Lady
Jf the Flowers, Funeral Rites, The Miracle of the
nose, The Thief's Journal en Querelle ofBrest, was
T::Jt onlangs verbied.

Oit maak Edmul)d White se Genet dubbeld
v.elkorn as 'n deeglike herwaardering van Genet en
'n inleiding tot die lank verbode werk van die
vernarne literere figuur.

Hy was homoseksueel, vervvyf, 'n weeskind wat
,1 prostituut geword het en 'n dief met 'n harlstog

telike liefde vir lees (hy het meestal tweedehandse
coeke gesteel). Hy was 'ntyd lank in die tronk, waar
hy sy romans geskryf het. Hy was 'n begaafde,
oasslevolle skrywer en het 'n gunsteling geword
van intellektuele soos Jean Cocteau, Simone de
Beauvoir en Jean-Paul Sarlre, wat die 600 bladsye
lange Saint Genet geskryf het - 'n wer!< wat Genet
se uitgewer, Gallimard, as "twak" beskou het.

Later was Genet 'n voorstander van ongewilde
politieke sake soos die radikale Black Panthers in
Amerlka en die Palestyne. Korl voor sy dood in
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die
teater as
volkstem
When People Play People deur Zakes Mda, Witwa
tersrand University Press. R66,78.
And Girls In Their Sunday Dresses deur Zakes Mda,
Witwatersrand University Press. R34,36.

JOHN MATSHIKIZA

TEATER in' Suid-Afrika, of
Suider-Afrika, verkeer onder
net sovee! druk as op enige
ander plek ter wereld In sy
tvee boeke lewer dr Zakes
Mda oit sy ervaring as deel
nemer aan "teater vir
ontwikkeling" en as drama
turg 'n bydrae tot die vraag
stukke: wat is teater, vir wie
en waarom word dit bedryf,
en gaan dit oorlewe?

Soos ander deelnemers
. aan die debar laat Mda ons

met meer vrae as antwoorde.
Dit maak dit vir my moeilik,
want ek wi! graag oplossings
vir die krisis op alle gebiede
van die kunste sien - nie deur
teorie nie, maar deur die toe
passing van nuwe rigtings.

Mda se versameling van
vier werke uit sy eie pen,
And Girls In Their Sunday
Dresses, gee ons 'n voorbeeld
van sy eie praktiese rigtings
in die toneel. Dis 'n ver
sameling van vier verskil
lende style, waarvan twee
nie eens vir die verhoog
bedoel is nie. Een word be
skryf as 'n "cinepoem" (The
Final Dance). Die ander is n hoorspel, Banned,
wat in die BBe se Werelddiens aangebied is. Die
!Wee verkennings van die film en die radio is egter
duidelik sytakke van Mda se hooftema, die le
wende teaser, wat verteenwoordig word deur die
tite1stuk en Joys of War.

Die tweede boek, Wben People Play People, is
'n geleerde werk oor die rol van teater inontwikke
lende samelewings. Dis hoofsaaldik gegrond op
Mda se eie ervaring in die on!Wikkeling van The
Theatre of Marotholi, 'n groep wat begin het as 'n

uitreik-eenheid van die departement van Engels
aan die Universiteit van Lesotho, waar Mda depar
tementshoof was in sy jare van ballingskap.

Albei boeke sal van belang wees vir akademici
wat deur 'n taamlik lang, koel teleskoop na die
teater in Suider-Afrika kyk. Nie een van die twee
bied 'n meesleurende antwoord op die strikvraag
wat "teaterwerkers" - soos ons onsself tot ons
skande laat noem het - irr die gesig staar nie.

DIE STRIKVRAAG, soos Mda dit in die eerste
gedeelte van Wben People Play People stel, is: hoe
kan "die mense" die mag gegee word om hulself
uit te druk deur teater, of trouens in enige ander
medium? Die dramaturg, verteenwoordig deur
Mda self in 'n stuk soos And Girls In Their Sunday
Dresses, is een ding. Die aktivis/katalis, soos
verteenwoordig in die werk van die Marotholi
groep, is 'n heel ander ding.

In die opsig weerspreek Mda die dramaturg

oenskynlik Mda die aktivistiese akademikus, wat
argumenteer dat ware teater vanuit "die mense"
self moet kom, deur prosesse van dee1name op
dorpsvlak, eerder as van buite in die vorm van
vooraf geskrewe werke vir gestruktureerde repeti
sies en opvoering.

Mda se versameling toneeltekste gee ons die
werk van 'n dramaturg op soek na vorm, inhoud
en subteks in sy eie eensame wereld Die mismoe
dige wereld van Suider-Afrikaanse vervreemding
is die een konstante element.

Maar terwyl Mda se And Girls In Their Sunday
Dresses ons toegang gee tot die eensame muse
onder die druk van ballingskap en die pyn van
onteiening, .bring sy Wben People Play People ons
tot stilstand by teorie. En soos alle respektabele
teoretiese werke verskuil dit die werklikheid op
die grand, terwyl dit ons die kontoere van die
grond in intieme besonderhede wys.

Akademiese beperkinge dwing dr Mda, en
andere, tot die verkenning en ontwikkeling van
"modelle" wat teater endie wisselwerking daarvan
met gemeenskappe verduidelik. Maar teater, en
alle kunsvorms, omwikkel hulself hardkoppig met
volslae minagting van dergelike modelle, sodat
die pynlik deeglike navorsing baie gou irrelevant
word.

'n Bepaalde vcorbeeld uit Wben People Play
People is die gewilde musiekspellteater-tradisie
van lifela, geimproviseerde poetiese wedstryde
wat voorgesing word aan waarderende, en hoogs

intelligente en kritiese gehore, en in
gelyke mate opgevoer word in platte
landse en stedelike Lesotho en in
nywerheidsgebiede van Suid-Afrfka,
waar talle van die lifela-digters as
trekarbeiders 'n bestaan maak.

Net een van die toneelstukke wat
in When People Play People herdruk
word, probeer die lewende tradisie
van lifela binne die toneelstuk se struk
tuur ontwikkel. Dit Iyk vir my of lifela
en ander idiome die grandslag beheort
te wees van 'n hele beweging van
ontwikkelingsteater, nie net vir 'iea
ter-vir ontwikkeling" nie, maar vir die
groei van 'n klassieke Suider-Afrikaanse
teater waarvan die kiem al daar is.

Marotholi het aI waardevolle werk
gedoen deur "sternlose gemeenskap
pe" in Lesotho te bereik en jlda se
twee volumes weerspieel sommige
van die resultate van die werk.

MAAR, SOOS MDA self se, die
metode om teater na die "mense' te
bring en hulle aan te moedig om in hul
alledaagse stryde daarvan gebruik te
maak, is potensieel so onbevrydend
SODS die "van-bo-af-ondertoe' metodes
van regeringsveldtogte oor, se maar,
geletterdheid of gesondheid.

"Die mense", in Lesotho, in Suid
Afrika, of enige ander pIek, het hul eie

verfynde vorms van kunstige kommunikasie, wat
ook vermaaklik is. Dit is vorms wat ondersteun
moet word en waaruit al ons sukkelende drama
turge iets kan leer.

Die waarde van Mda se werk Ie daarin dat dit
sommige van die vorms aan ons bekendstel. Maar
ek hoop hy sal in die toekoms vir ons meer
voorbeelde uit die te min waardeerde popukre
kultuur verskaf waaruit ons kan leer - en minder
gedoemde "modelle" wat aan die nuuskierigheid
van akadernici gerig is.
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die vraewaarvoor
mensme'te bang is
Met haar toneelstuk 'n Koffer in die
Kas kry Jeanne Goosen dit reg om Suid
Afrikaners te laat nadink oar indringende
vrae - sander dat hulle afgeskrik word
deur 'politieke teater'
'ONS sal sit in ons fokken skuldgevoelens, ons
kak inhou en dit broei in ons derms, endaai eiers
dons uitbroei vir die volgende paar geslagte."
Aldus Jeanne Goosen, wat net drie uur geneem het
om 'n Koffer in die Kas te skryf.

Die toneelstuk, beskryf as "die hoogtepiot van
Afrikaanse teater vanjaar", is besig om 'n nuwe
rigting in Suid-Afrikaanse teater in te stel - al is dit
n politieke stuk met 'n boodskap, vind dit aan
klank by baie mense. Hoe het Goosen dit reg
gekry?

In die verlede het politieke teater mense
J fgeskrik omdat dit gepreek het. En juis hierin Ie
Goosen se resep vir sukses: 'n stuk met 'n politieke
boodskap wat reguit bars toe slaan - sonder am te
preek.

"Teater moes nog n66it gepreek het nie, dis
pedanties, vervelig, dis die plig van die teoloe, van
die dominees," se Goosen. "Dit moet terreur,
anders praat jy net met die converted."

Maar teater is ook nie daar om oplossings te
bied nie, dit "moet 'n spieelbeeld van die werklik
heid wees waar probleme blootgele word," se
Gerrit Schoonhoven, regisseur van die stuk. "Jy
moet die ball in die gehoor se court gooi."

GOOSEN SE SY het lankal die idee vir die stuk
gehad, maar net vir die gepaste tyd gewag. En die
gepaste tyd was die aanbreek van die Nuwe Suid
Afrika waar almal nou bely en se apartheid is iets
van die verlede.

Maar is dit werklik agter die rug? vra sy. "Ek
dink nie dis Yerby nie. Daar word nog altyd oor die
Holocaust geskryf, al is die Tweede were1doorlog
meer as veertig jaar Yerby. Die Holocaust het 'n
paar jaar geduur; apartheid was 'n uitmergelende
pyniging wat dekades geduur het. Ek dink nie ons
gaan so maklik daarvan afkom nie."

En dis waarom sy meen geslagte naons sal n6g
oar apartheid slayf. \

Goosen stel 'n be1angrike vraag in die stuk:
Almal vra nou am vergifnis, almal huil, almal wil
met mekaar praat, maar kan witmense verwag dat
swartmense so gou gaan vergewe?

"Ons sal nog moet stof vreet in die land," se
Goosen. "Van geboorte af is ons siele ons ontneem.
As jy matriek geslaag het, is jy afgestomp tot
algehele normaliteit. Die dissidente is die odd
ones-out, hulle is die lastigheid wat gestraf moet
word. jou sertifikaat om gelukkig te kan lewe, am
'n huis te kan bekostig, om 'n pe1sjas te kan dra,
om elke dag vleis te kan eet, kon jy net kry as jy
afstomping aanvaar het. Deur ons marvellous
onderwysstelsel, afgestomp tot normaliteit. Ver
woerd se tesis is dan daaroor geskryf: Die Afstom
ping van die Gevoel.

"Geen wonder dis 'n uitputtende land nie.
Miskien is Jesus Christus ons enigste redding. At
teast venneerder die vissies en brood."

DIE STUK SLAAG ook omdat dit nie net een
dirnensie het nie - dit vind plaas op verskillende
vlakke. Aan die een kant gaan dit oar die politiek,
die gebrek aan kommunikasie tussen wit en swart
in Suid-Afrika, uitgebeeld deur die stilte van die
swart man in die kas. Aan die ander kant gaan dit
ook oor die mens se kommunikasie met sy donker
kant - waar jy voor jou bewuste en onbewuste
vrese te staan kom - jou 'ongeraagde en onver
diende" rassistiese reflekse, jou eie desperate
eensaamheid en die sake wat jou daagliks met
frustrasie en hulpeloosheid: omvou. Dit is die vlak
wat tank in 'n mens se geheue bly, Die stuk stel
vrae wat jy net vir jouself sou gevra het. Dinge wat
jy nooit vir enige ander mens eens sou koo fluister
nie. Maar Goosen neem die vrae en maak dit
publieke eiendom.

'N KOFFER in die Kas se einde stel oak baie vrae.
Sornrnige mense sal meen dit is 'n bietjie negatief.
Die swart. man weier am met die wit vrou te
kommunikeer. Hy loop weg terwyl sy hom terug
roep: "John, please come back, I need you!"

Maar Goosen meen dit is nie eintlik negatief
nie. "As 'n mens kyk, is dit die swart man wat uit
die kas klim. En dis die wit vrou wat in die kas bly.
Dis die wit persoan wat die kasdeur oopmaak vir
die swarte om vry te leef. Maar nie die wit persoon

JeanneGoosen: "Ons sal nogmoetstof

vreet"

wat in daai .sin die voorregte gee nie, dis sy
vertwyfeling wat die swart man eien in daai kas,
en wat hom vry maak om uit te stap as vry mens.
Dit sou onrealisties wees om dit 'n totale positiewe
einde te gee. Dis te maklik."

Maar as die swart man net een woord gepraat
het, sou die stuk 'n oplossing aangebied het.
Goosen se die trauma van post-apartheid is 'n wit
probleem. "Swartmense vertrou nie maklik wit
mense se confessions nie. Ons probeer almal
verstaan, ons probeer oos so dood verstaan dat ons
eintlik fokkol verstaan nie. Ons diagnoseer dit
dood. Ons alma! se probleem is dat ons so baie
praat. Ek self is skuldig. Ons luister nie meer nie.
Die vraag is, het ons al 66it geluister"

Daar moet dus nou 'n poging wees am te teer
kommunikeer. Apartheid het ons van mekaar
vervreem. Dit gaan 'n lang pad wees. In die stuk
kom die poging am te kommunikeer van die wit
kant af. "Dit is nie net die regstreekste paging am
te probeer kommunikeer nie, maar die ironie is
juis dat die blanke se twyfel die gaping gee vir die
swarte in die kas om uit te stap en met sy nuwe
Afrika aan te pas. Dit is die vrou, wat die blanke
versinnebeeld, wat nou sal moet agtema kom. En
come hell or high water, dit gaan 6fhel 6futopia
wees," voorspel Goosen.

Die stuk gaan baie mense aanraak want dit is
persoonlik. Dit gaan binnekort in die Kaap en op
die' platteland toer. Die reaksie op die platteland
sal interessant wees am dop te hou want mar is die
boodskap noodsaaklik. •
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Jane Campion se rolprent An Ange7 at my Table laat jou
kennismaak met 'n merkwaardige vrou waarin die skep
pende vlam byna geblus is deur brutale skok-terapie

JanetFrame(KerryFox) inLanden

Alexia Keogh as die jong Janet

skryfwerkgeroer teword," Nadat sy Frame ontmoet
het, het sy besef dis te danke aan '''n unieke
mengsel van haar reguit, kinderlike varsheid, tesa
memet 'n hoogs ontwikkelde en deeglikopgevoede
brein. Die eenvoudige slarme van die boek was
geen ongeluk nie; dit is doelbewus uitgewerk."

Frame is lank as die "mal skrywer" van Nieu
Seeland qesien. Met haar outobiografiee draai sy
die mite die nek om en bied terselfdertyd aan
mense wat haar nie ken nie, die kans om insig te
verkry in die lewe van 'n uitsonderlike individu - en
natuurlik mense oar die algemeen. Menseverhou
dinge is belangrik vir Campion: sy hoop om dit op
volwasse en deurdagte wyse te interpreteer - en
am "komplekse goed meer eenvoudig te maak",

An Angel kan gesien word as 'n vrouefilm: 'n
prent waarin vroue se gedagtes en aspirasies sen
traal staan, Fox S8 die film was "very much a
woman's baby", "Op stel is daar geen ego toege
laat nie. Alles is bespreek, uitgesorteer en verwerk,
Daar was totale samewerking."

Campion maak geen eksplisiet feministiese
statements nle, Die film bring wei 'n vrou wat
onverklaarbaar onbekend is, na vore. En te danke
aan die bewussyn van 'n regisseur soos Campion
haal 'n belangrike figuur in die geheime geskiedenis
van vroue uiteindelik die silwerdoek,

konsentreer om by te bly.
Die kyker ontwikkel 'n ongewone deernis vir die

karakter - ongewoon, want Frame behoort tot 'n
seldsame spesie mens: sy raak al hoe meer ver
strengel in die slierte van isolasie - indie mate dat
sy nie kan aanklank vind bymense nie, Sy is
verstoot, sink weg in haarself met boeke as haar
enigste uitlaatklep, en is dan, as gevolg van 'n
gebrek aan identifikasie met mense, pynlik ver
bouereerd as sy wei met mensein aanraking korn,

Skisofrenie isgediagnoseertoe Frame - met die
hulp van 'n "besorgde" dosent . in die sanatorium 1

beland het. Die gedagte dat sy aan skisotrenie Iy,
het haar agt jaar lank larnqele. Indie tyd het symeer

\

as 200 elektriese skokbehandelings ontvang, Op
die vooraand van 'n eksperimentele leukotomie
(die chirurgiese beskadiging van wit senuweeve
sels in die brein) wen Frame se eerste boek, The
Lagoon, 'n belangrike Iiterere prys en red haar s6
van 'n operasie wat moontlik al haar kreatiwiteit kon
gedoot het. Mens hoef slegs aan Frances Famner
te dinkom tebesef wat die uitwerking van destydse
eksperimentele psigo-chirurgiese operasies was.
Kerry Fox, die hoofspeler, druk die wonder van
Frame as skrywer s6 uit: "From Janet I got the
underlying essence of the words, what words
could doand how they could fire the imagination,"

Campion beskryf haar reaksie op Frame se To
the Is-land s6: "Ek het gelag en gehuil, verbaas am
deur sulke eenvoudige - en oenskynlik na:iewe -

eng,die
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MET AN ANGEL het Campion 'n onderwerp aange
durf wat uit die staanspoor byfilmgangers, gevoed
op 'n dieet van snelbewegende Hollywoodprente,
ongewild kan wees. Die films is gegrond op Janet
Frame se trilogie outobiografiee: To the Is-land, An
Angel at my Table en The Envoy from Mirror City,
Ons volg Frame se lewe vandal sy as 'n mollige,
intelligente kind verdiep raak in poese: deur haar
adolessensie waar tragedie toeslaan; haar studie
jare in onderwys; haar diagnose as skisofreen en
gevolglike opnarne in 'n sanatorium; haar reis na
Europa waar sy deurmekaar raak met die avant
garde van die vyftige~are,

Campion was ongemaklik oar An Angel in rol
prentvorm omdat die film oorspronklik - in drie
uitgawes - vir TV gemaak is, By die premiere was die
gehoor se reaksie oorweldigend positief.

Campion bulq nie voor die bestaande voorkeure
vir aantreklike akteurs in films nie: Frame - as 'n
utters tenuggetrokke enonbeholpe mens - isniejou
tipiese filmheldin nie. Sy beeld die ongewone vrou
menslik uit - met 'n merkwaardige sensitiwiteit,
sonder omin sentimentalitei! teverval. Die komplek
se omstandighede van Frame se lewe word helder
weergegee, Campion is subtiel: aksie en uitdruk
kings moet genoegsaam tot die kyker spreek.
Hoewel diefilm nie langdradig isnie, meet die kyker

JANE CAMPION beweeg: in 1986 het sy inCannes
die Goue Palm-prys virdie beste kort film ontvang
vir haar Peel - 'n film wat sy as eerstejaar-student
geregisseer het. Haar stroom kort films wat hierop
gevolg het (Passionless Moments, A Girl's Own
Story, After Hours en Two Friends) is met verskeie
Australiese pryse bekroon.

In 1989 het haar eerste vollengte film, Sweetie,
gemengde reaksie ontlok by die Cannes-filmfees: _
die Franse het dit blykbaar gehaat, tervvyl ander
kritici mal was daaroor. An Angel atmy Table, haar
1990-film oor die Nieu-Seeiandse skrywer Janet
Frame wat nou in Suid-Afrika open, het a~ Ve-

1nesiese filmpryse gewen, Vanjaar het haar The
Piano, watas 'n Gotiese romanse beskryf word, die
Goue Palm vir die beste film gewen.

'n Indnukwekkende loopbaan - soos dit 'n in
spirerende regisseur betaam. "Toe ek die Austra-
Iiese filmskool verlaat het, het ek gedink niemand
sal my toelaat om kommersieel die soort films te
maak wat ek daar gemaak het nie - hulle was te
vreemd of ongewoon," vertel Campion, "Maar na
dat my skoolfilms by Cannes gewys is en die
ontvangs daarvan sterker was as vir die meer
'normale' werk wat ek gedoen het, het ek besef
daar is 'n gehoor vir my om myseif te wees."



met nettie pikeur

eet tamaties 0 p straat
want dis vakansie in die tente
DIT was 'n lang,. koue, nat winter, soos Snoopy sou se. En dalk is ditnog nie
\erby nie. Maar my bro', nou skyn die son, die taxi's se kollekte-boys skree
.Kaap toe! Kaap toe!" by die venster uit, die water skitter want dit is springty,
en almal is vrolik. Boonop verskyn die mooiste tamaties op die mark, en 'n
umatieslaai met feta, olywe en 'n vinaigrette is puur lentekos.

Maar kom ons begin VOOL Mies Pikeur het vakansie gaan hou, net so 'n dag
of vyf, 'n spring break. En 'n regte Kaapse vakansie met die liewe Patrys-van
Montagu deurgebring. Ons het planetarium toe gegaan, straatkos geeet (ag, dit
ruik altyd lekkerder as wat dit proe), espresso's by die Keniaanse koffiewinkel
gedrink tot ons De stokstyf staan, ou post-hippie pals op Groenmarkplein gaan
opsoek, en tamaties vir Afrika geeet - sommerso op straat uit die rand-a-bag,
soos vrugte,

En ook die lente se eerste Bloody Mary's gedrink. Soos ek al vantevore gese
het, Raymund van Niekerk maak die beste Bloody's in die land, maar die een
wat ek by die Ambassador se kroeg gedrink het, was oak eersteklas.

Die klassieke een maak jy so: Eers is jy kieskeurig oor jou tamatiesap. Hall's
is nog die beste. My tweede keuse is die van Ceres in die klein koeldrankpak
kie, net genoeg vir een glasvol. Jy maak eers jou sap deur dit te meng met 'n
goeie lepelvol suurlemoensap, twee draaie swartpeper, Tabasco na smaak
(wanneer jy 'n Pikeur nooi vir 'n Bloody, kan dit maar brand van die Tobasco),
en 'n titseltjie soul. Gooi in 'n glas. Nou voeg jy twee stywe skeute vodka by
(die soort maak nie saak nie, man, hou jou Stolichnaya vir skoon drink) asook
een teelepel droe sjerrie. Meng goed, en drink met smaak op.

Nou kom ons by die klassieke gestry tussen blik- en vars tamaties. Jy kan
nie stry dat bliktamaties wonderlik is am mee te kook nie, veral as jy die
italiaanse ingevoerde soort kan bekostig. Maar feit is steeds, hulle gebruik die
klein, geurige peertamaties vir inmaak en los vir ons die groot, vlesige
krieketballe am vars te eel. Kweek dus jou eie tamaties, soos Henry Nolte
probeer maak, behalwe die ruspes vreet als op.

As jy die dag op special 'n paar blikke heel tamaties gekoop het, maak die
gekruide Indiese sous. Gooi dit oor 'n potjie rys, of eet by braaivleis.

TAMATIE-BAT

Verhit bietjie olie in 'n diep pan. Braai 12 kasjoeneute, 2 eetlepels pienk lensies
(olie-dal), 'n teelepel papawersaad, 1 eetlepel koljandersaad (fyngestamp), 1
teelepel fyn komynsaad en 1 of 2 rissies na smaak. Braai 5 minute saam, en
gooi alles deur die menger.

Verhit nag 'n bietjie olie in die pan, voeg 1eetlepel mosterdsaad (nee, ek
weet nie hoekom apart nie), die pasta uit die menger, 2 blikke heel tamaties
en sout na smaak by. Kook 15 minute tot die sous dik word. Dit kan warm of
koud bedien word. .

So gepraat van tamatieslaai, twee sake moet hier aandag kry: mozzarella
en vinaigrette. Mozzarella is heerlike sagte ltaliaanse kaas, eintlik gemaak van
buffe!melk, maar hier seker van gewone koeimelk. Met die gevolg dat dit
taamlik smaakloos is en opgedress moet word. Onthou dit tog as jy tamatie-

en-mozzarellaslaai voorsit. Skyfies tamatie tussen die skywe kaas Iyk mooi,
maar dit benodig 'n skerp vinaigrette om die nodige geur en smaak te gee.

En vergeet van daai botel-slaaisouse. Hulle dien geen doel op aarde nie.
Isjy te lui om drie lepels olie te meng met 'n lepel asyn, sout en peper? Slaaisous
in'nbotte! skif naderhand, en die kruie wat hulle daar ingoai, smaak soos gras.
Snipper .jou eie strooisel chives oor die slaai, en onthou om sommer nou al
basiliekruid vir die somer te plant (baie son, elke dag water, geen wind nie).

Louis Leipoldt gee 'n interessante resep vir tamaties: Vul die uitgeholde
helftes met gekerfde sampioene (hy noem hulle swamme), gemeng met
broodkrummels, sout en peper. Bak in die oand. -

Een van die min kere dat ek en Patrys die vakansie by die huis geeet het,
het ek vinnig 'n hoendergereg gemaak met alles wat in die kombuis was.

HOENDER-EN-TAMATIEGEBAK

Sny 'n heel hoender rugkant oap en druk hom plat. Plaas onder in 'ngesmeerde
plat oondskottel. Smeer die kip met olyfolie en botter en geur met paprika en
soul. Sny sulke dik skywe uie oor en pak langsaan, en maak oak so met ryp
tamaties (ek het nie eens gebodder met afskil nie) asoak pynappelstukke.

Twee eetlepels sojasous en 'n koppievol witwyn word oak bo-oor gegooi,
en die hele pot gaan vir anderhalf uur onder 'n deksel oond toe.

Patrys het die half vreemde mengsel van soet pynappel, hoender en
tamaties baie geniet, en die volgende dag het ek vir hom padkos daarvan
gemaak van rogtoebroodjies. Hy het hulle opgeeet nog v66r hulle in die kar
geklim het.

'n Klassieke tamatiesous is 'n wonderlike standby vir pasta. Hier is 'n resep
wat jy een Sondagoggend, Bloody Mary in die hand, in die groot swart pot
drievoudig kan maak. Bedien een derde met maalvleis oor pasta vir middagete,
verdeel die res in twee, of in porsies, en vries.

KLASSIEKE TAMATIESOUS

Verhit 'n kwartkoppie ole in die swaarboompot, Voeg twee gekapte uie, 3
huisies gekapte knoffel, 3 stokke gekapte seldery en 2 groat gekapte wortels
by en braai 3 minute. Voeg sowat 1 kg vars tamaties of 4 blikke heel tamaties,
asook 1 klein blikkie tamatiepasta by, met 'n halwe koppie water, 'n halwe
koppie wit-of rooiwyn en I eetlepel suiker.

Nou die kruie - gemengde ltaliaanse kruie uit 'n botteltjie is nie die beste
nie, maar dis geurig, Anders gaan kyk war kom in die tuin op: mariolein,
grasuie, winter-bonekruid, wat ooka!. Ook 1 stokkie kaneel, wat jy later
uithaa!. Sout en peper na smaak.

Prut alles saam en roer vir sowat 1 uur tot effens verdik. Proe weer - nag
sout, nog kruie? Dit moet geurig ruik en proe.

A5 dit klaar is, sit die deksel op die pot, trek van die stoaf af, en skink vir
jou 'n gin & tonic. Dis genoeg tamatie vir een dag.
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•resensies
films
deur christi van der westhuizen

*****Voortreflik****Sterk aanbeveel*** Sien gerus
**50-so
*Vermyas jy nugteris

onafskeidbares skei

***** IHDOCH/NE
"In ons jeug het ons gedink die werekl bestaan uit
onafskeidbare goed: man envrou, die mens en God,
Frankryk en Indochina." Die woorde omvat Indo
chine, 'n epiese film wat afspeel in die 1930s, die
laaste dae van Franse koloniale heerskappy .in Indo
china (vandag Vietnam). Die skeiding van die twee
"onafskeidbares" word versinnebeeld in die verhou
ding tussen Eliane, 'n Franse rubberplsntboer, en haar
aangenome dogter Camille, die kind van Vietnamese
koninklikes. Dramatiese en bloedige verwikkelinge
lei tot Camille se insig inhaar land se predikament en
die besef dat sy haar nie langer met haar eiewelva
rende verlede kan vereenselwig nie. Soos wat die
Franse kolonialiste die bome leegbloei vir rubber, s6
bloei hulle die land en die mense leeg van alle
menswaardigheid.

Regisseur Regis Wargnier betrek die kyker op
politieke en persoonlikevlak: terwyl die film indring
end kyk na die gruwelike geskiedenis van Frankryk
in Indochina, word die persoanlike transformasie van
die mense daarin vasgevang, boeiend belig. Aan
romantiek skiet dit nie te kort rue: Camille ontdek
"ewige liefde" by Jean-Baptiste, 'nvlootoffisier waar-

by Eliane ook seksueel betrokke is. Jean-Baptiste
sirnboliseer Franse ideale van imperiale grootsheid.
Sy liefde vir Carnille bring hom totander insigte. Die
spel is deurgaans meesleurend: Catherine Deneuve
speel die emosioneel onderdrukte Eliane met ysige
flair; Linh Dan Pham is roerend as Camille; Vincent
Perez vertolk die ontluiking van jean-Bapaste met
oorgawe. Die kinematografie is esteties en toepaslik
grandioos; die verhaal" gryp jou aan sonder om
sentimenteel, kitsch of voorspelbaar te raak.

somber komedie
¥-1(-¥- LE' ZEBRE
(THE ODDBALL)
Jean Poiret durf inLeZebre 'n tema aan wat menige
minnaar kwel: die verdamping van hartstog. Die
eksentrieke Hippolyte (Thierry Lhermitte) probeer sy
huwelik 'n maanskyn-en-rose-inspuiting gee, Onge
lukkig is sy tydsberekening effens uit: sy 15 jaar oue
huwelik is verbasend gelukkig. Die lighartige film
ontaard sonder rede in 'n somber verhaal oar hoe
vemietigend mense kan optree. Die film is dus
merendeels vermaaklik - die slottonele, waar Hippol
yte se geesdrif tot manie verword, is 'n antiklimaks.
Die film isseker as tragi-komediebeoog: ongelukkig
oorskadu die komiese die tragiese so dat laasge
noemde slegs irriteer.

mens ontdek mens
¥-1(-1(- LOVE FIELD
'n Blonde Michelle Pfeiffer speel Lurene wat in die
Kennedys iets verhewe vind buite die smerige roetine
van haarbestaan. 'nOntmoeting met Paul, 'nAfrican
American (Dennis Haysbert) en sy kind skommel
albei se perspektief van die wereld ru. Dis 1963 en
terwyl rassehaat bloei, ontdek Lurene enPaul mekaar
se menslikheid - soos hulle mekaar ontdek, ontdek

LinhDan PhamenCatherine Deneuve in

Indochine

die kyker hulle. Jonathan Kaplan (regisseur van The
Accused) verdiep hom nie in die ideologiese
tweespalt nie, maar in die mens like. Pfeiffer se
gevoelvolle vertonlng bewys weer haar I'eelsydig
heid as akteur.

komiese regstelling
1(-1(-¥- JUST LIKE A WOMAN
Gerald (Adrian Pasdar), 'nsuksesvolle sakeman het
'n frillerige klein geheim: hv hou daarvan om in
vroueklere op te tert, Regisseur Christopher ;"longer
verlustig hom egter nie in die sensasionele sappig
heidvan die onderwerp nie - dis weI 'n simpatieke,
soms komiese kyk na transvestisme en ruim die
mistasting dataile transvestiete histeriese drag queens
is, versigtig uit die weg,

teater
teater vir afrika
deur beverley mitchell

MET die opening ran The New mack Sunendie Arts

orrelm usie k IS STEUREND

r
LINDSAV SMITHERS·FCB S89B/l/A
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~mchelle Pfeiffer inLoveField Thierry Lhermitteen CarolineCellierin

LeZebre

Megan Daviesmet haar

, ferwoestendetowerstaf..
Manu Dibango

,\::I'e Festival woe! teater in Johannesburg. Verbee!
;(.'\.1, 'n 82-jarige goeiefee wat'n towerstafsoos 'nAK
,;- rondswaai (en dis 'n lethal weapon, jong), 'n
:'..wykendewatsommer somet sy dinges voor almal
,.;;,;:n en speel en 'nopvoering wat rassisme russen
t,'\111es uitbeeld. Hopelik is die verskeidenheid nie
,',':1 korte duur nie.

Cinderella - de tnt storie, waarin die skreeu
"',,.:kse golden oldie Megan Davies die goeie-fee
[1',<:[-a-rnission spee! - is opgevoer deur 'n afgetrede
t:[oep amateurspelers, Die Bougainvilla Spelers. Se
r.ugtig, omdat hulle vir die eerste keer voor 'n
':ntellektuele" gehoor speel, kwyt die spelers hulle
r.ogtans, op 'n lagwekkende manier, goed van hul
t.ak. Die energie en geesdrif het ek lanklaas gesien.

Wankel's. deur Ismail Mahomed, laat die vel
kriewcl: dit ombloot die ontaarde psige van die
:eksuecl afwykende. Francois Coertze lewer boei
,:flde spel wat soms onwillige simpatie uitlok. Wank
"" is meer as 'n sielkundige studie met 'n ietwat
"., cllustige trek. Daar is dramatiese omwikkeling en 'n
Jenouement wat 'nonstellende vraag stel. Die vrou
;-; vermoor. Is Alex bewus, of onbewus, verant
.voordelik? Of is hy maar net die ironiese prooi van
sv eie intrige?

Maru, 'n verwerking van Bessie Head se briljante
roman oar rassisrne tussen swartmense, stel teleur.
Walter Chakela, regisseur enverwerker, het moontlik
rue diepynlike ingewikkeldheid van Head se verhaal
verstaan nie, In 1964 hetsy uit Suid-Afrika na Serowe,
Botswana gereis waar sy self 'n slagoffer van die
rassisme en misbruike van Motswana-mans was.
Chakela se karakters hetgeen egte kern nie - hulle is
meestal stereotipes wat hul lyne uitgalm met min
uitdrukking (behalwe Nomsa Nene, wat Margaret
speel), Ditlyk oak asofChakela net 'n paar sketse uit
die roman saamgesnoer het, en belangrike temas
verloor het.

• Cinderella is binnekort in Gold Reef City en die Lena
sia Burgersentrum te sien; Maru is nou in die Windy
brow-teater te sien; en Wankers in The New Black Sun.

opregte rebellie
Dead slugs and straubere: Dis elke individu se
persepsie van die realiteit, volgens RKipling in Anton
Calitz se gelyknamige vertonag, In Calitz se musikale

improvisasies en monoloe is dieselfde satire enideo
logie; soms na aan swart humor. Calitz 'n hiperbe
waste waamemer binne die sosio-politieke realiteit
van SA - togverval DeadSlugs nooit in diche-agnge
versetteater rue. Die varsheid en opregtheid van sy
venoning maak Calitz 'n buitengewone musikant wat
nie skroom amvemuwend met sy musiek, lirieke en
pretensielose menings om te gaan nie. 'n Vyfster
vetoning, - Kobie Ie Grange

MANU DIBANGO, die wereldbekende

jazz musikant van Kameroen het glster

(Woensdag) in Suid-Afrika aangekom. Sy

vertonings is 5005 volg: 16 & 17 September,

Electric Workshop, Johannesburg; 18

September, Soweto, Vista Arenaskou; 24 & 25

September, Universiteit van Wes-Kaap. Hy sal

ook deelneem aan 'n paar werkwinkels in

Kaapstad en Johannesburg.

OPRUIEND.

........

AFRIKAANS

ene.,.g

AsJohannes Kerkorrel laat waai, gaan party mense se harte staan: Ander se voete

begin jeuk. Afrikaanse musiek is lankal nie meer 'n eentoondeuntjie nie. Want

Afrikaanssprekendes dans nie meer atmal na dieselfdepype nie.

Die klanke het uitgespat in 'n duisternis nuwe rigtings en by Afrikaans Stereo vang

ons dit alles op. Ons luister met 'n fyn oor en voer jou die beste terug. In stereo.

Simfoniet!, nuwe klanke, volkswysies uit 'n verre, vergete verlede, jong stemme; vars

stemme, kabaret, musiek uit die stamlande, wysies van oral

Ons lei jou 'n hele nuwe wi!reldbinne en vertel jou dinge oor

musiek, oud en nuut, watjou ore sallaat tuit.

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

Diepteprogramme, insigprogramme, nuus, musiek, drama,

humor. Ons is reg om 'n hele paar nuwe snare te roer.

.,.ed
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deur henry nolte.
rnaqrese I
muskade

MOEKIE kan nie verstaan hoekom ekso te kere
gaan oor muskadel nie. 'Jy drinknooit verder as
een glas as daar meer as 3,8gm~ suiker inenige
Wfrl is nie."
Muskadel is in ieder geval nie wyn nie, betoogsy.
Want die burokratiese definisieaanvaar dat wyn
uil "gegiste druiwesap" bestaar. Sy het 'n punt.
Muskadel is eintlik maar druiwesap wat met 'n
goeie brandewyn gefortifiseer word. Maar dis
ook nie heeltemal so eenvoudig nie.
W muskadel swaai ek graag die vlag. Miskien maar my kolonialeafkoms. Want
dis muskadeldnuiwe waarmee Jar van Riebeeck onse land se eerste wyn gemaak
he!. Nou nie soet muskadel soosons hom vandag ken nie, maar wei die grondslag
var diedestyds beroemde Constantia-wyne. Muskadel is so uniek Suid-Afrikaans
as kan kom.
(Ross Gower maak deesdae 'nwonderlikeVin de Constance in diese~de styf op
Klein Constantia. Die druiwe is muscat de frontignan. Pragtige ouderwetse
botteltjies wat sowat R30 kos]
Maar as Montagu kan rruskadefees vier, weet ons dis die ding om te drink laat
winteraande in die Boland,
'nGoeiemuskadel - endaar isvele - is nektar wat die hart, siel enIyf met poetiese
warmte versterk. Voar 'n maaltyd as aptytwekker of vernoeglik met die kaas
daama. Of sommer 'n bottel voor diekaggel saam met die nugbytoets. (Pasop vir
sy alkohol met 17-18 persent!)
'n Onlangse media-uitreiking vertel so effens meerderwaardig hoe 'geliefd
(muskadel) onder vissenmanne en boere' is. Ek kan jou se ek weet van voorste
yuppies wat daardie duur grand KWV-nommers met groot plesier uilhaal!
Maar my plesier Ie aan die algernoon voortreflike goedkoop genot wat muskadel
bied. Vat nou maar die pryswenners van Wilhelrn Unde van Nuy se wynkoop. Sy
wit en syrooi muskadelstaana1bei jaar najaar in dievoorste gestoeltes.Diejongste
1991 -oesjaar kos R1 0,99 byPicardi. En op die Nederburg-veiling 'had ons twee
jaar gelede 'n paar kissies wit konbekomteen net oordie R1 6 'n botte!.Weelderige
waarde, die!
Want hoewel 'n mens goedgemaakte muskadel jonk kan drink, bring ouderdom
- soos in ander dinge - meer komplekse plesier. Soos daardie 1983 Nuy van die
Nederburg-veiling. Vandag is dil pure neute, rosyne, heuning sonder dat dit aan
jou verhemelte vassit.
En hoe ouer, hoe beter skynbaar. As die brandewyn-fortifisering inharmonie is met
die suiker en suur, kan die wyn teoreties vir altyd behoue bly.
Nuy se geweste is goeieaarde virmuskadel. Dis nou die pad vanafWorcester. En
nog 'n koopkelder langs die pad maak topmuskadel.
Dassie Smit se Rooiberg, rooi muskadel, is ryk en ongewoon omdat 'nmens selfs
tropiesevrugtegeure optel. Diejonge1992 oesjaar het pas dieWynvan dieMaand
gewen en kos van die klub net R7,90 'n bottel, Probeer die rooi muskadelmet 'n
lekker lamskerrie.
Verder na Robertson, in die ~aasvoogdsvallei, maak Johnny Burger 'n klassieke
rooi muskadel in 'n klasvan syeie. Met 'breeding' soos die Ingelse sou se, want
die landgoed Rietvallei behoort sedert 1864 aan die gesin en Johnny se oupa
grootjie het die eerste muskadel aangeplant. Pure familietradisie dus.
En watter rnuskadel! Goon wonder die 1988 (R14,50 by Picardi) het pas 'n goue
medalje op die internasionale wyn en spirituskompetisie gewen nie. Disarnber
k1eurig met 'n komplekse elegarsie van verskeie sensuele smake en fluweelsagte
aromas. 'n Mens wil doodeenvoudig meer en moor daarvan drink.
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'n sal ige
paradysie

Cafe Paradiso,
Kloofstraat,
Kaapstad. Gelisensieer.

JOAN HAMBIDGE

DIS nie 'n kafee in die oorspronklike sin van die woord nie, hoewel jy
oak hier 'n wonderbaarlike Mediterreense brood kan koop,
eksotiese koffies, kase en dies moor. En daar is niks lekkerder as
om na werk 'n drankie te drink rnet 'nvriendin en na die papier
mache-kwaliteit van Tafelberg te staar nie. Enige oomblik, nou, kar
die berg dalk omval soos 'n agtergrondtonool in 'n skoolprodakse.

Die Cafe Paradiso se spyskaart is aan my goed bekend. Hulle
koektafel is smullend lekker en 'n liewe kelnerin het selfs oondag
kleinstukkies van alles aangedra omdat ons nie kon besluit nie. In 'n
stadium was daar 'n 'Meraai se pie' op die spyskaart. Bring terug,
bring terug want die hoenderpastei was net gevleuelde dier met g'n
niks bykomstig in die pastei nie. Joe.

Ons was verlede Saterdag drie mense wat 'n lang middagete
gedoen het en drie boltels wit wyn kafgedraf het. 'n Wettevrede
Blare Fume (R19,9S) en twee Klein Constantia Blanc de Blanc
(R18,95) wat fris op die palaat gele het, Ek het gesmul aan 'n penne
Alfredo (R16,95), hoewel ek dit tenuggestuur het vir meer knoffel. My
twee besoekers had 'n Spinasie Quiche (Quiche and make up?)
teen R18,56 en 'n Spagett i Broccoli (R16,95).

Die Quiche was lekker, maar my vriendin met die Broccoli-gereg
het op my aanbeveling wit sous by bestel omdat die spagetti 'n
bietjieaan die croe kant is. Ons was eensgesind oar d ie feit dat my
keuse numero uno was. Maar nadat haar spagetti opgedoilie is, was
alles Jim Dandy.

Restaurant wet nommer 6 (as 'n mens bygelowig is) moos ek wei
ondervind: goeie hoofgeregte - swak nagereg. Terwyl my etemaats
innig brommend van genot was en wyI die sjokoladekoek sommer
wegsmelt, kon ek my kaaskoek se kors nie deurgesaag kry nie. Wat
jammer! Dit was seker maar net die glips van die dag want
gewoonlik is die kaaskoek echt leuk, hoor.

Die hele spulletjie (met koffie daaroy, twee ligte drankies en 'n
roakdingetjie) was so R168 (footjie bygesit). Die diens was vriendelik
envinnig en die maitre d' het haar aan my gesellinnne kom voorstel
en 'n ogie gehou.

Wat vir 'n plek is dit? Moii modem Medilerreens gedekoreer
(terra cotta-styQ met klein tafeltjies. Oil is up-market, yuppie-rig en
miskien vir Jan en alleman aan die durige kant. Maar dan betaal 'n
mensvir gehalte en op 'n someraand is daar geen lekkerder plek as
CafeParadiso nie. Die totaal: R168.



iets waaroor jy huis toe kaiibskryf
Nou begin die Suid-Afrikaners rigting kry in internasionale krieket

DIE tweede ioes tussen Sri Lanka en die Suid
Mrikaanse toerspan by die Sinhalese SportkJub in
Colombo, die hoofstad, was presies die soort
hupstoot wat die besoekers al sedert hul terugkeer
uit afsondering in November 1991 nodig gehad
het.

Die eendag-wedstryd is, ondanks al die be
kooriikheid daarvan, basies 'n swak plaasvervanger
vir die tradisionele internasionale wedstryd. Dit
fokus op uitslae en nie die proses nie; min
"kenning word gegee aan die jare van gedissi
plineerde oefening wat dit kos om 'n topklas
kolwer te lewer.

Eweneens is dit maar eers nou, 25 jaar sedert
die ontstaan van die eendag-wedstryd, dat draai
boulers, die ware vakmanne van die wedstryd, 'n
hetekenisvolle rol in wedstryde met beperkte
»oulbeurte begin speel. Dis immers net in die
vyfdag-wedstryd dat 'n kolwer werklik 'n kolf:
beurt kan bou en die draaibouler sy vaardighede
kan verfyn. Dit is dus die ware toets waaraan die
vordering van individuele vertonings op die ioer
gemeet kan word.

DIE MERKWAARDIGE Suid-Afrikaanse kolf
beurte in die tweede toets is verreweg die beste
sedert die terugkeer en het groot vertroue indie
kolwers en die span gewek. Die werklik ver
basende eienskap van die kolfwerk op die ioer
was die gemak waarmee die draaiballe deur al die
top-kolwers gespeel word.

Aan die spelers wat geanker aan die kolfperk
gewag het, volslae reaktief op die vernuf van
Kuble en Raju, herinner die span geensins nie.
Veral Rhodes in die eerste toets en Cronje indie
tweede het vaardigheid en dissipline gewys deur
vorentoe te beweeg en die ampervol bal te speel.
Drew Forrest praat in die Weekly Mail van die
"dialektiek van twyfel" wat die stryd tussen kolwer
en draaibouler kenmerk, waarin elkeen wroegoar
wat die ander een in die mou voer, Tot met die
toetse was daar op die toer nie veel dialektiese
stryd nie - die draaiboulers het twyfel geskep en
die kolwers is daardeur ontsenu. Dis 'n plesier om
die verandering te aanskou.

NOG ' T NOEMENSWAARDIGE element is
die indeling. Die Suid·Afrikaanse rniddel-orde was
nog altyd 'n bron van groot kommer. Die werklik
heid is dat die openingskolwers altyd tyd het om
hulself in te speel, selfs in die eendag-wedsuyde,
en die Hudson-Wessels-vennootskap het 'n ruk
lank stewig gelyk. Dit was in die middel-orde dat
groot kolfbeurte nodig was - en verskaf is.

Die manierwaarop Hansie Cronje sy weg na 'n
ritme oopgekrap en -baklei het, was uiters im
posant, Temperament was histories 'n vraagstuk
by Cronje. Sy vroee vorm in intemasionale krieket

Suid-Afrika se Hansie

Cronje in aksie tydens sy

kolfbeurt van 12210pies

op die derde dag van die

tweede toots teen Sri

Lanka in Colombo. Dakin

sig is die Sri Lankaanse

veldwagterHashan

Tillekeratneen

paaltjiewagterPubudu

Dassanayake.

(Foto: DexterCruezlAPj

- en in die eerste deel vandie toer - het die indruk
gewek dat hy sensitief is vir druk. Hy het meer
kolfbeurte soos die een nodig.

Vir die krieket-puriste was Cullinan se 52 iets
om gevier te word. Hy het 'n geskiedenis in
provinsiale krieket om nulle of honderdtalle te
behaal en die feit dat hy konstant tellings van 30
en 40 oplewer, beteken dat die groat tellings nie
ver weg kan wees nie. Die legendariese nommer
4-posisie, eens Graeme Pollock se domein, wag
nou al langer as 'n dekade vir Cullinan om die
mantel op te neem. Miskien, net miskien, sien ons
nou uiteindelik die opvolging.

Heelwat is in die pers geseoar die onderwerp
van [onty Rhodes, wat al te lank met effense lof
belas word. Rhodes se probleem is presies die
teenoorgestelde van Cronje en Rhodes s'n: nie
mand trek sy temperament in twyfel nie, maar
almal bevraagteken sy vermoens, Rhodes is nou
baie na daaraan om te bewys dat temperament en
'n aanvoeling vir diebal die platform kan wees vir
prestasie in toetswedstryde. Die verbetering in sy
tegniek - sy hantering van draaiballe teen die
Indiers was rampspoedig - was vinnig en imposant
en is, soos altyd met Rhodes, simbolies van die
spanpoging en 'n aansporing aan sy portuur.

'n Ewige onderwerp van bespreking tydens
toere na die Indiese subkontinent (nie die minste
in die rubriek nie), is die dubbele gevare van
geslepe draaiboulers en 'n behulpsame kolfblad.
Die Sri Lankaanse blaaie was gepas vir draaiballe,
maar nie alte veel nie, en daar was tbt dusver lewe
in hulle vir die snel- en swaaiboulers. Sri Lanka se
swakheid in die afdelings is genadeloos onthul
deur die Suid-Afrikaanse kolwers. Dis net Mura
litharan se unieke vaardighede wat konstant pro
bleme veroorsaak het, hoewei andere netjiese

getalle lopies opgelewer het.
Wat die uid-Afrikaners betrel, is die ritrne van

die aanval stewiger gevestig. Die ont-beklemto
ning van die draaiboulers is waarskynlik die be te
besluit wat die keurders op die toer gemaak het:
dis duidelik dat die vaardighede nie beskikbaar is
nie en die vier-man snel- en swaaiboulaanval het
vrugte afgewerp. Die stommiteit omte verwag dar
'n toetswedstryd-paaltjie 'n uitstekende medium
snelbouler soos McM illan sou negeer en die
beperkte vaardighede van 'n Eksteen sou verhef,
is blykbaar agter die rug. Onder die boulers was,
met die nodige respek aan Donald se volgehoue
voortrefl ikheid, Schultz se prestasie asembene
mend. Sy eiewysheid is blykbaar iets van die
verlede en 'n linkerarm-snelbouler, wie se natuur
like boulaksie wegtrek van eerder as na die
regshandige, is altyd 'n betekenisvolle voardeel.

Die aandrang daarop om nell bo De Villiers te
kies bly bedenklik. De Villiers is oak 'n goeie
bouler, en baie meer as Snell in staat om Iyn en
afstand vol te hou, en die argument dat nell se
kolfwerk 'n voordeel is, is regverdig, maar geensins
eortuigend nie.

TER OPSOMMING DA : dit was 'nuitstekende
vertoning deur die besoekers. Hulle het ware
moed aan die dag gele in die aanpassing bynuwe
omstandighede en daar was geen geleentheid
waarop nie minstens een van die span nie 'n
wereld-klas-vertoning gelewer het nie - van Schultz
se vyf paaltjies-trek tot Rhodes se honderdtal tot
die toegewyde opbou van kolfbeurte in die tweede
toets. Die boulwerk was egter van 'n hoe peil, en
die kwelvrae oor die middel-orde Iyk minder
kwellend as op enige tydstip in die laaste 18
maande. Die stukke begin inmekaar pas. •
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lipbog
die man metde geligte wenkbrou

Uittreksels van die taaldebat wat 28 Augustus gehou is, aangebied

deur Henk Bierman.

Dam Perignon by die kaviaar gedrink moet word. Oat juis die Britse spioen
tot pop-held verhef word, is ook boeiend: die verbruikerskultuur wat in
Amerika ryk geword het, gaan soek styl in ouwereldse sjarme en roots.

Sjarme is dalk nie die woord nie. Bond is genoeg am enige eietydse feminis
'n oorval te laat kry. By behandel sy rninnaresse met eweveel minagting as
sy vroulike teenstanders. Van betekenisvolle verhoudings is claar g'n sprake
nie: vroue is net daar om (tydelik) geniet te word, '/y hoef nie eens 'n ete by
kerslig te koop nie - al wat nodig is am in die bed te spring is 'n lyn soos: "I
like that outfit you're almost wearing."

Die vroulike vyande is natuurlik almal of sadisties en lelik 6f wulps, maar
gespierd. Die punt is: al raak hulle hoe aggressief is hulle nooir opgewasse
teen 'n Ware Man (Bond) nie.

BOND IS IN WERKLIKHEID so 'n gevoellose moordenaar dat 'n mens
sams moeite het am te onthou hy is die held en nie net n6g 'n psigopakse
moordenaar nie. Omdat hy self geen moraliteit toon nie, i, )! en Miss
Moneypenny nodig - hulle verteenwoordig die saak waarvoor Bond \'eg: die
patriargale orde, die gesag van die nasionalistiese staat. Dis 'n oppergesag:
selfs die onverskrokke Bond trap in sy spore om nie te betig te word deur die
vaderlike Mnie.

Hul gaedgemanierde gesag is veronderstel am 'n perspektid te plaas op
Bond. Bond, moet hulle paracloksaal wys, verteenwoordig darem me weiklik
die hoer waardes van die kapitalistiese orde nie (al is hy nou wel (J,r: held wat
jou as rolmodel moet bekoor). Hy's eintlik 'n buitestaander in ordentlike
geselskap, die rebel, die stout seun wat nooit sal grootword nie (eike slag as
hy op kantoor kom, gooi hy sy hoed na die kapstok), nooit sal trou en settle
nie, al vry Moneypenny hoe hard na 'n trouring.

JY's dus veronderstel om sy uitspattighede te verskoon omdat outsiders
soos hy jau goeie orde beskerm. Klipoog verskoon sy uitspattighede nie, en
vind die makabere humor wat telkens opcluik glad nie so fyn soos Hitchcock
s'n rue. Om die waarheid te se. dis gross. So gross dat Klipoog nie kan cplou
kyk nie: hoeveel geslagte grys skoene het Bond nie waansinnig besiel nie?

l l,

"MAN has climbed 'Mount Everest, gone to the bottom of the sea; man has shot
rockets at the moon, split the atom, achieved magnificence in every field of
human endeavour - except crime!" sal die aartsskurk Auric Goldfinger (Gert
Frobe) aanstaande Saterdagaand snedig op jou TV-skerm aan 'n klomp Mafia
base bulder in Goldfinger, die derde in TV1 se reeks heruitsendings van vyf
James Bond-films uit die jare sestig (met die ware Jakob, Sean Connery, agter
die stuur van die Aston Martin).

Die bombastiese Goldfinger sal knoppies op 'n beheerpaneel druk. Die
verdwaasde Mafia-base wat in Goldfinger se reuse-vergadersaal byeengebring
is, sal verbouereerd uitroep "Hey, what are you trying to pull?" terwyl
reuseluike oor die reusevensters van die saal afsak. 'n Skaalmodel van Fort
Knox op 'n reusagtige tafel sal hidrolies uit die enorme vlaer opstyg, terwyl
reuse-Iugfoto's van die gebied om die fort op die reuse-mure geprojekteer
word. Goldfinger sal diabolies selfingenome Iyk terwyl hy die mees ambi
sieuse misdaad van aIle tye aankondig...

Jy sal nie wonder waarom hulle die ding rue maar oor spaghetti en 'n glasie
sambuca in 'n koffiekroeg kon bespreek het rue. Jy sal besef dis die era van
die uitspattige gimmick en die duur gebaar, want met die reeks reis jy drie
dekades terug in die tyd na die bloeityd van die kapitalistiese verbruikerskul
tuur - die booming sixties; toe die maatstaf vir aile handelsware en haarkapsels
was: hoe blinker en meer opsigtelik kunsmatig, hoe beter.

DIT SOU BOEIEND wees om die metamorfose in die uiterlike voorkoms
van boetroustelle ria te vors in die tydperk wat TV1 se reeks Bond-movies
omvat - 1962 (Dr No) tot 1967 (You Only Live Twice, wat op 2 Oktober
gebeeldsaai word). Jy sal straks vind dat daar, soos in die Bond-flieke, al hoe
meer knoppies en liggies en fieterjasies bygevoeg word.

In die eerste tweeBond-flieke wat al gewys is - Dr No en verlede Saterdag
se From Russia With Love (1964) - was die beheptheid met tegnologiese truuks
nag nie so intens nie. In Dr No word die goeie au natuur nog ingespan in een
paging om van Bond ontslae te raak Cn giftige spinnekop word in sy
hotelkamer geplant) en die siening van kernkrag is taamlik naief: Bond en Dr
No baklei bo-op 'n kernreaktor - en al spat die swaarwater waarmee dit verkoel
word op hulle, is daar geen sprake dat Bond bestralingsiekte gaan opdoen nie.
Later in Thunderball (1966\ wat op 25 September vertoon word,' sal die
karakters naby 'n reaktor darem al waarskuwingsstrokies dra wat verkleur as
hulle te veel bestraling opgedoen het.

In From Russia With Love is die booswigte se spiere en gemene persoon
likhede - soos die butch Rosa Klebb (Lotte Lenya) - nog belangriker as hul
hulpmiddels, maar van GOldfinger af (waarin 'n laserstraal onder meer gebruik
word am Bond kastrasievrees te gee) begin die tegnologiese toebehore die
ware hoofrol speel. Bond, wat in From Russia With Love nog trein gery het a
fa Agatha Christie, kry sy Aston Martin wat fallies bewapen is as toonbeeld van
manlike potensie.

AFfllKAANS

A~)
~

AFRIKAANS STEREO:
HOOGTEPUNTE

DIE TAAL WAT ONS PRAAT.

Maandag, 20 September, om 11.30 vm.

VANUIT ONS GROEN gesigspunt van vandag Iyk die Bond-movies
natuurlik hoogs verouderd en super-kitsch; maar dis juis wat hulle so
fassine1"end maak. Van al die dinge wat verander het, is die opsigtelikste seker
die verandering in die beeld van die ideale man. Indie androgene era na David
Bowie, Boy George en andere, lyk Bond na die toonbeeld van die manlike
chauvinistiese vark.

In die sestigerjare was Sean Connery as 007 die presiese teenpool van die
Hippie-ideaal: die spioen as snobistiese verbruiker en kampvegter vir die
upper classes - hy dra nie net 'nSaville Row-pak nie, maar weet watter oesjaar
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DOKUMENTER . DIE ALABAMA.

Sondag, 19 September, om 4.30 nm.

Die 50e herdenking van Die Alabama, aangebied deur Martin

Jansen.

PROFIEL· DR VAN ZYL SLABBERT.

Donderdag, 23 September, om 10.15 vm.

FrikkieWallis is die aanbieder.



Haai, watse ding hou ET vas?

,\:- elit nou nie n falliese simbool is wat Die Man met die Stukkende Groen
()nderbroek hier vashon nie, dan is daar nie iets soos 'n falliese simbool nie,
\\':1t probeer jy se, Gene? Die foto kom uit RappOI1 (deesdae die naaste wat die
Itgses aan 'n mondstuk kom) en was TerreBlanche se statement met Vredesdag.
Ll toe moes ons later hoar dit was 'n plastiek-geweer - nes sy oorlogpraatjies.

Ek ken madder
8ittergal se oupa het altyd gese hy ken modder en hy ken twak, en wat hy hier
';en, is nie modder nie.

Dis hoe Bittergal gevoel het oor die stormvloed nonsens wat Ferdi Hartzen
berg en sy trawante die laaste twee weke kwytgeraak het. Lanklaas is soveel twak
deur soveel mense in so 'n kart tyd gepraat.

Soos dat die regses 'n burgeroorlog gaan loods asdieoorgangsraad ingestel
gaan word. Hy gaa.n ingestel word, en sommer gou. Nou wat gaan die regses
doen? Swartmense by die duisende doodskiet? Die SAUK of die Uniegebou
bestorm? BrOe opblaas? Bittergal he! 'n vermoede hulle gaan nie veel meer
weerstand bied as am te weier am hul lV-lisensies te betaal nie.

Nag 'n voorbeeld: Die Beleg van Bothaville. Swaar gewapen met masjienge
were en haelgewere en opgedres in kakie en swastika's hethulle die dorp en die
kerkbasaar "bewaak", want Harry Gwala sou die plek inval. En al die tyd het Piet .
Gous, KP-LP vir Parys en hoofkommandant van die beleg, voor die tyd baie good
geweet Gwala was glad nie op pad nie.

Nag 'n voorbeeld: Hartzenberg wat dieANC 'n "meedoenlose moordmasjien"
noem wat "ooriog verklaar het op die KP".

As die mense maar geweet het hoe min Suid-Afrikaners hulle deesdae emstig
opneem, en as hulle maar geweet hethoe hulle eiehandig die Afrikaner se naam
gat maak.

Jackase liedjie
Uit die Financial Mail se Did You Bear-rubriek: Michael Jackson's new song,
Don't Let Your Son Go Down On Me, appears to have been well received in
Bangkok.

Gatvol-faktor
'n Groep wedergebore Christene van 'n
'buiseerle" naby Pretoria en johannesburg is
seker bulle word nag die maand na die wolke
weggeraap. - Nuusberig verlede Sondag.

Met al die geweld en misdaad am ons en
die petrolprys wat weer styg, is dit dalk glad
nie 'n slegte idee nie.

Se nulle
Die drie "Nuwe Suid-Afrikaners" by TV1 se Agenda wat laasweek opdie rooi
tapyt was omdat hulle gedurf waag het om die mentaliteit enjoemalistieke etiek
van die SAUK te kritiseer - Jacques Pauw, Thandeka Gqubule en Charles
Leonard - het een ding gemeen: hulle was almal Vrye Weekblad-joemaliste. Dis
seker te verstane: diekultuur by Vrye Weekblad is jy hou jou bek vir g'nniks en
g'n niemand nie.

Bles se wit?
'n Afrikaanse kopieskrywer by 'n advertensie-agentskap, Linette Retief, het die
ander dag selfs stoere gryskop-taalbulle (en -koeie?) laat skud toe sy tydens
'n debat van DeKat enMrikaans Stereo oor Afrikaans vertel het hoe party goed
net in Afrikaans gese kan word - soos dat Bles Bridges so gewild is omdat hy
'0 tril in sy stem her.,

Goeie raad
Gehoor van die wyse au tagtigjarige se drie
belangrikste lesse van die lewe? Never pass up
an opportunity to go for a pee; never waste an
erection; never trust a fart.

Nag 'n kleintjie
Die vrou wil graag nag 'nkind he en gaan sien haar ginekoloog. '[ou vorige
drie is gesond en is maklik gebore, wat is jou probleem?" vra die dokter. ")a.
maar ek het in die koerant gelees elke vierde kind is 'n Chinees."

Opstaantyd
Met die groot skommeling van party-verbintenisse die laaste tyd - AVU na NP.
DP na ANC - merk 'n sinikus op: 'n Politikus se mening is soos 'nereksie - dis
rnaklik om een te kry, maar om dil staande te hou...

'n Hoogte
Wat noem 'n mens 'n masturberende Afrikaner? 'n Voortrekker. En as so 'n
Afrikaner 'n orgasme kry? Voortrekkerhoogte. (Dis nou as hy dit nie fake nie.)

In graepe
Die een korn van die Nederlandse komediant Freek de Jonge: Warrom ziffen mannen in
praatgroepen? Omdat ze zjjn wat ze hadden willen hebben: grate tu/Ien! En nag een: Ik wil de paus
wei eens zien bij een sr;oonabank met zjjn eerste starting...
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BRIEWE KORTER AS 300 WOORDE GENIET VOORKEUR

RIG BRIEWE AAN:

DIE BRIEWEREDAKTEUR, VWB POSBUS 177

NEWTOWN 2113

briewe
hy c1aarvoor.

Of Afrikaans sal oorleef vir langer as 'n jaar of
honderd dra nie eintlik by tot my insomnia nie, maar
wat my weI 'n deniere-kramp besor'e is swak diens
in die vorrn van disrespek wanneer ek deur 'nkelner
bedien word en die geen paging aanwend om My
Taal te praatnie, Nie eens 'n enkele "dankie" nie, en
dit soms terwyl die eienaar van die eetplek self
Afrikaanssprekend is.

Nou ja, 'n mens wil nie eIke nou en dan 'n
negatiewe atmosfeer aan tafel -skep nie met
gepaardgaande gastriese ongemak soos sooibrand,
dus laat ek dit gewoonlik daar totdat dit by die fooi
kom: hy/sy kry 'n fooitjie heelwat kleiner as die
gangbare 10 persent, ofheeltemal niks.

Come on people, times are tough. Be pragmatic.
Let's face it: you need my money. Showing a little
respect will do the trick. Just a dankie here and a
plesier there will do toconvince me of your welwil
lendheid. And while you're at it, how about adding to
your tips and South Mrica's chances of survival by
getting au fait with Ke a leboha, Enkosi, Ngiyabonga,
etc.AnIonGoosenKoos KombuisJohannes Kerkorrel

Trekkerwoord
Joos Tonteldoos van Braamjontein, Johannesburg
skryj
Na aanleiding van sir Ralph Kerkorrel seprettige brief
(Vrye Weekblad 19 Augustus 1993), wil ekgraag die
volgende kwytraak:

Hy is reg. Ek het in 'n stadium van my brose
leeftyd te veel na Led Zeppelin geluister. Maar
gelukkig kan ek (op my Trekkerwoord) voor die
Here sweer dat Shakin' Stevens of BZN my nog nooit
musikaal beinvloed het nie.

Geseende Kersfees.

Orreltjie Blou
Anton Goosen van Hennopsrivier skryj (ook na een
leiding van die Kerkarre/-briej):
Uewe OrreItjie Blou
Gaap, gaap...Jvpis al weer die hele issue mis (hetjy
gehurk of gestaan?).

Sug, sug... ons hoor jy kom terug...
Groetnis
Oom Anton

Vomeer
Koos Kombuis van 'Skelmbos' skryf (steeds vir
KerkorreO:
Kots Kreef.

Moenie han$ raak nie
Leonard Mvan Kaapstadsing:
Ek dee! saam met Pierre Schenage en Leonhard Praeg
(VI}!? WeekbladBriewe 19Augustus 1993) die gevoel
dat Christi van der Westhuizen gereeld twak oor
ander mense kwytraak waarvoor sy tien teen 'n
kreupel een seker geen bewyse het nie.

Aan Johannes Kerkorrel: Jy's steeds eenvanmy
favourites. Enbaie ander dudes s'n. Moet asseblief net

rue kom hans raak en vir Anton probeer beledig rue.
Ek hoopnie jy praat stront as jyse jy kom terug nie.

Raaiselpret: Napoleon het 'n rooi baadjie gedra in
aIsyoorloe sodat sy manne nie konsien as hy gewond
word nie. Glo om te voorkom dathulle ontmoedig
word. Oor groot pense en regses: Dis omdat die
meeste van hulle heelclag op hul galle sitferwyl ander
mense onder vrot toestande vir hulle moet werk. Ek
hoor diemoeilikste besluit wat 'n regse ooit hoef te
neem is wanneer hy sy toonnaels knip. Hy moet
besluit aan waller kant van sy pensom om tegaan...

(Brief vernOr! - Red.)

Wild enwakker
Riana sch~er.I' van Rondebosch skryf
Ek sien in~ brief aan Vry? Weekb/ad van 18
Augustus dat Te!ana GrootboQ.m deeglik vies is vir die
dikgevrete, doigevrete au spul watby Wits seWin
terforum opgetree het. Hoekom hetsy nie maar haar
woordebymekaar gemaak en tydens die besprekings
haar se gese om 'n bietjie insig, helderheid en
commitment in die bespreking te bring nie? Miskien
kon synog die treurige situasie methaar bydrae gered
het!

Eksien ook dat syin haar brief darem alte wild en
wakker met aanbalingstekens tekere gaan Sy quote
in een asem sommer 'n hele klomp uiteenlopende
sake watek(sou) kwytgeraak het. Net vir die rekord.
ek het nie gese Wit Vis van Jan van Tonder is 'n
feministiese teks nie. Wat ek dit genoern het, moet
suster Grootboom maar gaan naIees indie Winterfo
rum se besprekings wat gepubliseer gaan word.

Gooi dietaal
Gastranoom van Durbanuille skryj
As 'n mens 'nnegatiewe houding teenoor 'Die Taal"
(cf ons Engelse pers) het, het sy seker haar redes. As
'n keIner egter daardie houding werktoe bring enmy
as Afrikaanssprekende klant daaraan blootstel, betaal

Net wittes bevorder
Kolonel van Paati skryj
Die departement van Korrektiewe Dienstebeskik oar
diemees korrupte bevorderingstelsel ter wereld Nog
nooit in menseheugenis het ek gesien dat bevorde
ring op so 'n wyse kan geskied nie.

Byna 98 persent van die offisierskorps in die
departement is blank, terwyl die oorgrote meerder
heid van die ledetal swart is. Ek self is byna tien jaar
in die departernent, maar is nag steeds 'n gewone
bewaarder. My deel I bevorderingseksamen deur
Technikon RSA het ek met lof geslaag, maar is nog
steeds nie gereed vir bevordering nie. Dit iswat die
blanke offisierskorps jou verte! by die meriete beoorde
ling.

Sedert die Staatspresident se Februarie 1990 toe
spraak is alles in die departement van Korrektiewe
Dienste nog dieselfde.

Bevordering geskied nog steeds volgens die au
apartheidsbeleid.

Dievraagwatek myself afvra, is: hoe Iyk 'nNuwe
Suid-Afrika met net 'nblanke offisierskorps' Hoe sal
die agterstand uitgewis word as die blankes aileen
bevorder word?

Dit aIIes bring frustrasie en negatiwiteit mee. 'n
Onafhanklike komitee is nodig om ondersoek in te
steI na die bevorderingsbeleid. Gee ons (die anders
kIeuriges) 'n regverdige ge!eentheid tot bevordering.

Meer 'hogere kuns'
Musiekhonger van Waterk/oojrij, Pretoria skryf
Met Vrye Weekblad se nuwe baadjie hoop ek dat
emstige musiek ook so 'n gereelde rubriek sal lay
soos wat aan byvoorbeeld popmusiek afgestaan
word.

Moet asseblief nie in dieselfde slaggat val as
Afrikaans Stereo, wat meen dat Mrikaanssprekendes
nie in 'hager kuns' belangstel rue" (HenningViljoen,
Vrye Weekblad 20Augustus 1993). As 'n beskaafde
Afrikaner beskou ekdit as 'n belediging.
(Ons neem kennis -Red.)
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Gratis intekening
!Adri Oosthuizen van Brooklyn skryf
By die lees van die vyfde uitgawe vandie nuwe Vrye
Weekblad, hiermee 'nvriendelike aanbod: 'n jaar se
intekening op jou blaadjie gratis aan enige persoon
wat dit nie kan bekostig nie, maar dalkgelnteresseerd
is. Sien,ek het nogal erg gehad aan Max duPreez, die
"c",rant terrible" van die oorspronklike Vrye Week
bi;d, maarvind helaas diemiddeljarigesky! (analogie
jc" briefskrywers) bang Maxdu Preez onhanteerbaar.
C';c,lWyS die Schweizer-Reneke episode.)

Vlye Weekblad kry ditreg om my totaal depressief
te T,aak nadat ek twee weke gehad het om darem
w.r: die son hier endaar te sien uitloer,

.n die genoemde uitgawes was daar slegs twee
k ." ligpuntjies te midde van al die somberte en
t" ·,teloosheid, tewete Henning Vi!joen en die LFO
er .ie wysewaarop 'nmensmoontlik elektrisiteit kan
b : 'Jar. (My jongste rekening was amper R900.)

-almaarvoortaan liewer Beeld (daar isdarem nog
d "owerbingo)ofJane Raphaely lees, Sy bly darem
n. oorspranklik roet 'n sprankie hoop vir die
te «oms,

Ek het probeer dink aan wie om my intekening
v . 'n jaar te bemaak. Aan die Ouetehuis kan ek dit
r doen nie. Nee, shame, dis al erg genoeg om van
c '; tot dag teprobeer voortskuifel, In my dokter se
s, -eekkamerkan ek dit ook nie laat nie. Die mediese
fdse kan nie voorbly met eise met medikasie 
s . ''iifiek vir anti-depressante - nie. Afvalpapier word
t., -eweekliks gekollekteer, maar RIOO bly darem
1- . if) in hierdie swaar rye.

(Briefverkort. Loergems na bladsy 28en 29.
- Red)

r~ensydig enbevooroordeeld
j ter du Rand(Hooftkakelbeampte van die Departe
, nt vanjustisie) van Pretoria skryf
i , aanleiding van die artikel in Vrye Weekblad: "Die

" is nog nie kleurblind nie" (Vrye Weekblad 19
gustus 1993).
Daar is met teleurstelling kennis geneem van

: ',[;enoemde eensydige en duidelik bevooroordeel
.. artikel se verskyning. Toe die aanvanklike navraag
.n die Departement gerig is (7 vrae van 33 reels) is

'.:'Onderstel dat hier 'npoging was om objektieffeite
'.t'i te ste!sodat die publiek albei kante van die saak
>-m beoordeeL

Daadwerklike moeite is derhalwe gedoen om die
verskeie vrae so volledig en deeglik moonrlik te
beantwoord (14 getikte folios) en 'n breeperspektief
ten opsigte van die regspleging te verskaf.

Die feit datdie inligting wat verskafis, 6ftotaal
geignoreer is 6feensydiglik uit konteks rnisbruik is,
laat 'n mens wonder wat die rasionaaVmotiewe agter
die vrae was.Dit is jammer dat die lesers ontneem is
van die geleentheid om albei kante van die saak te
verneem. Ekwil uderhalwe versoek omindie belang
van objektiwiteit ten minste hierdie brief volledig te
plaas. Uitdie volledige antwoordwat verskaf is, is die
volgende pertinent onder u joernaliste se aandag
gebring:

"Weens die soeke na 'n onafhanklike regbank
wereldwyd, is dit verder 'n algemeenaanvaarde
beginse! dat persone suiwer op grand van meri
ete aangestel word."
"Die aanstellingsvereistes, vorderingsmoontlikh
ede en opleiding van aIle lede van die Departe-

ment ~e personeeJ, ongeag die betrokkenes se
ras of geslag, geskied op gelyke voet."
"Dit is verder van belang om daarop te let dat
selfs die TBVC-state, Selfregerende Gebiede en
state soos Swaziland en Narnibie, gereeld as
gevolg van 'n tekort aan gekwalifiseerde en
ervare regsprekers en ander regspersoneel, by
dieDepartement van justisie om hulp aanklop en
verskeiepersone (90) word reeds in die verband
deur ons gesekondeer. Dit onderstreep dierea
liteit dat daar 'n beperkte aantal behoorlike
gekwalifiseerde en ervare persone beskikbaar is
vir aansteIling uit aile bevolkingsgroepe."
"Met betrekkingtot opleiding kan vermeld word
dat 'n besonderehoe premie geplaas wordom
persone vanuit ander gemeenskappe gereed te
maak vir werwing en aanstelling in regsposte...
Verder is dit moontlik gemaak vir tolke van kleur
om tot die regbank tevorder."
"Hierbenewens is daar verskeie inisiatiewe deur
die jare reeds aangekondig om die reg meer
toeganklik te maak. Wysigings om 'Ieke-asses
sore' toe te laat is 'nvoorbeeld hiervan en isdan
ook by uitstek daarop gemik om aan landdroste
die geleentheid te bied om die Suid-Afrikaanse
gemeenskapin 'n groter mate by die regspleging
en in besonder byvonnisoplegging te betrek."

Hierdie aspek is reeds daargestel om "kulturele
rnisverstande" ens. soos in u artikel genoem, aan te
spreeken dis jammer die volledige inligting soosaan
u koerant verskaf in die verband, is verswyg. Die
afleiding is onvermydelik dat dit gedoen is ten einde
die artikel se sensasionaliteit teverhoag.
(Ag neewat. 'nAgtergrondartikel oor 'n stcaar onder
uerp SODS die regstelsel kan kwalik "sensasioneel"
wees, en Vrye Weekblad is allesbehalu'e 'n sensas
ionele tydskrif. Myns insiens was die artileelgebalan
seerd enas daar 'nleemte was, was dit dat die ernstige
wantroue in die regstelsel aan die kant van die meeste
landsburgers onderbeklemtoon is. Dieprobleem Ie nie
bydieskakelbeampte nie, dieprobleem liJ by die stelsel.
- Red.)

World Trade Buddies
China du Toit van Pretoria skryf
Ek tune jou, toe wysmy china mos vir my die artikel
indie Weekbladvan ons buddies by die World Trade
Centre. Ek down toe my klippies en Coke - steekmy
fours indie pad en wys die foto van ons manne vir my
anderchina wat besig was om sy 3 liter te tune insy
backyard! Voor ek sy vrou groet, straighten ek eers
my hare (en baard) met my kam en druk hom toe
sommer weer in my kous in. Ek se (se ek vir hom)
hulle kon ons mos nie bekakiede rassistiese klomp
drek noem nie!

ja swaer (se hy) diebliksemse linkses se mission
isook niereg nie - ek se! Volkstaat! Constand Vi!joen!
En die bottel kIippies sak nog met twee doubles 
lekker my ou! - ek se!

Ek is 'n 21-jarige wit kelner van die moederstad.
Ek is nie 'n swart boetie nie, maar aan die regse
populasie van Suid-Afrika (vera! die kamskoIlies) wi!
ek net se: julle is almal pateties met geen common
sense nie,En wragtag - julie is'nbekakiede rassistiese
kIomp drek! Julie probeer in die verlede leef, Iyk my
nie julie kry dit reg nie, ofhoe?
(Brief verkort -Red.)

Mangosuthu Buthelezi

Buthelezi nodig vir balans
Dave Vmtervan Durbanoille skr;f
[is, ek stem vir bestendigheid en die beperkinge op
KwaZulu se polisiernag, maarman, Buthelezi isnodig
vir balans!

Solank malles, soos Peter Mokaba, sy bek afskiet
en twak praat en ons boere die moer in maak gaan
ons die Zoeloes steun om net eenvoudig sy gat te
skop.

Op 'n beter trant net dit: die IVP is nie so 'n bad
party nie, in ag genome die Ar\C senon-policy re
finansies ens.Ook hul aanhoudende gesanik oar die
"vyand" oftewel die Natte, Shit, mens sal sweer die
ANC regeer al klaar... Wishful thinking!

(Brief verkort - Red)

Die alwetendes
7P Ackemlan tan Pietermaritzburg skryf
Graag wil ek u gelukwensmet u puik publikasie en
dan veral in sy nuwe formaat. Hierdie land van ons
het nou meer as ooit, soos ek glo u oogmerk
deurgaans was, gebalanseerde en objektiewe berig
gewing uiters nodig,

Net sovee! dae as wat <bar dinge is, isdaar oak
menings, standpunte en oortuigings wat e!ke aspek
van menswees betref en word dit daagliks in die
media aandiernense voorgehou. Dit isegter verstorn
mend dat sovee! mense, op elke denkbare vlak van
die samelewing vandag, met soveel arrogansie en
self-opgeeiste gesag, menings en antwoorde wil gee
en lugvir elke denkbare probleem veral ten opsigte
van die politiek en dinge wat mense se hele lewe
bemvloed,

Dan weer die (foutiewe) vertolkings van wat
gebesig word soos dit wie en wat oak al pas en nie
noodwendig vir dit wat dit bedoel was om te wees
nie. Die ergste egter is die totale verwerping van 'n
mens se eie mense as gevolg van hul eie verwronge
idees en/ofarrogansie vir wat volgens hulle korrek is.
Maar erger nog, die skriftuurlike regverdiging virhul
menings en opvattings,
(Brief verkort - Red.)
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Tussen die regse papiertiere
en die Apia-sideshow

Meer as 2 600 mense is vanjaar in geweld dood. Kan die verskynsel
op 'n burgeroorlog of 'n militere coup uitloop? Dr Max Coleman, van

die Menseregtekommissie wat 'n voortdurende monitering van geweld
publiseer, antwoord op MARTIE MEIRING se vrae oar die konflik.

Volgdiegeweld'n patroon?

Beslis - na elke politieke deurbraak. Die ergste
vlaag was na die Pretoria Minuut in Julie 1991 toe
702 mense in een maand dood is, daama met die
Referendum in Augustus 1992 is 437 mense dood,
weer na Julie vanjaar met die besluit op 'n
verkiesingsdatum. En nou weer nadat op 'n
Uitvoerende Oorgangsraad besluit is. Dit was nog
die gewelddadigste twee maande.

Dieleikensvan die geweld Iykdansolukraak

sooslaasweeksemenseslagtingin Wadeville?

Hoekom?

Die ttein- en taxigeweld lyk oak lukraak, en daar
is elemente wat bloat krimineel is, maar dis baie
duidelik dat daar politieke geweld in hierdie
gevalle bestaan. Die doel is net om totale
moedeloosheid onder gewone mense te bring,
om 'n chaos, vrees en verwerping van politiek en
politieke strukture te veroorsaak: om mense in hul
huise te jaag en die deure te sluit.

Wieis hieragter?

In 'n neutedop: die anti-demokratiese groepe
ringe. Dis 'n desperate destabiliserende mag. Dis elemente uit die deur
apartheid bevoordeeldes wat die ou orde nie wil prysgee rue. Dis mense van
die KP na regs, ook strukture in die Nasionale regering wat teen demokrasie
is, soos elemente in die veiIigheidsmagte en in ander departemente. Die
tuislande het te veel onder apartheid gewen om dit nou maklik te wil verloor,
SODS Ciskei, Bophuthatswana en ock QwaQwa en, natuurlik, KwaZulu wat van
die RlOO miljard wat aan tuislande gegee word, R15 rniljard ontvang, en Inkatha
is eintlik net deel van ~waZulu. Hulle wi! nie daardie R15 miljard verloor nie.
En dan is daar die elemente wat deur die driekamerparlement bevoordeel is,
en ook natuurlik die ou Plaaslike Swartrade.

Daar's natuurlik ook leiers wat eenvoudig nie van hul mag wi! prysgee nie.

Isdaardus 'n georganiseerdeverskynsel, 'n derde mag?

Daar is samewerking tussen die veiligheidsmagte wat nie 'n onderhandelde
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skikking wi! he nie en die ander groeD~':nge. En
natuurlik moet daar 'n goeie organisasre .,-ces om
die geweld aan die gang te hou.

Sterkgenoeg om 'nburgeroorlog of 'r: ;"iiitere

coupuitteoefen?

Nee. Die regses is papiertiere. Hulk, .·.d eenvou
dig nie 'n oorlog of 'n coup kanaan-t.: ; :~I'c omdat
hulle nie finansiele steun het nie. en ;;,,' tuislande
se water en ligte sal summier afge·:!y word.
Praatjies van oorlog is vergesog. W1r:~ JI 'au jy 'n
derde van die wit bevolking teen (kT,Jl'Jsie he,
sal jy dan sowat net 1persent kon u:;"(,ep om die
wapen op te neem Dis eintlik f1~'f rx.litici wat
oorlog dreig. Dis desperate fl' om die
oorgangsproses te stuit.

Watvan Apia se rol indi~ 91'\-11£'1<:, ';

Ek dink dis 'n sideshow. Die I',;C-,,:'mbreel het 'n
identiteitskrisis en strukmre S(i()S\p~:i help eintlik
net om water op die regse ,ncuk: 1": wees. Hulle
hetrninimale ondersteuning. hulle rol word oardryf
en hulle moet uithaal om hul eie profie! te
versterk - daarom dat hulle die uitgangspunt het

dat swart lewens goedkoop is en daarom moet wit lewens ewe goedkoop
word. Die moorde sal stellig afneem as hul beeld te veel skade Iy.

Waar ledieoplossing?

In koelkopbesluite. Soos jy is 6f vir demokrasie 6f daarteen. Jv kan nie meer
op die kantlyn weife! nie. Die DP wys oak sy identiteitskrisis. Kan hulle 'n 5
persent haal? Daarom is daar so 'n verskuiwing in hul geledere. Die mense wat
verlede week ocrgeloop het, het besluit op 'n realiteit.

Moenie vergeet nie, die ekonornie is ook die finale arbiter. As dit nie was
dat die Nasionale regering te swaar gely het onder ekonomiese isolasie nie,
sou hulle nooit na die onderhandelingstafel gekom het nie, Die sakelui wat
aanvanklik oak onder apartheid bevoordeel is, soos die mynbou, moet oak
deur ekonomiese realiteite nou verander. Die land sal aileen ekonomies
oorleef as hy n volle demokrasie lay - dis al wat die wereld sal aanvaar..



Vryheid van spraak is jou reg, en jou plig. So, se jou se. Ons wil

graag die menings en idees van· jou organisasie/besigheid 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 Suid-Afrikaanse 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 idees of

suksesverhale, voltooi hierdie vorm vandag nog. Jy kan 'n verskil maak.

Aan: Die Redakteur,Se Jou Se, Posbus 2651, Rivonia 2128.
Naam van organisasie/besigheid: _
Posadres van organisasie/besigheid: _
Telefoonnommer: _
Faks: _

Wat doen jou organisasie/besigheid: _
. Uit hoeveel lede bestaan dit: _
Hoof van organisasie/besigheid: _
Jou naam: .: _
Jou ampsbenaming: _

* Onderworpe aan Redakteur se goedkeuring
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Met 'n voorgee is dit net
'n droom om teen Ernie Els te speel.

Maar vir hom kan dit nou 'n nagmerrie wees
Sanlam se Kanker-Uitdaag reeks - Ons eerste nasionale pro-am-gholfto ernooi.

Hie r is u kans om die voorste
beroepsgholfspelers aan te durf!

Klub- en streekweds tr yde
bepaal wie in die eindstryd gaan
meeding warineer altesame 90
amateurs gratis by San Lameer

9
San Lameer

aan die Natalse suidkus byeen
kom. Hier sal hulle die beroep
spelers op 'n pragtige baan die
stryd aanse.

Die enigste vereistes is dat u
'n manlike amateurspeler met 'n

!tANKER K A N OORK O M WORD

voorgee van tussen 0 en 24 en lid
van 'n gholfklubmoet wees - waar
U ook volle besonderhede kan kry.

Skryf u vandag nog in - en
slaan saam met die kampioene
'n dryfhou teenkanker.

m Sanlarn
Aangebied saam met die klub lions International, onder beskenn ingvan die PGA e n met die steun van die Suid-Afrikaanse Gholf-federasie. (Reel 1- 8 Behalwe 7 SAGF/2/93)
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