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Die Iew-e kan net lekkerder \

","ees lllet: die rnrw-e Corolla.

jy kan e n i ge van die nuwe najou asem sal laat snak en sorg dat

Cor<?llas op enige stuk pad vat e n

self voel hoe lekker die lewe regtig

stadsverkeer, steiltes en sleep lag-lag

kafgedraf kan word. Maar selfs metal

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

Skop af met die ratse 130. Hy't 'n glad en 5tH.

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

die h oek sit, en hy sal vir jou ' ri kingskrag van d ie n u w e Coro lla

lewendige ve rtoning gee wat gek o p- onder die enjinkap weggesteek nie.

pel is aan merkwaardige brandstof- Die kajuit is propvol van die weelde

doeltreffendheid. en gerief wat jy verwag, terwyl die

Volgendc aan die beurt is die bakwerk nou spog m e t strelende ,

rnulti-klep 160i met elektroniese aerodinamiese lyne.

brandstofinspuiting. Hy's net so tu is Maak jouself tuis in iets waarop

jy regtig kan vertrou en vind uit hoe

lekker die lewe regtig kan wees.

Alles loop reg, altyd reg

TOYOTA
L ALoRC 0

En dan is daar die nuwe Corolla l8Oi.

hy sal sorg dat jy nooit in enige situ-

in spitsverkeer as op die lang pad en

asie onkant betrap word nie.

grootmeneer met versnelling wat jou

Sy dubbelbonokas-enjin is 'n regte
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U nisa se Nagraadse Skool vir Bedryfsleiding
(SBL) se Fundamentele Bestuursprogram oorbru g die
gaping in bestaande bestuur ontwikkelingsprogramm e.
Dit verbreed die kennisgrondslag van junior bestuurders
en kleinsakeondememers r egoor die spektrum van
handel en nywerheid deur die klem te plaas op vereiste
vaar digh ede .

Die nuutgefokusde FBP rus deelnemer s t oe
met bestuursgerigte insig wat hulle help am a lle
funksies van bestuur op toetreevlak doeltreffend te
hanteer. Dit bied ook m e er omvattende begrip va n
bestuur sbeginsels en -praktyk en Ie sodoende 'n
grondslag vir toekomstige vor dering op die korporatiewe
leer. Die FBP verskil van t r adisionele ben aderings
deurdat dit bestuursontwikkeling in 'n pragmatiese,
resultaatgedrewe lig beskou . Klem word op die
ontwikkeling van vaardighede en persoonlike
ontwikkeling geplaas - d ie gevolg van intensiewe

, navorsin g wat by 22 vooraanstaande Suid-Afrikaanse
ondernemings gedoen is. P rogramteorie word aangevul
deur 'n prakti ese benadering tot bestuur.

Ingesluit by die pr ogram is 'n gespesialiseerde
Personeelbestuurskeuserigting vir deelnemer s wat
belangst el in 'n loopbaan in m enslike hulpbronbestuur.

Die FBP begin op 1 F ebrua ri e en duur 9 maand e.
Vir u FBP programbrosjure met volledige besonder

hede, skryf asseblief aan:
Die Mededirekteur: FBP
S BL Unisa
P osbus 392
Pretoria 0001
Of skakel Deanna Voget
by 012-322-6777

(Faks012-320-0421 )
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11 Hoewel die
presiese omstandig
hede van Matthew
Goniwe en sy drie kol
legas .se moord in Ju
nie 1985 nie aan die

lig gekomhet nie, het die lang Goniwe-saak
baie lig gewerp opdie prosedures in, en die
onmin onder die verskillende veiligheids
_dienstewat by die saak betrek is

13 Afrikaans is deur
baie migrasies reg
deur die land geslyp
en geskaaf tot 'n hele
klomp kleurryke
streektale, waarvan
Kaaps straks nou die
sterkste na vore tree.

Subkulture soos gangstertaal, diskotaal,
dorpstaal het ook nuwe, onkonvensionele,
bloed by die taal gevoeg

28 Moor mense op die planeet weet van
Coca-Cola as wat van

. maanreise, die atoom
bom of Aids weet. Min
simbole het die wereld
tot die spreekwoorde
like groat dorp gebind
soos Coke. En, so glo
Coke - en die wereld 
daar sal altyd Coke
wees
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SOWETAH, 13 SEPTEMBER: When Pre sid ent FW de Klerk anno u n c e d

that he had sent troop s and 30 crac k d et ect ives to the area (E as t

Rand) and offered rewards of up to R380 000, we believed that

the Government was at last tak ing t h e vi olence seriously. The

results so far don't confirm t his.

mense en dinge
CATCH 22: Danie du Ton, mnr Telkom, ontken dat hy die ANC
steun, aI steun hy wei die ANC se teenkanting teen die regering
se toewysing van selluiere foondienste. Seg hy aan Sake-Boold:
"By Telkom het ons gedink dn sou wonderlik gew:es .het as ons
die enigste verskaffer kon woos. Sou u, as joernaiis, nle net so
goed gevoel het nie as Beeld die enigste dagkoerant was wat
toegelaat word nie?" Maar Telkom verloor tog sy mo~op~listiese

droom en word dee! van die private konsortum wat die uiters 10-
nende kontrak kry. ~

MET APOLOGIE: Apia sal "genoop" w~s om Umkhonto we
Sizwe-lede van 'n voomemende Nasionale Vredesmag op die
selfde manier te skiet soos hulle met lede van die wit veiligheids
magte "moet" doen. "Dis ongelukkig, maar Idis onve.rmydelik:
verduidelik Aplaleier Sabelo Phama aan Sunday Nation.

WELVERDIENDE RUS:'Die voortslepende Goniwe-verhoor
is weer uitgestel. Regter Zietsman gaan met langverlof - tot 7
Februarie.

koerant ~

S

SAl( SAREL: Oit mag w~ kJink of c'ie regering R100 miljard per
jaar aan die sg tuislande skenk, soos VWB Max Coleman.in die
vorige uitgawe aang~aa1 het: dn was net R14 miljard, waarvan
R3 miljard aan Kwalulu gegoo is.

DAAR's PITTE: Porno, polniek en pop floreer in Engeland: lady
Margaret Thatcher is die rykste politikus met R327 miljoen; Paul
Raymond die rykste pornograaf met R7 800 miljoen en Paul Mc
cartney die rykste popster met R2 482 miljoen.

MODDERBED: Die volledige skelet van die oudste dinosourus,
Euskelosourus, is by Ladybrand gevind. Dis 210 miljoen jaar oud 
glo good bewaar deur Ladybrand se madder.

ONVEREERDE PROFEET: Uittredende ultgewer Koos Human
moon dis 'n onreg dat Andre P Brink noolt vereer is met die groot
Afrikaanse letterkundige pryse nie (lees Hertzogprys). Joan Ham
bidge vra tereg: wil Brink un daardie garde vereer word? Tog
moon baie dat Human se swanesang as uitgewer van Brink se
jongste roman, Intoondeel, en gelykertyd On the Contrary nog die
Hertzog gaan losslaan.

SAPPIG: 01' Blue Eyes Frank Sinatra en Julio Iglesias sing/neu·
rie/sanik/grom saam "The Summer Wind" op Sinatra se nuwe
(sic!) plaat. Hulle noem dltnostalgie- of seniliteit, en glo dit gaan
soos soetkoek verlkoop - of moet ons dit vir soetkoek sluk?

AAPSTREKE: RUbriekskryfster Suzette Mafuna is so sat van die
plaaslike swart beheptheid met a1s Amerikaans dat sy waarsku:
"...most Americans,know how to buy souls... any smart African is
supposed to know that whenever an American says you're cute,
it's time to get worried and suspicious because he's probably
linking you with his' 'cute' chimpanzee."

GEE DIE REG, ~F,..: Nag 'n baikot teen dieverkiesing kom uit
die Rural Women's Forum wat deur hul stedelike susters van die
Women's Coalition "verraai" isdeur 'n versoek aan die Onderhan
delingsraad dat plattelandse vroue vir twee jaar eers nie onder die
Handves van Menseregte beskerm word nie - totdat die
stamwette eers deeglik hersien is. Menseregte, of baikot, S6 die
(baie groat) groep.
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BEELD, 17 SEPTEMBER: Die jong ste d e bakel ron dom die

toekenning van 'n tw eede Iisensie vi r 'n sellutere telefoondiens laat

heelwat vrae oor die optred e van d ie AN C ontsta an.

Die gewoonte wat die org anisasie het o m tot op die laast e te w a g

met sy besware en dan else te stet, is n ie net irrit erend nie; dit

getuig oo k van 'n amateuragt ige b enad er ing van die ekonom i e e n

'n arrogansie wat die gevaarli gte laat f1ikke r.

THE S TAR, 91 SEPTEMBER: A large nu m b er of students at the

University of t he North has neglected or refused to pay fe es, w it h

the result that the univers ity - on e o f South Africa's ' histo r ic a ll y

b lack universit ies' . face s a p otentia ll y crippling crisis. This

situat ion is replicated at all of t he p r e d o min antly black

un iversities.

B U S • .,.ESs DAY, 99 SEPTEMBER: In its su dden embrace of all the

things it once opposed on p rinciple , like democracy, fede ra l ism ,

the rule of law and civil rights , the Nat io nal Party should not be

allowed to forget accoun tab ili ty . That means that governm en t an d

in particu lar its Ministers , are accoun t ab le to Parliament for their

actions. \

S O WETAH, 22 SEPTEMBER: The latest r e p o rt of the Audito r 

General on State spending makes for d isturb ing reading. As in

previous reports, the Aud itor-General is unable to make a public

finding on the appropriation of funds for t he clandest ine ac tivities

of the South African Defence Force .

SU.,.DA Y HATIOH, 26 SEPTEMBER: Whi le we w elcome the p assing

of the Bill (Transitional Executive Bill ) it would be folly to b eli e ve

that It w ill change our situation overnigh t . Th is is because, for a

start, the ambit of the Bill is very limit ed. In fact, limited to

preparing gr~und for the elections.

SU.,.DAY TIMES, 26 SEPTEMBER: South Africa has had too many

• moments of history" in its recent past for the nation to stand still

and contemplate, let alone celebrate, the events of the week . Yet

they were seminal. ANC leader Nelson M andela ended sanctions in

a few words at the United Nations, thus dispatching the ghoul h is

own o rganisat ion had summoned to pressure the ·governmen t .

\
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so se hulle
"Ek kan my niks meer embarrassing voorstel as om
in 'n ad van Die Kerkbode te verskyn nie."
NATANIEL nadat sy Hooggeregshof-aansoek
misluk het om Die Kerkbode te verbied om 'n foto
waarop hy verskyn in advertensies te gebruik

"lets het my dit laat doen - ek kon net nie
ophou nie."
JACOBUS GELDENHUYS, die Norwood
ver1<ragler, wat laasweek vyf keer ter dood verox
deel is

"I respect him. He is smart.. . I still see himas a man
of integrity,"
NELSON MANDELA, president van die ANC, oar
Staatspresident PlY de Klerl<

"Die KP het nie net sy eie saak onberekenbare
skade berokken nie, maar net soos sy optrede
vroeer vanjaar met die bestorming van die World
Trade Centre, het hy 'n karikatuur van regse Afrika
ners gemaak.·
MARTHINUS VAN SCHALKWYK, NP-woard
voerder oar die KP se onttrekking aan die parlernent
na wetgewing oar die instelling van die Uitvoerende
Oorgangsraad aanvaar is

"Die regering se gevaarlike naiWiteit is besig om te
grens aan onkunde.·
GENL·MAJ TIENIE GROENEWALD, lid van die
AVF se direktoraat, oar die aanvaarding van wet
gewing oar die Uitvoerende Oorgangsraad

'Daar het nou genoeg mense gestert. Ek leer myeie
soon dat hy nie meer die Israeli's moet haat nie. ·
ALI HALIMEH, die PSO se annbassadoor in
Harare

'Raelf, iY is 'n veragtelike verres let!"
JAN HOON van die KP aan Roelf Meyer toe
die Uitvoerende Oorgangsraad in die parlement
bespreek is

'D!t is apvallend dat die Polisie dit bevestig wanneer
hulle iemand met 'n ANC-lidmaatskapkaart in
hegtenis neem. Hoekom doen hulle dit nie wanneer
hulle iemand van die NP in hegtenis neem nie?"
RONNIE MAMOEPA van die ANC oar beweringe
OOt kokai'ne-smokkelaars wat gevang is, ANC-lid
maatskapkaarte gehad het

°Ek weet Michael sal dol wees op my nuwe rofprent
wanneer dft kJaar is. '
BROOKE SHIELDS op die vraag wat sy dink van
die bewerings random haar vriend Michael Jackson

'Wanneer is jy nou regtig 'n mens van karakter of 'n
mens van integriteit? Wanneer jy doen wat mense
dink wat reg is - of omdatjy in jou siel oortuig is jy
daen die regte ding?'
DR PIET KOORNHOF, voonnalige kabinetslid

Die opgetekende geskiedenis begin in die TlQris
Eufraatvallei in Mesopotamie, waar die Sumeriers na 4000
vC met beeldskrif op kleitablette begin rekord hou het van
hul doen en Iale. 'n Spykerskrif (saamgestel ui! wigvormige
tekens) met 'n voIledige sillabiese aJfabet is teen omstreeks

3000 vC antwikkel. Verskeie buurvolke het die alfabet
oorgeneem en aangepas by hul eie tale. Die fonetiese

alfabet wat dieFenesiers teen sowat 1600 vC ontwikkel bet,
is die voorIoper van aile alfabette in Europa, die Midde

Oosle, Suidoas-Asie, Ethiopia en Korea.

Sowetan

en ambassadeur wat nou vaderskap van Mar
celle Adams se baba aanvaar het.

"Pietie se mahet gese sy sal hom doodmaak as hy
weer by die swiJlteljies se huise gaan speel. Toe gaan
speel Pietie weer daar en toe maak sy ma hom ooca:
net soos ek enigiemand sal doodmaak wat hierdie ra
diostasie gaan probeer stuit,o
'n Onbekende man oar Radio Pretoria

"Die Here verhoor ans gebede dat ons radiodiens nie
toegemaak word nie. fen mens en God vorm klaar 'n
meerderheid."
DS HENNIE VAN DER MERWE, wie se faksbood
skap voorgelees is op Radio Pretoria

"Hy is 'n goeie sakeman en hy kry 'n geweldige spul
publisiteit uit hierdie ding."
MINISTER GEORGE BARTLETT oar Pick 'n Pay
baas Raymond Ackemnan
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VLIEG IN. DIE SALF

MAX DU PREEZ

Die goue randjie aan die einde van die tonnel
TAAN m6re-oggend vroeer as gewoonlik op, loop flink
om die blok en ervaar die lente - en gaan sit dan eerlik
en vra jouself: gaan dit regtig so sleg in Suid-Afrika as
wat jy dink?

Ek dink nie so nie. Om die waarheid te se, ek dink
dit gaan glad nie te vrot nie, dankie. Hier is my getuienis.

Die onderhandelinge vir 'n demokratiese bestel het pas sy eerste
konkrete produk gelewer: die Uitvoerende Oorgangsraad, die eerste swart
seggenskap in nasionale sake. En dit in net drie jaar se onderhandelinge
tussen partye wat vier jaar ge1ede mekaar as die boosheid self gesien het
en mekaar met geweld wou uitwis.

En ten spyte daarvan dat die twee hoofpartye, die regerende Nasionale
Party en die ANC, reeds in 'n soort verkiesingstryd gewikkel is, is daar 'n
basiese goeie verhouding tussen die hooffigure soos Cyril Ramaphosa,
Thabo Mbeki, Roelf Meyer en Dawie de Villiers. Net laasweek het die
twee hoofleiers, Nelson Mandela en FW de K1erk, hartlik in Washington
bladgeskud en het Mandela van De Klerk gese: "I respect him. He is
smart... I still see him as a man of integrity."

Daar is weliswaar mense in die NP-kabinet wat steeds 'n diepe
paranoia jeens die ANC koester - mense soos Hemus Kriel. Maar toe Krie1
laasweek met 'n skerp aanval op Mandela kom, is hy breed veroordeel 
selfs deur die dagblad Beeld en Die Kerkbode.

Daar was 'n vlaag van intemasionale welwillendheid na Mandela se
VN-versoek dat sanksies nou opgehef en in Suid-Afrika bele moet word.
Dit kan die ekonomie net goed doen - 'n ekonomie wat glad nie so
nagdonker is as wat sommige wil voorgee nie. En die inflasiekoers bly
onder 10 persent.

Die regse Antjie Somers blyk nou nie vee1 meer as dit te wees nie: 'n
Antjie Somers. Die "burgeroorlog" wat moes uitbreek, was toe niks meer
as die KP se koshuis-kaskenades in die Parlement nie, en Radio Pretoria
het n aanduiding gegee dat 'n klomp patetiese, verlore ou siele in die hart
van die regses sit met geen aantrekkingskrag vir jonger, modeme mense
nie. .

Maar belangriker: Die Ferdi Hartzenbergs, Eugene TerreBlanche's en
Mossie van den Bergs is duidelik op die kantlyn terwyl Constand Viljoen
die sentrale figuur word. Sy baanbrekende gesprekke met die ANC is 'n
teken dat hy 'n heelwat meer realistiese en verantwoardelike leier is wat
as generaal weer wat die koste van oorlog kan wees.

Geweld bly 'n bron van neerslagtigheid vir ons alma!. Maar die jongste
vlaag geweldpleging het weer gewys dit is nie "spontane" geweld nie. Oor
die laaste drie jaar is daar 'n dOidelike patroon dat geweld skerp eskaleer
wanneer daar 'n belangrike politieke deurbraak is, en dit het nou weer
gebeur. Dit is dus georkestreerde geweld, wat beteken dit is makliker om
tot 'n einde te bring.

Tot onlangs het die meeste politici en politieke kenners geglo die
vlakke van geweld in Suid-Afrika is te hoog am 'n verkiesing te kan hou.

Die denke is stadig besig om te verander. Daar is 'n nuwe aanvaarding
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dat Suid-Afrika rue gou heeltemal sonder gewe1d gaan wees nie, so
grondwerlike vordering moet gemaak word al is daar steeds konflik. Die
regering en die ANC is nou vasbeslote am die Oorgangsraad in te stet. wat
ook al die vlak van gewe1d.

Daar is 'n nuwe besef dat Suid-Afrika 'n hoe toleransievlak vir geweld
het. Weens 'n lang geskiedenis van geweld is dit al amper deel van die
kultuur. Bloedige slagtings in die townships is vir die meeste mense wat
nie regstreeks daarby betrokke is nie, nie veel meer as tonele op TV nie.

Dit moet oak in gedagte gehou word dat die geweld, hoe verskriklik dit
ook al is, net in' 'n paar dele van die land voorkom en meestal daar
geisoleer bly. die townships oos van Johannesburg en dele van
plattelandse Natal rondom Pietermaritzburg.

As die vlak van geweld na se1fs net effens laer as huidige vlakke
verlaag kan word, kan 'n verkiesing selfs gehou word sander 'n te groot
gevaar dat die uitslag deur groat dele van die bevolking verwerp word en
tot 'n werklike burgeroorlog lei, soos in Angola gebeur het.

Maar, soos Angola bewys het, die risiko is baie hoog. Die eerste prj's is
steeds om minstens Buthelezi se Inkatha in die onderhandelingsproses in te
bring en vreedsaam aan die verkiesing te laat deelneem. As Buthelezi by
die onderhandelings betrek is, sal dit waarskynlik beteken dat die wit
regses se tande ook grotendeels getrek is, want op die oomblik skuil die
regses baie agter die sogenaamde "Zoeloes wat net soos ons voel",

DIE ENIGSTE MANIER waarop Buthelezi bereid gaan wees om 'n
kompromis aan te gaan, is as die tussentydse grondwet wat nou in
onderhandeling beding word, heelwat sterker klem op streeksoutonomie
gaan Ie met sterker waarborge v66r die verkiesing.

De Klerk het reeds privaat aan Buthelezi 'n onderneming gegee dat dit
is wat hy nou by die ANC gaan soek.· Die probleem is net dat die ANC tot
dusver verreweg die meeste toegewings in die onderhandelinge moes
rnaak en min of meer by sy bottornline uitgekom het. Veel meer
toegewings kan die ANC 'n groat deel van sy ondersteunerskorps kos - en
dit sal 'n ramp vir die ANC en die onderhandelingsproses wees.

Daarom is daar 'n ander strategie wat besig is om veld te wen:
onderhandel die tussentydse grondwet tot by die ANC se bottomline, en
hou dan 'n landwye referendum daaroor as Inkatha en die regses nag nie
wil saamspeel nie. Dit is redelik veilig om te aanvaar dat die oorgrote
meerderheid landsburgers vir die voorgestelde grondwet sal stem, en as dit
eers demokraties bewys is dat Inkatha en die Afrikaner Volksfront net
sowat 10 persent steun het vir hul teenstand teen grondwetlike vordering,
sal dit baie van die wind uit hul burgeroarlog-seile neem.

Die punt is: daar is opsies wat gevolg kan word.
Daar gaan beslis nag 'n paar rangeerprobleme wees, selfs 'n paar

stompe op die spoor, maar soos dit nou Iyk, stoom die lokomotief van die
geskiedenis met vaart voort.

'n Bietjie meer positiewe denke en geesdrif kan net verder momentum
gee.•



die
stuiptrekkings.••
Die eens magtige Afrikaner Broederbond is vandag
'n organisasie met geldprobleme en vlaag op vlaag
bedankings, skryf HENNIE SERFONTEIN

VERLEDE Saterdag het die geheime Afrikaner
Broederbond (AB) hul lang verwagte Bondsraad 
in wese hul nasionale kongres - gehou om finale
en beslissende besluite oar die organisasie se
toekorns te neem.

Dat die Bondsraad met twee maande vervroeg
is van November na September, wys hoe kritiek
die interne krisis is waarin die AB die laaste agt
maande deur die onthullings van Vrye Weekblad
en ander gebeure gedompel is.

Trouens, die Bondsvergadering is reeds met 'n
jaar vervroeg, want dit word net elke twee jaar
gehou - en daar was al een in 1992.

Die talle bedankings, skielike vermindering in
inkomste en al hoe meer verwarring en verskille
in AB-geledere oar of en hoe die organisasie moet
voortbestaan, het die AB-Ieierskap verplig om die
Bondsraad baie vroeer byeen te roep,

Daar word selfs van "paniek" in AB-geledere
gepraat, se verskeie AB-Iede die laaste tyd in
gesprekke met m.

Die een groot onverwagse probleem is dat die
AB met 'n "kontantvloei"-probleem te doen het
weens die bedankings. Die AB moes al tot 700
bedankings in een maand prosesseer, verneem
VWB. Vroeer vanjaar was die totale lidmaatskap
net oor die 20 000 waarvan 17 500 aktiewe lede
was.

Oaar is oak 'n aantallede in sekere streke wat
nie bedank nie, maar eenvoudig weier om verder
hul jaargelde of maandelikse aftrekkings te betaal.

Enersyds het hulle probleme met hul voartge
sette lidmaatskap omdat hulle vrees dat hulle in
hul werksfere as akademici, professionele en
sakelui of staatsamptenare erg benadeel kan word
as die ANC by bewindsoomame hul lidmaatskap
van die geheime AB ontdek.

Andersyds is dit vir hulle 'n verleentheid am'
'sornmer uit die AB te bedank - hulle is bang dat dit
kan later deur die Afrikaner-establishment teen
hulle gehouword en dat dit in sekere mate oak hul
werk en sosiale lewens kan affekteer.

Oeur nie lidmaatskapgelde te betaal nie, wll
hulle hul misnoee met die AB se voortbestaan as
geheime organisasie uitspreek, en druk plaas op
die UR om die AB in 'n ope normale kultuurorga·
nisasie om te skep.

Die AB-Ieierskap meen weens al die ver
wikkelinge blykbaar dit is finansieel onmoontlik
om in dieseIfde omvattende wyse as in die verlede
te bly werk. Daar is 'n hoofkantoor in Die Eike in
Aucklandpark, Johannesburg, met 'n personeel
van ses organisasie-beamptes en 20 vroue vir die

administratiewe werk onder leiding van Naude
Botha, vanjaar al 30 jaar lank die hoofsekretaris.

Blykbaar is die AB se fondse nie onuitputbaar
nie. En die sterk Christiaan de Wet-Fonds, wat al
dekades lank bestaan, kan nie vir gewone lopende
uitgawes gebruik word nie.

Trouens, VWB vemeem dat in die indringende
debatte onder lede van die selle (afdelings), streke
en gebiede daar lank gepraat is wat van die De
Wet-Fonds moet word as die AB heeltemal sou
ontbind - soos in sekere kringe die Iaaste tyd al hoe
meer op aangedring word.

Sommige glo die fonds moet gebruik word vir
ontwikkelingsprojekte onder "agtergeblewe"
groepe. Maar meestal is die gedagte dat dit ter
bevordering van "ware" Afrikanerkultuurbelange
aangewend moet word, en nie vir politieke aksies
waarmee die AB die meeste van die tyd in sy 75
jarige bestaan te doen gehad het.

VERSKEIE AB-DOKUMENTE van vroeer van
jaar wys dar die AB-leierskap feitlik oornag besluit
het om die Bondsraad met twee maande te
vervroeg.

In omsendbriewe aan selle en streke in April
word 'n tydskedule uitgespel waaraan voldoen
moes word voordat 'n Bondsraad kon plaasvind.
Daarvolgens is daar 'n proses van interaksie tussen
selle, streke en gebiede. Die gebiedsrade sou dan
teen einde Augustus hul modelle aan die UR
voorle,

In Oktober sou die UR dit verwerk en die finale
voorstel eers weer terugstuur aan al die selle. Die
selle moes dan aan hul afgevaardigde 'n mandaat
gee hoe om op te tree by die Bondsraad.

Uit die omsendbriewe van Mei is dit duidelik
dat die UR blitssnel hul plame verander en die tyd
dramaties verkort het.

Oit blyk oak dat lede tydens byeenkomste in
Mei ingelig is oor die reelings vir die buitenge
wone Bondsraad. Maar geen datum of plek word
gegee nie - baie duidelik om die lekkasies, wat
nog ondersoek word, te voorkom. Maar tog is
erken dit sou in die PWV-gebied plaasvind.

Absolute geheirnhouding is gehandhaaf. Net
die afgevaardigdes van selle sou regstreeks deur
die Hoafkantoor van die datum en omgewing in
kennis gestel word. Meer as 90 persent van die
lede het dus nie geweet van die besonderhede van
die reelings nie - 'n aanduiding van onderlinge
wantroue.

Die byeenkoms was die grootste Bondsraad in
die geskiedenis. Want elkeen van die 1 300 selle

kon een afgevaardigde stuur - waar dit in die
verlede net een vir e1ke drie selle was. Daarby
kom nog verteenwoordigers van die streke en
gebiede.

Volgens een dokument was die besparing van
reis- en verblyfkoste duidelik 'n baie belangrike
saak.

Die Hoofkantoor betaal aan streke 'n reis
kcstesubsidie, Maar dit word lede op die hart
gedruk dat hulle sover moontlik moet saamry om
koste te beperk, dat hulle by ander lede in die
P\'\'V-gebied moet tuisgaan en hotelkoste moet
vermy en dat hulle vroeg vliegtuigbesprekings
moet doen sodat hulle op .n verminderde tarief
kan aanspraak rnaak.

Volgens 'n konsepgrondwet wat in April aan
die lede uitgestuur is, word die naam na 'Die
Afrikanerbond" verander. Die kwalifikasie van
'blanke" val weg en niks word oorgeslag gese nie.

Soos vroeer vanjaar in \'1FB berig is, was die
uitslag van die referendum, waarin elke lid indi
vidueel sy mening moes uitspreek, baie sterk ten
gunsre daarvan dat die geheimhouding moet
voortduur - 79 persent het gese die AB moet as 'n
'venroulike organisasie" voortbestaan. Sowat 96
persent stem saam dat die AB-missie die bevorde
ring van Afrikaner-belange bly. 88 persent se
"geheimhouding" van keuring en lidmaatskap
moet gehandhaaf word. 84 persent s1: dar 'n
individuele lid mag sy Iidmaatskap bekend maak
in bepaalde omstandighede. 83 persent se "die
vertroulikheid" van werksaamhede moet gehand
haaf word.

Meer as 90 persent was ten gunste daarvan dat
"uitgesoekte dokumente" van die AB soms bekend
gemaak kan word, en dat segsmanne aangestel
moet word om die AB in die openbaar te verteen
woordig. En 76 persent het gese lidmaatskap moet
tot mans beperk word.

Inderdaad 'n organisasie in 'n oorlewingskrisis.
Maar voor kritici van die AB begrafnis hou, moet
hulle te onthou: selfs 'n sterwende perd kan nog
'n paar laaste skoppe gee.. •
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Solank die regses met die ANC'praat, kan
die onmoontlike gebeur

diegeneraalsen
die.kamerade

ThaboMbeki ,super-diplomaat

vrede te bewerkstellig.
Oit Iyk egter of baie KP-ondersteuners al hoe

meer besef samesprekinge met die ANC is onver
mydelik en al manier om werklik 'n toekoms vir

"bevreesde regse Afrikaners te beding. In 'n on
langse gesprek met ANC-Ieiers was twee KP-LP's
teenwoordig - Piet Gouws (Parys) en Dries Bruwer
(Lydenburg). A1bei is bekend vir huI vuurvreter- .
uitsprake as voorsitters onderskeideli k van die
Vrystaatse en die Transvaalse Landbou-unie.

Dit is egter nie duidelik ofdie ontmoeting deel
was van die amptelike gesprek tussen die gene
raals en die ANC nie.

Bespiegelings dat 'n finale ooreenkoms tussen
die ANC en die AVF bereik is oar 'n 'semi
outonorne" volkstaat in ruil vir regse deelname aan
die verkiesing, is baie ver van die waarheid.
Nelson Mandela het dit in 'n spesiale verklaring
van Washington duidelik gestel die ANC sal nooit
'n volkstaat met 'n elniese basis aanvaar soos wat
die regses dit interpreteer nie.

Trouens, VI)'e IVeekblad verstaan die gesprekke
het twee weke gelede amper in 'n dooiepunt
geeindig oar die regses se absolute aandrang op 'n
feitlik onafhanklike Afrikanerstaat . Maar die
dooiepunt is ontlont en in verdere gesprekke is
stadig vordering gemaak,hoewel hulle nag ver ran'n
vergelvk is.

Een deelnemer se: 'Mense wat mekaar nog
nooit ontmaet het nie en bitter beveg het, kan nie
sommer na 'n paar ontmoetings ooreenkomste
bereik nie. Eers moet 'n persoonlike respek en
vertroue in mekaar ontwikkel. Oit is wat inderdaad
die laaste ses weke gebeur het."

Die ANC-standpunt is al in die verlede aan die
AVF en ander uitgespel: as julie die beginsel van
federasie aanvaar, sal die ANC agteroor leun om
jul eise vir 'n Afnkaanse volkstaat - maar op 'n nie
rassige basis - binne daardie federale bestel te
akkommodeer.

Die term "semi-outonoom" word deur die rwee
partye gebruik om die status van so 'n gebied te
beskryf. Die onderhandelaars glo dit skep die
grondslag waarop die absolute standpunte van
albei kante met mekaar versoen kan word.

By die eerste gesprek was die drie generaalsen
aan ANC-kant Nelson Mandela, Joe Modise (die
hoof van MK) en Joe Nhlanla (die veiligheids
hoof). In die volgende vier ontrnoetings isdie AJ\'C
deur Thabo Mbeki en Jacob Zuma verteenwoor
dig.

Die regering het niks te doen met die ge
sprekke tussen die regses en die ANC nie en weet
min van war aangaan. Die generaals het dit as 'n
voorvereiste gestel dat die regering vooraf niks
van die gesprekkemagweet nie. Hulle se hulle het
aile vertroue in die regering verloor en is nou
bereid am as laaste uitweg direk.met die AN'C te
praal.

"Spesiale reelings is getref am te sorg dat se~s

NI niks kan uitvind nie,' se een deelnemer. •

deur hennie serfontein

MAAR DIE KONSERWA TIEWE Party (KP),die
AVF se grootste komponent, het meer as drie jaar
lank botweg geweier om amptelik enigiets met die .
ANC te doen te he.

Maar die groat deurbraak vir die AJ'iC in regse
geledere het ironies gekom na die AVF Sf stigting
in April toeCenstand Viljoen na yore getree het as
die leiersfiguur, bygestaan deur drie voormalige
weermag- en polisie-generaals.

Insiggewend gesels net Viljoen, Tienie
Groenewald en Coen Visser amptelik nanens die
AVF met die ANC. In die AVF-delegasies in die
biIaterale onderhandelinge met die regering is
daar altyd ook KP-LP's en AWB-Iede saam met
Viljoen.

Die gesprekke met die ANC skep duidelik
interne probleme vir die KP en die bree regse
alliansie. Opmerklik praat die generaals nie saam
met KP-leiers in hul jongste wilde uitsprake oor 'n
"heilige oorlog" wat hulle gaan ontketen nie.
Viljoen het meermale beklemtoon: hy veg om

mense, bang en kwaad, en baie tot die tande toe
bewapen."

Onmiddellik na die Grootte Schuur-ontmoe
ting was daar 'n gesprek tussen Carel Boshoff van
die Afrikaner Vryheidstigting en Thabo Mbeki,
Jacob Zuma en Aziz Pahad van die ANC. Dit is
opgevolg met verskeie ontmoetings met ultra
regse splintergroepe soas die Boere Wee~tands

beweging (BWB).

Constand Viljoen , toe hy nagsoldaatwas

DAT' die )\l'~C en' die Afrikaner Volksfront steeds
met mekaar praat, is die belangrikste aspek van
die geheime, indringende gesprekke die laaste ses
weke tussen die rwee partye,

Solank hulle bly praat, kan die onmoontlike
gebeur - hulle kan dalk iot 'n pragmatiese vergelyk
kom oor 'n soort eie streek met 'nwit meerderheid. .

S6 word die samesprekinge - wat vriend en
vyand onkant gevang het - aan I'I)'e Weekb/ad
beskryf deur mense wat daarby betrokke is.

Dieverwikkeling is een van die belangrikste
politieke gebeure sedert die onderhandelingsproses
na 2 Februarie 1990 ontplooi het.

En terwyl die KP soos harlekme in die Parle
ment tekere gaan, het Constand Viljoen hom nou
gevestig as die sentrale figuur in die konserwa
tiewe wit politiek en die enigste regse leier met
visie wat daadwerklik vir sy mense wil beding.

Nelson Mandela het onlangs gese as dit nie vir
Viljoen was nie, was Suid-Afrika dalk al baie nader
aan 'n burgeroorlog.

Die ANC se begeerte om met regse Afrikaners
tepraat om hul vrese te besweer, loopsoos 'n goue
draad deur hul onderhandelingstralegie die laaste
42 maande.

Joe Modise, die hoof van MK, het tydens die
Grootte Schuur-beraad in Mei 1990 aan Vrye
Weekb/ad gese: "Ons moet so gou moontlik met '
die regses begin praat, want hulle is 'n belangrike
magsblok. Oit help niks dat 005 en die regering
ooreenkornste sluit nie - en daar buite is 'n rniljoen
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deur franz krUger

MatthewGoniwe Gen l Joffelvander

Westhuizen

nie. Albei het geargumenteer dit verwys na die
langtermyn-aanhouding van die aktiviste.

Hulle is weerspreek deur kol Lourens du
Plessis, die man wat die ein in opdragvan Vander
Westhuizen opge tel her. Hy het 'n en asie
vereorsaak toe hy skeie met die AWgebreek en
verklaar het dat hierdie 'n doodsbevel was. Anton
.Mostert, senior advokaat vir die AW, het be
rekende pogings aangewend om Du Plessis te
diskrediteer, onder andere deur te uggereer dat
Du Plessis RI 5 000 van die AJ\'C ontvang het om
die boodskap te lek. Du Plessis her dit ontken.

Du Plessis het ook die op krifte gehaal deur die
Operasie Katzen-dokumente vry te stel. Dit was 'n
plan, opgestel deur Van der We thuizen, wat gevra
het vir die omverwerping van die Ciskei- regime
van Lennox ebe, en sy "elirninasie', asook die
skepping van 'n "Groter Xhosaland" omdie AJ\'C
te neutraliseer. Die dokumente het egter nie enige
verdere rol in die Goniwe-onder oek gespeel nie.

~laa r die getuienis het selfs mense heer-op in
die hierargie a Van Der Westhuizen en Van
Ren burg betrek.'n lei notules is ingehandig
waarin 'n bespreking van geheime operasie
tussen die voorrnalige A~ -hoof, genl [annie
Ge!denhuys, en kol Joe Ver ter, hoof van die
Burgerlike Samewerkingsburo, opgereken is.

Die egtheid en akkuraatheid van die notules
vanApril 198 is in'die hof deurgenI Joep Joubert
van Spesiale Magte bevestig. Hy het die vergade
ring bygewoon en het dit besternpel as n tipiese
bespreking om B B-optrede te beplan.

Die notules meld dat Geldenhuys die 'uit
skakeling van spesifieke teikens" bespreek, en die
behoefte dar 'n kanaal geskep word vir die
hantering van sulke sake. Die notules se Gelden
huys sien sulke optrede nie as moord nie, maar as
"n aanval op individuele (vyandelike) teikens"
met nie-standaard wapens op 'n onkonvensiooele
manier, sodat onskuldige mense nie seerkry nie.

Van der Westhuizen was een van verskeie ~

dent van die Oos-Kaap, Neville Zietsman, oor
weeg word.

Reg van die begin af was dit duidelik da t die
versperring van "onverloenbaarheid", war ' nog
altyd die groor visse van die klein vissies geskei
het, oorgesteek is. Die einboodskap wat gevra het
vir Goniwe se "permanente verwydering uit die
gemeenskap", was nie Iiggewigte se werk nie. Dis

I opgestel op bevel van brig Joffe! van der West
I huizen, destyds bevelvoerende offisier van die

Kommandement Oostelike Provinsie, nou luite
nant-generaal en hoof van ~lilitere Intelligensie.

Die sein - war deur NewNation gepubliseer is
en daartoe gelei het dat die ondersoek heropen is
- was gerig aan maj-genJ Johannes Frederik janse
van Rensburg, 'n gesekondeerde offisier en hoaf
van die Afdeling Strategie in die sekretariaat van
die Staatsveiligheidsraad (SVR) - die liggaam wat
PW Botha se strategie van Toole Aanslag gerig her.
Dit het 'n telefoongesprek tussendie twee mans op
rekord gestel. /

Geen paging is aangewend omdie egtheid van
die boodskap te ontken rue. Die betrokke offisiere
het eerder probeer argumenteer dat "permanent
verwyder" nie beteken wat dit oenskynlik beteken

nous die krokodil
se 08 al sigbaar
.. .maargaan dieeenvQudigevraag 'n
eenvQudige antwoord kry?

WI E het Matthew Goniwe vermoor?
Dis 'n eenvoudige vraag - maar dit het die

Hooggeregshof in Port Elizabeth vir die grootste
deel van die jaar besig gehou. Van die grootste
kanonne in die regsprofessie was betrokke, berge
getuienis is aangehoor, sensasionele aansprake s
gemaak.

Maar toe die hof laasweek die Jaaste getuie
aangehoor en verdaag het, was dit onduidelik of
'n eenvoudige antwoord uit die massa inligting na
vore sal kan kom.

In die weke en maande war die saak aan die
gang is, was daar baie min getuienis oor wat die
nag van 27 [unie 1985gebeur het toe Goniwe en
sy drie kollegas in die veld buite Port Elizabeth
grusaam vermink is.

Daar was geen direkte getuienis oar wie die
gewere, messe en kanne petrol hanteer het om
Goniwe, Sparrow Mkhomo, Fort Calata en Sicelo
Mhlauli dood te maak nie. Wat wel na yore gekom
het, is van die sterkste getuienis nog oor die
betrokkenheid van die hoogste offisiere in die
staat se veiligheidsnetwerk by moord en ander
gemene speletjies.

Die getuienis moet nog deur die regter-presi-
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veiligheidsoffisiere wat toegegee het dat net di~
veiligheidsmagte die vermoe gehad het om Goni
we te vermoor. Hy het saamgestem dat die
omstandighede random Goniwe se dood binne
die defmisie van 'n "koverte operasie' val, en dat
die veiligheidsmagte, as 'n kwessie van "begin
sel' nie die moontlikheid ui15luit dat insypelaars
of ~ktiviste "doodgemaak" moet word nie.

Van der Westhuizen het saamgestem dat om
toestemming te verkry om die "wapen van elimi
nasie' te gebruik, 'n strategiese besluit op die
hoogste vlak geneem moet word. En indien so 'n
operasie beplan word, dit 'n besluit deur die
Sekretariaat van die SVR sal verg.

Hy het egter daarap aangedringdat daar nie 'n
besluit was om Goniwe dood te maak nie. Met
ander woorde: ons kon dit doen, ons sou dit doen,
maar ons het dit nie gedoen nie.

Om die hitte van die SAW weg te keer, het
Mostert besluit om die gevegsfront na die polisie
te verskuif. Hy het die polisie reguit daarvan
beskuldigdat hulle verantwoordelik is vir die
moord. Die konflik tussen die polisie en die
weermag het gesorg vir al die "dramatiese om
meswaaie" in koerantverslae.

Die konflik het daartoe gelei dat George Bizos,
wat die gesinne van die Cradock-vier verteen
woordig het, hom in die gemaklike posisie van 'n
staatsaanklaer kon bevind terwrl die twee be
skuldigdes met mekaar baklei.

MOSTERT HET UIlYOERlGE getuienis gelei
oor 'n motor-born wat in Desember 1989 ontplof
het en waarin drie polisiemanne en 'n informant
dood is. Hy het die plofstofdeskundige van die
polisie, maj Dean ieuwoudt, daarvan beskuldig
dat hy die born geplant en sykollegas gedood het
om die Goniwe-moord te verdoesel, Dit was glo
nadat [Wee van die polisiemanne gedreig het om
inligting oor die insiders uit te blaker. Nieuwoudt
het dit ontken.

Die merkwaardige Goniwe-ondersoek het ook
fassinerende kykies gebied op ander onopgeloste
insideme in die Oos-Kaap. Die 1989 motorbom is
maar een hiervan.

'n Ander voorval waarna jlostert verwys het,
was die ontde kking van twee vasgebinde en
verbrande lyke naby Blouwaterbaai in 1985 
dieselfde gebied buite Port Elizabeth waar Goniwe
se Iyk net rwee weke later gevind is. Hy het gese
die lyke kon moontlik [Wee van die "Pebco-drie"
wees - Sipho Hashe, Champion Galela en Qaqawli
Godolozi, leiers van 'n Civic-organisasie van Port
Elizabeth - wat daardie jaar vennis geraak het.

Selfs die Biko-saak het opgeduik. Die voorma
lige veiligheidshoof van Port Elizabeth, Harold
Snyman, is gevra of hy die spangelei het wat die
swart bewussynleier, Steve Biko, voor sy dood in
polisie-aanhouding in 1977 ondervra het. Snyman
het geweier om te anrwoord op-grond daarvan dat
hy homself kon inkrimineer.

Du Plessis het ook getuig dat die SAW 'n
frontorganisasie in Port Elizabeth, Eduguide CC,
gefinansier het en dat eerw Ebenezer Maqina 'n
betaaide agent van die veil igheidspolisie was.
Maqina het · homself in die middel-tagtigerjare
voorgestel as 'n plaaslike leier van die Azanian

Peoples' Organisation (Azapo) , en was destyds
midde-in die bloedige konflik met die United
Democratic Front (UDF) op Uitenhage.

MAAR OP DIE ou end moet die ondersoek nog
die eenvoudige vraag oorweeg: Wie het Manhew
Goniwe doodgemaak?

Die getuienis wat die gebeure met Goniwe se
verdwyning die beste nageteken het, was die van
die afgetrede veiligheidsersant, Fred Koni - die
enigste swartman om in die ondersoek te getuig.

Hy was destyds verantwoordelik vir die dop
hou van briewe, telefoongesprekke en die tran
skribering van gesprekke wat deur 'n neelaister
apparaat in Goniwe se huis, bekend as 'n 'tarna
tie' , opgetel is. Hy het getuig dat kolonel (toe nog
majoor) Eric Winter, 'n voormalige lid van Koe\'Oet
en destyds bevelvoerende offisier van die veilig
heidspolisie op Cradock, die kantoor op 27junie
1985 saam met twee kollegas verlaat en eers die
volgende dag teruggekeer het.

Op 28 Junie was Winter so angstig oor wat op
die transkripsie van Goniwe se huis gebeur het, dat
hy elke tien tot 15 minute navraag gedoen het.
Koni het gese die veiligheid polisie het Goniwe
onder permaneme waameming geplaas. en hy is
altyd agtervolg as hy die dorp verlaa het. Met
ander woorde, die polisie moes geweet het wie
die vier aktiviste vermcor het. Kol Winter het in sy
getuienis 'n merkwaardige onvermoe getoon om
sy bewegings op die twee kritieke dae te onthou.

Die ondersoek word in Februarie hefl'at. wan
neer argumente deur die verskillende partye
aangehoor sal word.

DIE BREE RIGLYNE wat die verskillende partye
gaan inneem, is al duidelik. Die SA\VI sal se 'dat die
seinboodskap nie beteken wat dit oenskynlik
beteken nie, en dat hulle dit nie gedoen het nie.
Die polisie sal sedat daar geen bewyse is dat hulle
dit gedoen het nie, en dat die weermagdit in elk
geval net so maklik as die polisie sou kon doen.

Die gesinne se regsge leerdes sal moontlik
argumemeer dat die moorde 'n militire opdrag
was, dat die polisie dit uitgevoer het, en dat die
hele operasie op die hoogste vlak goedgekeur en
deur die Nasionale Veiligheidsbestuuraelsel ge
koordineer is.

En dan sal regter Zietsman moet besluit. lntus
sen her die weduwees van die vier mans al hul eie
gevolgtrekkings gemaak. Hulle het hofprosedures
begin om die staat vir Rl ,6 miljoen skadevergoe
ding tedagvaar. -Ecna •

Wyshede van
die Wit Zoeloe
JOHN ASPINALL noem homself graag
die Wit Zoeloe. Hy is 'n prominente
Britse miljoener, goeie vriend en
raadgew er van hoofman Mangosuthu
Buthelezi, 'n finansier van Inkatha en
ook 'n groot eiendomsbesitter in Suid
Afrika. Die uittreksels uit 'n
meningsartikel wat hy onlangs in die

. Britse Telegraph geskryf het, gee 'n
idee van hoe Buthelezi se bu itelandse
vriende dink:

Forget the humbug. forget the piety: there wi ll be
no "New South !\frica". What was known as
South Africa was an artificial construct held
together by white power. In the post-imperial,
post-apartheid world the break-up of this so
called union was always inevitable. What we
have witnessed in former Yugoslavia is a
foretaste of things to come in South Africa 
unless its leaders change course while there is
still time. Indeed the carnage in South Africa is
likely to be far worse than in Yugoslavia, for
Yugoslavia has far more homogeneity than
South Africa...

South Africa is on the edge of a catastrophe.
The only way to defuse the situation is to give
the Afrikaners their Volkstaat and the Zulus and
their English-speaking allies their own country in
Natal. The Western Cape must also forge its
own dest iny. The coupling of the white and Cape
coloured races is in the process of taking place.
President Mangope should soon slide off with
most of Bophuthatswana consolidated into a
new state . Gazankulu and Kangwane should
either amalgamate with their neighbours
Mozambique and Swaziland or join a Northem
Nguni and Sotho federation with Lebowa. A
Greater Xhosaland could include East London,
and no doubt Nelson Mandela would be rts first
president.
In the multi-racial complex of the central
Transvaal the problems would be manifold but
not inso luble. What Canberra is to Sydney,
Washington to New York, Brasilia to Rio de
Janeiro, so could Pretoria be to Johannesburg.

The world has placed too much faith in De K1e1k.
A few years ago, and for much the same reason,
it placed too much farth in Gorbachev... Today,
De Klerk, another good and decent man, is
expected to bring together disparate nations in a
new, united South Africa. The odds against his
doing this are long indeed. What he can do,
though, is to rescue his reputation by changing
course and scrapping the talks . He should
abandon the election and frame a confederal
constitution without delay. The alte rnative is cMI
war.
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Elke tong hetsy Afrikaans
Afrikaans is g'n 'n kanseltaal of 'n landdrastaal of 'n
suurgat-oam-met-grys-skoene-en- 'n-staatsdiens
·snor se taal nie. Oak nie 'n taal met kakieklere en

kamaste nie. Afrikaans is 'n warmbloedige en
veranderende taal met vele klanke en gesigte.

Op die volgende bladsye kyk ons na die herkoms
van die bastertaal en na al die verskillende

tonge wat haar (hom?) praat
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- PROF CHRISTO VAN RENSBURG in 'n
onderhoud oar die miskenning van die in

heemse taJe in Suid-Afrika.

later sou verbeter, In die veertien jaar het die
laalburokrate weI weer wekroepe uitgestuur om
die taal te red, omhom loeganklik te maak, om
hom te laat leef

Slawe-Afrikaans is die oudste soort Afrikaans 
en oak die eerste omas taalsoort te presteer. Die
slawe, dikwels politieke bannelinge en oak mense
van intellektuele gehalte, het mel hul oorspronk
like Maleisies met Oosterse Portugees daarby
onder die invloed van Nederlands en die Ponu
gees van slawe uit Afrika 'n taalsoort ontwikkel
wat mettertyd goed genoeg sou wees om in
vertaling van die Koran gebruik re word - dit nag
voor die Paarlse taalstryders met hul aksies vir
Afrikaans begin het.

'n Tweede taalsoort was die wat die Vryburgers
met hul meestal geradbraakte Kaapse Afrikaans
verder geneem na die ooste en so het vanaf
Swellendam 'n taalgebruik ontwikkel waaruit
Oosgrens-Afrikaans ontstaan het en ook die nou
nog gelese Klaas Waarzegger-rubrieke in Meurant
se koerantjie van destyds. Die Trekkers het die taal
Noorde toe geneem.

Khoi-Afrikaans het ontstaan uit die pidgin van
die veehandel tussen Khoi en Kaapse amptenare
en toe die pokke-epidemie die Khoi binneland toe
laat vlug het, het hulle 'n taalsoort saamgeneem

'As daar ooit 'n
mensereg kon bestaan

het, dan was dit 0
deur jou moede rtaal
bemagtig te word.'

TALE HET TONGE nodig. En dis hoe Afrikaans
na 1976 "gered" is - nie deur wit tonge nie, maar
bruin, lewendige tonge: op die stoepe, in die
garages, die strate en invervalle geboutjies van die

• Kaapse Vlakte. Toneelopvoerings, digwerk, ein
delose klein publikasies en energieke voorlesings
het 'n soort Afrikaans lenerlik laat leef - V1akte
Afrikaans, of Kaaps, of altematiewe Afrikaans - '~

protestaal.
Dit was eintlik die wonder van Afrikaans.
Om hierdie prestasie te onderstreep het die

Universiteil van Wes-Kaapland vroeg in die jare
tagtig al die grootste Afrikaanse departement in die
land gehad.

Die vryer Afrikaans is sommer besig om ookn
vryer kyk op die ontstaan van Afrikaans te bring

Drie taalkundiges, proff Christo van Rensburg
van die Universiteit van Pretoria en Tony Links van
UWK en Achmat Davids, publiseer later vanaar

. Die storie van Afrikilans in Afrika waarin die drie
oorspronge van die verskillende soorte Afrikaans
geidentifiseer word; nie meer 'n simplistiese ver
duideliking van 'n taal wat uit Nederlands en in
weerwil van Engels gegroei het nie.

Afrikaans verkoop het nie.
Dis immers die taal van 'n Van Wyk Louw, 'n

Elisabeth Eybers, die taal wat 'n ingrypende
bydrae tot die Dietse letterkunde gelewer het.

Dis toe oak dieselfde taal wat so verstikkend
(wit) eksklusief geword het dat hy 'n revolusie
veroorsaak het. _

Ander faktore het 66k tot 16 junie 1976 gelei,
maar omeenseglik het die weerstand teen Afri
kaans as verpligte onderrigtaal in swart skole die
ope haat ontketen. Ironies het die skrywer Jan
Rabie al die vorige jaar by die Afrikaanse Skry
wersberaad op Broederstroom gepleit: "Afrikaans
word aangelda as vasgekeerde boelietaal: laat ons
juis nou skryf om Afrikaans alles te laat uitse,
oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter."

VRYHEIDSVEGTER SOU DIE taal nie gou
word nie. Dr Andries Treurnicht, destydse adjunk
minister vanswart onderwys, het op 16Junie 1976

- in die tande van 'n dreigende
ontploffing - verklaar: In die
blanke gebied van Suid-afrika,
waar die regering die geboue
verskaf, die subsidies gee en die
onderwysers betaal, is dit seker
lik ons reg om te bepaal wat die
taalbedeling moet wees.

In sy bekroonde boek Tuiste
in eie taal het prof jaap Steyn
geskryf: U .. . twee mislukte op
stande - die Rebellie van 1914
en die staking van 1922 - (het)
deur die daaropvolgende ver
sterking van Afrikanernasiona
lisme bygedra lot die vordering
van Afrikaans. Dis te hope dat
die mislukte Soweto-opstand rue
ewe veel bydra tot die agteruit
gang van die taal nie."

Oil was ydele hoop - die taal
het gely. Die Afrikaanse hoek in
besonder. Uitgewerye bet 'n
geweldige insinking na 1976
beleef wat eers veertien jaar

AFRIKAANS het al baie sterfbeddens geken.
En gelukkig ook baie herlewings.
Nou wil die taalnasionaliste die taal opnuut in

sy doodsnikke in diagnoseer indien hy nie amp
telike status in 'n nuwe grondwet en bedeling kry
nie.

Die taalliberaliste sien weer net blakende
gesondheid vorentoe - mits hy nie gedwonge
amptelike status kry nie! .

Afrikaans, geliefd, gehaat, die grootste poli
tieke speelbal in ons kultuurlewe, sal wel voren
toe moet leef sonder die ou salwende beskerrning
vandie staat - toe skole, leerplanne, die teater, die
akademie met sy spelreels en woordelyste, die
sraatsdiens, die gans openbare vertoon van die taal
ondersteun, gesubsidieer en bevcrder is. Toe die
Kerk net op Afrikaans net vir wanense wou preek.

Toe taalsuiwerheid jou heilige plig was, toe jy,
soos ek op twaalf jaar, na 'n ander winkel gegaan
het as die kafeebaas nie jou niekerbols vir jou op

selfs die wet kon
afrikaans.nie

~. onderkry nie
Afrikaans is niemand se besit am te vereer of
te verwerp nie. Hy slaan sy eie, onstuitbare
koers in, word gevoed uit al die tale wat in die
land gepraat word, skryf MARTIE MEIRING
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demok rafiserlnq van taal.•.
PROF JOHAN lENAKE, gebore Vrystater, wonder op

64 jaar nog hoekorn Afr ika n ers opslult met

swartmense in 'n vere envo u digde, onkorrekte taal

praat : Jy sien da ai M ies, daa i ene sy loop by d ie

pad... ens.

Lenake, wat Afrlkata l e aan Unisa doseer, sien 'n

verdere kreollsering , e intl ik "demokrettser tn g " van

die taal In gewone straat gebruik en dat terme in

inheemse ta le al ho e meer in Afrikaans gebru i k sa l

word .

In die town ship s w o r d 'n Af r ikaans gepraat deurspek

met inheemse woorde . Baie van die woor d e stem

• ooreen met d ie sko ll ietaal wat in Transvaal se

kleurll nggeb iede gepraat word. Maar die woordorde

P rof Jo han Lenake: Dieta a l leef in die van Afrikaans in d ie townships bly die reste v a n ' n

t o w n sh ips.Folo:5allyShork e nd vereenv oudig de en v e r keerd e Afrikaans wa t

witmense oo rsp ro nk ll k met swartmense gepraa t h e t .

Vand aar: "So ek kom daar by d ie winkel, so die baas hy se d ie mi el ieme el hy is vol mlet .

Di e jo nger mense het a l ' n slang ontwikkel: Ka Iyk ek sien hom w at hy korn . Dit lyk asof ek

h o m sal sien wanneer hy korn .

Maar in die township s h et v e rske le Afrikaanse w oord e ook a l deegl ik ingeburger geraa k In

in h eemse tale.' Die w o o r d - d ankie" word dwarsoor d ie lan d in al d ie inheemse tale gebru lk .

manakwalanners
NAMAKWAl.:AND. Dis ook Sand
veldstreek hierdi e - waar mense
nog na Sandvjelds verwys as 'n
goeie, behoue streek.
Gert Ni8uwoudt van Garies meen
die mense praat nog hul "eie" taal
onder mekaar want waaarvoor sil
hulle nou voor ander mense so
gaat staat praat net vir hulle om te
lag?

HoekomlsdieNamakwalan
derssoverergCXll"dielV-reeks
1VB1akvvaIarTIe?
Want dis mas nou nie hoe ons
mense deusdae praat nie! En vir
wat vir annne r mens as Mana
kwalanners nou so wil kom praat?
Oit sou mos nou reg geweeshet as
hulle in die lV gee het dis 1928.
want so het di e mense destyds
gepraat, ja. Maar nou wil hulle gaan
maak dis 1959 - dis mas nou law
wigheid.

war later as Oranjerivier-Afrikaans bekend sou
word - en oak die taal sou wees wat oor die
grootste gebied van die land gepraat sou word.
Hieruit en ook uit die inhee mse Khoekhoens
(mense van mense), het Griekwa-Afrikaans, Rich
tersveld, Rehoboth-Baster (met ama-invloede)
ontwikkel. Prof Van Rensburg wys op die rykdom
en vaardigheid van die Griekwas wat grcot vee
boere was, soveel so dat legendes ontstaan het van
die groat trappe beeste waarvan die einde nie
eens gesien kon word as die trop aangeloap kom
nie.

Ongelukkig egter, aldus die navorsing van Van
Rensburg, het die Griekwas die groot oortreding
begaan deur diamantdraende grand te besit en die /
groat ongelukgehad dat hulle geen wapens gehad
het nie. Gevolglik het hul die prooi van die
diamantgierigaards geword en is hulle verdf)f in
'n veel grater migrasie as die Groot Trek - toe hulle
na die ooste moes wyk en in daardie gebiede
onder die invloed van Zoeloes en Xhosas oak hul
taal grotendeels prysgegee het.

Die rustelose migrasies, waardeur Oosgrens-,
Kaapse en Oranjerivier-Afrikaans mekaar ontmoet
het, het veral 'n skat van plekname nagelaat: die
Khoekhoen-woarde (van die oorspronklike Khoi
groepe) het bv woorde soos boegoe, dagga, soe
(vir warm), sie (vir koud), abba, nam-nam Prieska
(verlore bokooi) Gamka (leeu) Dykwa (renoster)

en baie ander nagelaat. Moderne taalkundiges
meen daar was veel grater belnvloeding van
Khoekhoense tale as wat algemeen erken word.

In die streke en in afsondering het die verskil
lende soorte Afrikaans hul eie rykdom in kon
treikultuur ontwikkel Maar die radio, die tyd
skrifte en groter kommunikasiegeleenthede het
gemaak dat baie kontreiwoorde en uitdrukkings
sterf.

Die ou Boswerkertaal van Knysna leef hoof
saaklik nou in herinnering. en dis net wanneer hul
om lcimpvure met hul eie genante sit dal iYnog 'n
sangerige . andveldse Afrikaans sal hoor. Of soos
Gert Nieuwoudt van Garies self vertel: "In daardie
streek waar die mense woon wat ek nou nie by
name sal noem nie, hou hulle hul dinge
bymekaar,want SODS hulle se, vat jy jou niggie of
jou neef, man, dan wee'jy wat ~. het, Nou sal ek
nie instaan vir wat al hierdie inteling doen nie,
miskien langerige tande en so aan, maar dit hou
die taal darem behoue"

Weermag-taal war [ohan van Pletzen mel y
K1einjan-boeke gewild gemaak het, ste rf nou
vinnig uit mel die afskaffmg van diensplig. Inmid
dels ontstaan raalsoorte wat die tegnologie toegank
lik maak. wat random sponsoorte ontwikkel, wat
in tronke op straat onder bendes, selfs onder
polisiemanne leef en dan vir ander mense onver
staanbaar word. •

waarvanaf sal my
hulp nou kom?
Griekwa-Afrikaans is op sy tyd wyd
gepraat, maar het nou grootliks ver
dwyn, hoewel die ou mense in die
Noordweste nog so bid:

Griekwa-gebed
Op Psalm 121

Ek sial my !wee age op;
my kyk Yang die versle kop
waarvanaf sal my hulp nou kom?
My hulp is vannie Jirre, van Horn.
Hy'l nou jimmel en Prieska gekom maak.
Sonner tat jou voet k1ippers raak,
Is Hy skoene agte rrie skaap
Sontyd is Hy hoed op jou kop.
Innie nag hou gevaar1ikheid dop
Hy's mas nou da om jou op te pas
Jou siel hou Hy tussen ribbes vas
Gan jy nou in of gan jy nou yt,
Hy's oor jou vir ew ig an vir altyd. ~
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hoe sabela djy
dan, my broe?

(sabela - praat: outies/homesas
- die manne van die plek; chais/
chaisana - slang praat; meta

goof - dit gaan good)

vir katterige kinders,
Ek onthou nag toe ek winkel toe gestap het.

hoe 'n meisie, Reintjie, en haar kalante, my
vlegsels getrek en my wange geknyp het. Hulle
het geskree: "Hie' kommie High tie Tighiies, Sy
praat mas vi' England, KG spoeg soe biefje vissies
vir Reintjie." En as ek nie wou saarnspeel nie. he!
hulle my deeglik geneuk. 'Djy wil mas vi' jou wit

hall, ne, os sal vi' jou \\)'s.-
Ek het maar net op my

tande vasgebyt, my lang
vlegsels teruggegooi. en
hulle hardegat. reguit in die
gesig gekyk en gese: ' If
you don't let me be, I'll
horizontalise you from your
perpendicu larit y.- Dit het
hulle nag meer kwaad get
maak, en miskien was ek 'n
sucker for punishment. maar
ek het dit altyd gedoen. Dit
was my manier am hulle
terug te kry.

My ma het dit goed
bedoe!. Sy wou he haar
kinders moes eendag iets
van hulself maak (en om
Engelste praat was diebeste
manier). Ons was ook vir
elocution gestuur am te leer
praat soos die witmense. Jy
weet, am soos iemand met
'n wamn patat in die mond
te praat.

':k onthou nog hoe ons
dit tot die maksimum get
bruik het. Op 'n Saterdag
oggend het ons somtyds
met my rna in Parow gaan
inkopies doen . Daar was
die mense verkrarnp, Djy

Daar is 'n tipe chauvinisme wat
saarngaan met die praat van

slang, In die Kaap is die ouens,
die main outies, die homesas,
die homeboys, wat die slang

praat, wat kan chais of chaisa-
na die taaJ, baie vol van hulself.
Hulle sal se; "as issie outies
wat wys is, os kan sabela, os

issie amaclevahs. Die slim-
metjies",

Hulle kyk neer op ander ouens
wat ook slang praat, maar nie
hulle slang nie - vera! mense

wat van ander streke kom. Daai
ouens is moegoes, kroetse,
ntwaatas, spaais, bladsakke,
mompatta (momparra), mum-
rnch Byvoorbeeld, as 'n au
van die Jo'burg in die Kaap

kom en praat van "meta goof ',
dan is hy een van die rnoeqoes.

ko spoeg soe bietjie vissies.. .

die cape ats
het geland!

Sommige mense in die Kaap moon jy't .nie ,
'kas' as jy Afrikaans praat nie. Maar dan kry JY
ook weer groepe - soos die nommer-gangs 
wat so heilig is op hul Afrikaans dat hulle jou sal

doodmaak as jy daarmee probeer 101. BEVERLEY
MITCHELL luister na die Kaap se Afrikaans

KYK as jy nou tussen die Kaapse "kleurlinge"
grootgeword het, en jy het Afrikaans gepraat dan ,
was jy sommer 6f lowclass, 6f 'n BJ (boerong), 6f
'n loca!. En moenie praat as jy ruestyl hare, 'n ligte
vel, skerp neus, fyn lippies en sommer ook grou
oe gehad het nie - nee, here help vir henna, dan
was jou bynaam nou sommer "kaffer', selfs binne
jou eie familiekring, Die regering het geweet war

. hulle doen. Dengle di e
wortel voar Gam se neus,
"j y's amper wit, praat net so
'n bietjie vir Engeland," en
siedaar, jy sal sien hoe kyk
hulle neer op hulle swart
broers en susters. Maar Gam
het nie net op swanmense
neergekyk nie, hulle het op
mekaar begin neerkyk. Mid
delklas-mense was geneig
am Engels te praat, en wer
kersklas-mense het Afri
kaans in die dialek gepraat.
Die Engelssprekende mense
het amper nooit met die
Afr ikaanssprekende mense
gemeng nie. En ek kan uit
ervaring praat.

Ek hetgrootgeword in 'n
huis waar die koningin se
portr et aan die muur ge
hang het, en waar net En
gels gepraat is, My ma het
ons verbied am met kinders
te speel wat net Afrikaans
gepraat her. Dil was 'n bie
tjie moeilik want ek het in
Kraaifontein grootgeword 
daar het die meeste mense
Afrikaans gepraat. Omdat
ons nou 'vir England" ge
praat het, wasons die prooi

(En Tafe/berg praat KrotaaJ,
Nasionale Boekhandel, 1968)

Van Klapmuts tot Kalvinie
is 'n helse enl swaer Tinie
maar wie skrik dan vir kou pampoen
inwaaier in die waatlemoen
maak en breek laddie stot so slaan'
Van Tronsberg tot in Namakwalaan
sweel atvee en straal galop
maglig maar so 'n disselboom klop
gee pad daar jou au krimpsiek kwagga
diesinling S6 jy stink na dagga,

krotaal
Boerneef praat Krotaal. Dit was
Boerneef se m anier am wit
lesers insae te gee in die ryk
manier van praat van die bruin
mense van die Karoo. Hy het
die Sederberge, met sy Dirk
Ligter-legendes taeganklik
gemaak vir wit lesers.

om mens ta wies
as lekker...
DIE Woordeboek van die Afrikaans Taal 0NAT)
leken nie net Standaardafrikaans op nie, maar
probeer die ganse omvang van die Afrikaanse
spreekwyses opteken. Dr Dirk Swanepoel van
WAT bet Rehoboth-Basler Afrikaans jaloers op sy
eie segoed gevind.

Maar hy het wei ook gevind dat die jonger
mense eerder "blanks" Afrikaans wil praat as ouer
Baslertaal.

Maar in die ouer 9esla9 word die laal met sy
geweldige uitspraek-varietete druk gebruik, Vir die
woord 'probeer" is sewenlienverskillende uitsprake
opgeleken; vir ';vreemdeling' 14 verskillende uit-
sprake en vir "nege" vyf uitsprake, .

Maar so het 'n au tanleljie onlangs melSwane
poel gesels: "Hellie hel soos kleppe gaset." Over
gezel synde: "Die dooie skape hel soos klippe
rondgele." '

'Hoe voel jy am mensIewees?"vra Swanepoel
die standaard inleidende gespreksvraag.

'Ommens ta wies aslekker," se die lanle. Klaar.
'En hoe is die politiek?' vra Swanepoel - eintlik

'n verbode vraag in 'n navorsingsgesprek.
'Nie, dal wil ek nie sien nie."
'Maar hulle S8 baie dinge gebeur nou," par

Swanepoel.
'Nie, dat wil ek ok nieher nie!"
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as jy wil oorlewe...
" NA NKUPELA SKANKA S' " ( H a k at!) is 'n bloedlustige war cry wat bendes gebruik net

vo o rdat 'n gangfight uitbreek ,

Maar 'n mens moet ook n ie voorgee jy kan die ta al praa t ni e, v eral as jy nie deer van ' n

bende is nie. Oit kan j o u dood veroo rsaak. Gangsters is b aie he i llg o p ' hulle taal. Dis 'n

taal wat gebruik word a m mense mee bang te maak.

Bale van die woorde kom uit swart ta le. Dis omdat d ie nc rnme r -b en d es en hul taal deer

van 'n gevangenlskult uur geword het . daar, in d ie tr on k, is d i t van gee n belang watter

kleur j o u vel is nie. Jy is ne t ' n nommer, nie 'n "katter" ot "ho t n ot" nie . Hulle moet as

em eenskap saamleet . Br u in n eem van swart en swart ne em va n b ruin . Dit is hoe d ie taa l

onst aan het.

s6 wieties
die outies

Die mang, diE? plek van trane, die
vierhoeke. As djy kom byrie point, hulle
sal loep en soek by jou, die skelms
innie mango As djy nie vir jou
stekgevriet hou nie , sal hulle jou
somme net da verdala. Hulle sal vi' jou
vra wat het djy virrie outies
saamgebring? As d jy nie kan staan vi'
jou ding 'ie, sal hu lle vi' jou swakmaak,
jou rib sal fly. Djy sal moet kan vaskyk.

Hulle sal jou vra of djy wys is vannie
boeke. Of jy gwala merrie nomberskap,
of djy 'n Frans is van sekwaan, en of
djy vol is van wat klap soe innie djaar.

"Watte boe k st udy djy, my broe'?
Kyk djy son-op of son-at? Is djy 'n ses
of 'n ag? Is djy 'n ou van pumaJanga of
jonilanga? Is djy bona 'umsas, of krap
djy in die djampot? Laat djy 'n
anneman jou agter d ie kop kyk? Is djy
'n wylie?"

As 'it soe is, is djy 'n ag oDjy's 'n vuil
ding. Ma' as djy vaskyk tienie roubles
offie dollars (die blink ding, die ching)
dan is djy 'n ses,

Ma' djy moet dala soes jou nommer
jou wys. 'n Ses sal staan vi' sy ding, 'n
nongi sak vi ' sy ding , hy Ie.

Tronk-Afrikaans is seker die verste
van Standaardafrikaans. Hier is 'n
voorbeeld:

(point • tronk; verdala - donner/neuk; swakmaak

- seermaak; vaskyk • vasstaan soos 'n man; wys

is vannie boeke - weet jy hoe die stelsels van

rmmer-bendes in die tronk wer!<; gwala jy met

die nomberskap - is jy 'n lid van een van die

nommer-bendes; Frans - 'n nuweling in die

tronk; sekwaan - buite die tronk; vol van wat k1ap

soe innie djaar - is jy bewus van wat gaan aan in

die tronk; waite boek.stuoy djy - aan walter

bende behoart jy; son-co - 26 bende; son-at .

28 bende; pumalanga - 26; jonilanga . 28:

bona'umsas - nommer 6; wyfie - vroo; dala - dit

kan doen; nongi - 28)

Hulle was dam. net goed genoeg vir manual
labour. Die van ons wat nou Engels gepraat het,
sou die proku reurs, dokters, onderwysers en
skrywers of joemaliste word.

Tot vandag toe, as ek met mense op die traat
praat, moet ek meestal vra dat hulle vertaa l, Ek
beginvinnig leer. Ek voel nie meer 005 'n outsider
nie. Maar baie "kleurlinge" praat oak nie die soort
Afrikaans met witmense nie. Hulle sal "beskaafde"
Afrikaans praat, want hulle dink dat witmense
hulle net sal respekteer as hulle so praat. Dus voel
hulle dat die dialek minderwaardig is. Daar is nie
'n trots op die manier waarop hulle praat rue. "Djy's
mossie 'n intellectual nie, djy's somme net 'n local,

. 'n maegoe wattie vissies kan spoeg 'ie."
Daar is geen rede waarom hulle 0 moet voel

nie. Die dialek ,wat op die Kaapse Vlakte gepraat
word, is een van die dialekte in die land wat die
sterkste groei. Dit gaan nog eendag 'n taal word.
'n Taal om op trots te voel •

Die taa l van d ie gang ster het 'n baie sterk

invloed op d ie d ialek in die Kaap. Baie

jong kinders in die ghe tto , al loop hulle

nog in b abadoeke, probeer die slang n e

aap . Want hull e w eet as hulle dit kan

p raat , dan is h u lle kanse vir oor lew ing

makll ke r. Oaar is amper 'n soort meel o p ery

wat d ie meeste j o ng seuns dwing om d i e

ta al te lee r . Die w at n ie die lingo wit leer

nie sal maar a l t y d as bu itestaanders ges len

w ord . Hu lle sa l o o k 'n telken vir bendes

word . Die taa l is wreed , dit het onst aan In

d ie tro nke waar 'n b loedige stelsel van

b ende s met n o m mers as name begin is. Oit

is hlerin vasge va ng . Oit is moeilik am' d ie

taal te vers taan as jy n le die stelsel ken

nie .Maak 'n pypmy brae - u it Fa iryland.

was 'n Hotnot en djy moes jou soe een gedra. Ek
en my susters het dit geniet am die Afrikaners te
flous. Ons sou in 'n winkel instap en die heogse
moantlike Standard English praat. Hulle het nooil
geweet wat hulle getref het nie. Ons het ons kas
gelag as hulle begin rondspring het, treating us like
royalty. Die mense het wraggies geglo ons was ran
die buiteland.

Dus, die eerste keer dar ek Afrikaans geleer
het, was op skool. Dis seker waarorn baie merse
dink ek sit aan as ek die taal praat. :Vandag kan ek
terugkyk en besef da ek 'n belangrike kultuur in
my kinderjare misgeloap her.

Op skoal het ons oak ons eie apartheid gehad.
Die Engelse kinders het nooit gedaal om mel die
Afrikaan e kinders te spee! of te praat nie. Onder
wysers het hierdie siening bevorder. Hulle het
meer van die Engelse as van die Afrikaanse
kinders gemaak. Die Engelssprekende kinders se
ouers het mos geld gehad. Baie Afrikaansprekende
kinders was vertel dat niks van hulle sou word nie.
Hulle kon net rnik omin 'n fabriek te gaan werk.
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(Nancy · geen; Reeva - rof; Clora - kleuring; Ivy - Indieer; Wendy - wit: Natalie - swart; beula
mooi; Priscilla Presley - die boore (polisie); Jennifer Justice (wet); Kala - kyk; Hester - hoor; gail
- praat milly - maer; milly vinilli - nagemaalk; Big 5 - 'n piemper ~emand wat stories oordra)

die moffie-taaI

swart taal praat. 'He djy my brae', war klap see
innie zoo?' Die Afrikaners praat Afrikaans soos
Europeans 'n taal praat. Binnemond, kil en st.adig.
As die boere hard praat dan klink hulle baie
aggressief en kortaf.

"Dit was daai taal wat die boere praai wat ons
vir jare in slavery gehou het, en 'kleurlinge' wil
niks daarmee te doen he nie. Dis die taal wat ons
vir jare laat minderwaardig voel, Hoe kan ons dit
nou met ope arms verwelkom, 0 05 het 005 eie taal
gemaak, en dis die taal war ons praat, en sal
aanhou praat. 005 praat soe, os is soe gemaak en
soe laat staan'" •

VO LGENS Soli Philander het almal syeie taal in
die Kaap. Die skollie, die merchant, die sjebien,
hoekstanners, c1aggarokers, buttonrokers, wynkop
pe, hawkers, skoollaaities, sokkerouens, ke rk
mense, (Ap<J5tolics praat different van NG) huis
vrouens, ambagsmanne, ens. Maar alma! kan
mekaar versaan, al verskil dit.

"Die hawker is 'n digter want alles wat hyse is
rympies - 'k1'k hoe dy die vy, 'n peer vrrie heer',
Die Afrikaans in die Kaap is ook baie practical.
A1mal gebruik woorde wat net hulle kan verStaan~
Wat eie aan hulle is," se hy.

"Ek gebruik Afrikaans soos dit in die Kaapse
Vlakte gepraat is veral in my opvoerings, dis meer
interesting, dissnaaks, it's more true to the rhythm.
Die taal wat in die Kaap gepraat word is 'n
hodgepodge - 'n mengsel van alles - slamse,
Malays, you name it, we've got it. Borrowed words
from other languages.

" 'n Mens kan ook nie die gebare misk)'k nie,
dis moeilik om dit te separate van die taal. Die
Kaapse 'kleurlinge' het die taal baie aktiefgemaak
- fisies. Hulle dans amper as hulle praat. Skoons
die ou mense maak so. Hulle sing as hulle praat.
Daar's 'n movement met eIke phrase ofwoord. Die
Kaapse mense lag oak baie hard, claar's ook 'n
gesing wat met dit gaan. Dis 'n gatmaak lag. Die
rede waarom 'kleurlinge' 'n inferiority kompleks
her, is omdat hulle nooit goed genoeg was omof
wit of swart tewees nie. Oit gaan gepaard met die
hele ding van Jig velle, styl hare, blou ce, ens.

"Maar die 'kleurlinge' het 'n African quality
gegee aan die taal. Hulle het die Afrikaanse taal
geafricanise, dit 'n taal van kommunikasie ge
maak. Die boere kannie die taal praat nie. Kleur
linge' praat die taal hardop soos swarmerse die

Die Kaapse gays het oak 'n taal van hul eie. Dis 'n taaJ wat niemand behalwe
hulle en hulle vriende kan verstaan nie. Hier volg 'n voarbeeld:
"Nancy difference . Ole he Ie land is milly vini ll i. Daal Clora Is ba le reeve. Maar het d jy dee t

b eula Ivy gesien , hy ga t mo s nou met daai Wend ybag. K6 ka la soe 'n bietjie hie ' , sl e n dj y

daa i Natalie da, hy ga il te obaie vi' my liking met Priscilla Pres ley en Jennifer Ju stic e. Ek trus

hom ie. Ek het hoeka l gehester dat hy 'n ,Big 5 is. Ma nou h o ek om is djy soe milly, Is d j y op

'n diet.'

os is heppie hie'byrie sie ...
'Os praat S08, 6s is 80e gemaaken
80e laat staan!' se Soli Philander
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RoderickJaphta:Hy

het laat waai met

Cape Aats .

Fato : Sally Shorkend

ODERIC K JAPHTA:

die lone ranger by CCV
HYT grootgeword in 'n ou sinkhuisie in Tiervlei
in die Kaap, van daar af getrek na Mitchell's Plain,
"waarie mense au velepte tiesakkies oppie Iyn
gehangit".

[aphta se gevoel is: kleurlingmense prait Afri
kaans. Einde van storie. 'Ek het met Afrikaans as
eerste taal grootgeword. Van my rna se skoot af.
Mense is geneig omdit sarns te vergeet, almal It
mos dis die taal van die onderdrukker."

Hy hou van die taal, se [aphta, veraI die dialek
wat op die Cape Flats gepraat word, en sal dit
aanhou praat. In sy werk by CCV moet hI'
"beskaafde" Afrikaans praat, Een aand het hulle
die Kaapse uitsending verloor, en toe die Kaap
terugkom op die lug, is hy gevra om om versko
ning te vra. Hyt nie tyd gehad om iets voor te berei
nie, en kon dus nie die autocue gebruik nie.

En sommer so op'n whim kyk hy reguit nadie
kamera en se: "Jassis Cape Toun, cia's djulle nou

ne, djulle was dan nematjies weg toe soek ek vi'
djulle, nou's djulle wee trug, Waa't djulle dan
gegat?"

Die mense by CCV was bekommerd: "Rode
rick, jy't 'n groot kans gewaag. Ons hoop nie daar
gaan negatiewe gevolge wees nie." Maar nadat
soveel mense ingebel her amte se hoe wonderlik
dit was, toe vra hulle hom amso nou en dan die
dialek by te gooi as hy Afrikaans op CCV praat.

japhta vertel ook hoe hy die dialek met wit
Afrikaners by die SAUK praat en dat hulle hom dan
glad nie verstaan nie. Eendag se hy vir 'n kollega:
"Ek gat jou nematjies check ne, waite djampas
moet ek da by jou uitstiek?"

Die vrou het hom net verward aangekyk en hy
moes vertaal,

"Dis 'n totale verskillende raal van die een wat
Eugene Terre'Blanche praat, Dis so 'n jamrnerte dat
dit met die onderdrukker verbonde is. Ek het 'n

groat probleem daarmee want mense VI:l my altyd
(veraI hier in Johannesburg) hoekom ek die taal
pnat. Ek word dit nooit in die Kaap gena rue. Dis
miskien omdat dit dii r oral gepraat word - bier is
Afrikaans baie meer afgesonderd, veral tussen die
kleurlinge.

'Ook is die onderdrukkende konnorasies baie
meer opvallend hier. As jy hier in sekere geselskaps
kringe Afrikaans praat, noem hulle jou sommer 'n
'bcerboetie', Ek is nou moeg en sat omvirmense
Ie verduidelik dat dit die taal is waarmee ek
grootgeword het, die taal waarin ek opgevoed is,
dieraal wat ek praat a ek huis toe gaan,' se Japhta.

Dis oak fassinerend hoe die dialek van treek
tot treek verander, se hy. "Somtyds verstaan mens
niemooi wat mense in PE of j o'burg praat nie. In
die Kaap se ons: 'Hoezit nou my brae?'; in PE se
hulle: 'Hoezit cow?' (soos in kou), Mense praat met
'nlotale verskillende ritme. In PE: 'Waa ga ir nou
cow?' of 'Waa garie brie?' In die Kaap: 'Wi t~ila

diebroe?' Die Kaap e he, PE e he. DiY's 'n broe'
indie Kaap, 'n bra in die joburg, As jynou gaan
lI'33i dan se die ouens in die Kaap, 'Ek gat so 'n
bietjie verby swai'. Dis amper asof dit 'n verskil
lende taal geword het, maar di oak wat dit so
interessanl rnaak". •

kaapse segoed•..
DIE Kaapse diaJek 'verander daagliks. Dil verander ook van plek tot plek.
Mense .in Mitchell's Plain .gebruik ander woorde as mense in Bonteheuwel,
Bonteheuwel verskil van Manenberg,· ens. As 'n mens vir 'n ruk weggaan,

, verloor jy dielingo. Toe ek laas in die Kaap was het dieouens na hul meisie
verwys as "cherrie, gibus, kind, nanas, ousie'.Vandag is sy jou "jigarismie".
Wat volg is 'n /ys Kaapse segoed, maar hullebelekenisse kan al verander
he!.

Ek het vir jougegwarra - ek het jou lekker stink vertel.
Jou ma se Iinke leI skiel bullets - as jy iemand wil beledig.
Nou bloei jouhoVnaal daoor - as jy iemand reng kwaad wil maak.
djy, djy moetjou laat kyk van sewe skeel kam~e - asjy nie houvan iets wat
iemand vir jou se nie.

Djy's 'n ghoffel - 6f lelik, 6f lui.
My man het gat seep keep . Hy'l weggeloop. Hy kom nie weer lerug nie.
Wal skop jou blik? - Hoe Iaat is dit?
Hoe k6 djy dan uit? - Wat isverkeerd met jou.
My rna staan oppie dak - My rna maak geraas.
Djy spoeg vissies - Jy praat Engels.
sa vir jou ma die vissies is terug - dis alweer gelukkige lye.
bagasaltua - pistooVgeweer
Is djy gebritish - Het jy 'n pistool op jou?
skiet - mes
lam passive - sit terug en rus
lam legal - jy het jou baas se toestemming om te rus
zak, ching, umchailo, De KIerk, blink ding - geld
gwai . sigarette
Djy's nog hups - Jy's nagjonk vir jou ouderdom.
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RonaldMoses: 'Ek droom

in Afrikaans.'

Foto: Sally Shorkend

Van die Kaap tot in Transvaal hoor jy Afrikaans 
maar op elke plek se jy jou se op jou eie manier,
VIRGINIA KEPPLER luister na die tonge van haar
tuisdorp, Eersterust, buite Pretoria

elke streek he
sy eie standaa
'Wat

.
IS 'n taal sander nuwighede?'

RONAIL MOSES van die Hoesrool Eersterust no
1 is al 28 jaar 'n Afrikaanse onderwyser. Hy her
Afrikaans en ederlands aan die Universiteit van
Suid-Afrika gestudeer. Hy sf:: "Ons praat myns
insiens nie 100 persent suiwer Afrikaans nie, veral
as dit kom by natuurlike omgang. As mens nou
praat van Standaardafrikaans dan dink ek elke
streek het sy eie standaard. Die mense in die
noorde praat verskillend en so ook al die ander

. plekke se mense.
'Mense praat van my rnaenmypo, hulle praat

van wiet djy, en ek gaan daar boe. Nou wie is ek
am te sf: die groep praat reg en die ander groep
praat verkeerd. Dit is hulle standaard, hulle streeks
taal. Mense sal net volgens die boek praat en skryf
as hulle genoodsaak word soos by die skoal of
werk.

'Ek kan nie se die kinders in Eersterust se
standaard van Afrikaans as hulle praat is hoer as
ander plekke en mense se standaarde nie. Die

kinders praat wei suiwer in die klas, maar as hulle
daar buite is, is dit heeltemal ander . Dan is
Afrikaans nie meer vir hulle 'n taal nie, maar net
'n kommunikasiemedium. AI wat ek nou opgelet
het, is dat die uitslae van die interne eksamen
vanjaar baie laer is as drie jaar gelede en ek dink
dis orndat hulle meer bewus geword het van
slentertaal.

"Mense praat van
my mo en my po,

hulle praat van wiet
djy, en ek gaan

daar boe."

"Ek hoor en lees gedurig oor die stryd am
Afrikaans en hoe dit 'n kleiner ral gaan speel indie
toekoms. Mens hoor dat dit gaan uitsterf, maar ek
vereenselwig my nie daarnnee nie. Vir my is die
taal 'n lewende organisme war tyd tot tyd nuwig
hede bykry en ek voel dat die taal homself moet
uitleef. Daar moet nie onnatuurlik met die taal
omgegaan word nie.

"Die taal moet losgemaak word van 'n politieke
agtergrond want alleenlik dan is dit 'n kommuni
kasiemidde!. Ek dink, droom en lag Afrikaans

I want dit is my taa!' Ek probeer dit so suiwer
moantlik te praat, maar dit wil nie se ek is behep
met suiwerheid nie. As ek met mense omgaan wat
nie suiwer praat nie of wat slentertaal baie ge
bruik, dan kan ek maklik met hulle gesels want
dan verstaan ons mekaar. Dan tel die suiwerheid
nie so baienie - net die feit dat ons mekaarversam
en kan kommunikeer."
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die biza boys
Bendetaal in Eldoradopark: Umfetoes gwala die magiaan en kruis met die maposas
HIER praat vier van Eldoradopark se bekende
bende, die Biza boys, Sipho, Dean, Nino, enBiza:

"Eintlik ons het 'n kr8P gedala, ons het tot 'n
move gepull. Wat ons kry ons het swak gechise (die
plan wat hulle uitgevoer het, het nie soos beplan
vertoop nie). Maar niemand kan 58 ons is Mickey
cats nie (motties). Ons steek uit bymekaar (kom
bymekaar) en hier steek ou Tiegie Tiegie uit, en ons
togo togo (bespreek hul planne) met mekaar. Hies
'n move am tepull (hier is iets wat ons kan dean).

Okay, wat is die move? Hoekom?

Jackes vandag. Sal ons 'n round gaan slaan? Ne,
die head office is die inplek (die beste plek, a1mal
gaan daarheen), ek S8 umfetoes die tlsadidis (mei
sies) is volop da. Daaiisdie blomplek (die uithang
plek) van die tyd, ek se manskaap. Dan ons S8one
bottel two kyste Cn botlel sterk drank en 'n kas
biere). Ons S8 nup one en two (twee bollels
brandewyn), plus ons chise damet daai combi (ons
vertrekdaar met die minibus) van ou Sean se pa.As
ons da uitsteek (as ons daar kom) ons demind die

t1sadidis (ons vat die meisies met dreigemente)
want ek ken hulle like van die Franse waters (hulle
hou van bier).

Ek S8 umfetoes ek het about 'n vier en twee
nulle in mysak, en wat van djulle manskape. Ek se
ek het 'n twee 'n 9 en 'n nul, ek het 'n drie 'n ag
en 'n nul, ek het 'n vier 'n ag en 'n nul, ek het 'n vier
'n ses en 'n nulen ek het 'n vier 'n sewe en 'n nul.
Ek S8 umfetoes danhet ons mosmooi 'n two G (R2
0(0). Daai moet genog wees vir die dag, ek S8.

ONS ALMAL IS tot diedala met die ground (sal< op
hul knise neer op die grond om die plan mettlul
koppe dig bymekaar tebespreek). OuTiegie se kyk
hier die move wat ons gaan pull , die mane moet
sterk is, mane met harte en nie mane wat come
mandela nie (manswat Iieg). Anders gaan diemove
swak loop. Dieplan was ons steek uit by diejoint
(huis waar hulle gaan toeslaan) dan chise ons met
die krone (geld) elke deng wat wat (ons vat a1les in
die huis ook).Wat ons daar toeslaan, S8 die sen ou
sommer pyp (pistooQindie lug. Wat maak dieman?
Nou ons kan nieretreat nie toe maak ons ook once
toe (die plan was nie om'die pistole uit te haal nie,
maar omdat die een dit gedoen het, kan die ander
nie S8 hulle wil niewant hulle moet saamstaan).Ons
58 wat wat, ons demind (eis die eienaar sebier) die
kyste.

Ons drukdie tannievas in die comer. Ons se yes
mams chise die krown (gee die geld) is al walons
by jou soek dan jy sal tot vry loop (dan sal jy nie
seerkry nie). Die tannie gaan baai (die tannie wil nie
toegee nie). Daa komi! ons moet skiet bokant alma!.
Wat ons nou klaar daar is, maak ou Dean die flop
(hy maak 'n fout).au Dean se flop hy chisesoo. Hy
demind nag al die biere.

Hassa! (nee), skree Deon. Ek het nag nooit so
gedala (gemaak nie) nie umfeto (vriend).

Nou umfetoverder soos ek jou sal wys ons het
te sterk gekyk op diemove (ons was tevasberade
dat alles reg ver1oop), en hie was kappa wa! ens
gedala het (daar was mense wat gepraat het van die
plan), korrek, ses umfeto (ek stem saam myvriood).
Ek het tot gekom op die hof (ek het in die hof
voorgekom). Achoesters (die ander vriende) was
nie teenwoordig nie toe is dit net achoese no 1en
achoese no 0 (net ek aileen).

Die magiaan (magistraat) wys my om te S8 kyk,
beskuldigde, ons vind jou skuldig vir die dean en
late wat jy gedoen het.

Ek 58, maarwat het ek gedoen magistraat, en
hy S8: Moen my nie nag vra wat het jy gedoen nie,
ek gee jou ses jaar vir die wat jy gedoen het.

Wanneer hulle op soek is na 'n plek am Sondag
te gaan ontspan dan kJink dit so: Nou umfetoes,wat
is die move vir vandag. Ek S8 ek wil nie metdie
maposas (polisie) kruis vandag nie.

Ek verstaan dit koring (dis lekker) da by ou

dis lekker by die see
EERSTERUST SE; icnqrnense gesels so oar die naweek se diskoteek

, Haai tjornma lang hare d rt is 16 ure.3: '13g Ions gaan heelnag In die osko

pi). Gaan ek dar nooit my 10 rand .« C!J11l AWle gee rue Hoe wil lLllle (Ian

lewe. Ek gaan :11/ op n noot Sit Ig~lcl :r', die hande kry' die van dag. AI,s

die ci un 20 sjiel lngs !R20l gaan el< nog Wle IVII nou al daa talent van
Gahotenq IllIS? Nle die kind rue

- M y rna rnoei haar net rue op 'n aanval qooi rue. want sy sing Il~y nlell

song flle ell nlE;l1land se illy n restase 1118 thee ek my lewe meet lei !llel

Wall ne qaan eh clal' ook haag (die :11E;IS.(' van die oombhk) en Opll pacl

IS .

- Haal tjomma het I, JOU op 'n ullrustil1Q qesit? Vir wat IS Edgars dan daa

Moet ek clan nOOl1 ,e"ker I'lk rue? Julle :l iI altyd aileen haag wees.

o hele Iller «om nocobo (Zoelo811aalll wat gebruik word am te S8 lets

IS lek ker). NOL. IS eJ,: lel,:.l llg nqcooo III:le

Oh kyk clle ge l]8ItE: (snaakse cJlIlge) Is julie al weer op 'n oao.

, Haai JonklE man. Ja m e isie man Julie IS mas haag. Vvanne. ,vanlle

1110et ens oak I' blP1jle 1100g wees" \Vii L, clall aileen die JOnkle 'ou sonclel

'n n lelsle) \NPes'l Ja cllt IS mas nOL, '1'.'::81 claal lyLi nOli IS Julie v'.eer '.01 ge'

;)elte. Julie IS \\e8l .C: k'Ni}le, Het IV !'iSK,ei~n k\vaJ, VIC!rl( die kind het ';If

een rue Walne 9a,,11 P" ook die girl Ii:" c!ie moment '.'Jet:s. <om ons Sl:

ons sotank OP!; Cil,::l~ 'e

J v like fA dCl! '131', cirLlIl~les, maar 1\ s: nooit n noot op die talel rile E;"

dan IS jou keelgat (lIe na ts te.

, JOllKle mall. st Il:y op 'n q w aa 1~lee Illy 'n sqaret). Oaai kankerstokkes

'jan die JolJurg ll1elSle IS te lig En horne. tpmrna. vannaq IS daar niks Veil;

t.anla Lilllleille, ne ('1 dans w aarn iY JOu voete haag opskopi.

En 1,0ekOI11 nle" 'ilalille Illoet die los jDl,kles dan kyk as ek soos I: ell;

rod 'Nleg?

JCl. IUlle ;1JE'1 ci;c, Jillge.

Daa "O'1,J~31 JOiJdl g rnelS le 1'.(" ,cK seKer VI die ge 's ~cj:sk::ee ... ,

Melsle lila';. lOll I~a!'f IS mos op 'n Joc.rrg pau. DiS lekk8r daar by die SE;E;

I'e') (nle •8:]tlg Gie set? 111e Illaar 8nlge l"kKsr pleki

- DIS lekker t,y l!lE; see ky K I,e( IIOt SV/fm ek'
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sodat die.aa e
nie anner'nword nie..
'n Strategie van samewerking met tradisionele genesers is dringend nodig om
die biodiversiteit van plante en bome te beskerm
NET agter die Universiteit van Kaapstad (UK) klou
klein klossies oorblywende bergwoud teen die
hange van Tafelberg. En terwyl 'n geoep hoogge
leerde botaniste vanoor die hele SuideIike Afrika
en verskeie ander Afrika-Iande by UK byeenkom
am simposium te hou oor die bewaring en benut
ling van die suidelike streek van Afrika se bota
niese diversiteit, is, 'n groepie tradisioneIe gene
sers besig om bas van 'n aantal bedreigde borne in
die bergwoud te stroop vir medisinale gebruike.

Die stroping van die bas van die assegaaibos en
die Kaapse boekenhout, laasgenoemde vir hoes
en braakmiddels, groei maandeliks omdat al hoe
meer tradisionele medisynegebruikers in die
Kaapse Vlakte intrek. En so ook die verriietiging
van die oorblywende bergwoude.

Navorsing deur Bruce McKenzie (UWK), F
Archer en T Sokutu (UK) wat op die simposium
bekendgemaak is, wys dat 700 van die sowat
24 000 spesies in Suidelike Afrika vir medisinale

Tweetradisionele genesersmet vandie

bestanddelewathulleuitdienatuurkry

preparate gebruik word. Baie van die plante is
algemeen en nie op die sogenaamde rooi data-Iys
van bedreigde spesies nie. Die uitwissing van
plante in tradisioneIe geneesmiddels is dus klein
vergeleke met die verwoesting wat op ander
gebiede gesaai word.

MET "ANDER GEBIEDE" word in die Kaap
veral verwys na die skade wat aan endemiese
plantegroei aangerig is weens die snelle verstede
liking in die Kaapse Vlakte en Khayelitsha. Na
vorsing deur Julia Wood van die Nasionale Bota
niese lnstituut (NBI) en 'n span oor die vernietiging .
van strandveld-plantegraei en sandvlakte-fynbos
weens die buitengewoon vinnige verstedelikings
proses wys dat minder as 31 persent van die
oorspronklike strandveld-plantegroei oar is, en
net 1,2 persent .oftewel 4,84 vk km van die
sandvlakte-fynbos.

Die besonder spesieryke sandvlakte-fynbos
kom nog net voor op resiesbane, militere gebiede
en reserwes rondom kragpale en paaie. In die
Kaapse Skiereiland is daar 100 spesies van die tipe
plantegroei wat net hier voorkom (endemies) en
130 spesies wat op die rooi data-lys verskyn. In die
Kaapse Vlakte is daar op afgesonderde plekke 'n
verdere 22 spesies endernies aan die gebied en 74
spesies op die rooi data-Iys.

En vorentoe Iyk die prentjie maar danker. Voor
die jaar 2005, word voorspel, gaan hier na ver
wagting 4 miljoen mense gevestig wees - met die
daarmee gepaardgaande vernietiging van die
oorblywende inheemse gebiede.

MAAR DEESDAE IS daar 'n sterk soeke na
gemeenskaplike gronde tussen botaniste, tradi
sionele genesers en plaaslike gemeenskappe. En
die gemeenskaplike grand het 'n naam gekry:
etnobotanie. Dis 'n nuwe benadering van bewa
ring waar 'n verskuiwing plaasvind van 'n fokus
net op rue bewaring van plante na 'n holistiese
benadering wat 'n vennootskap tussen mense en
omgewing daarstel.

Dit sou beteken dat die ekonorniese potensiaal
van plant-ekstrakte virmedisinale gebruike by
voorbeeld in vennootskap met tradisionele gene
sees ontwikkel word, en dat gemeenskapsleiers en
opvoedkundiges betrek word by programme waarin
die beIangrikbeid van plante vir die mens beklem
toon word.

Sowat 70 persent van aIle swartrnense, volgens

McKenzie en kie, besoek tradisionele genesers
gereeld. Om die vennootskap op die been te bring,
gaan nie maklik wees nie, waarsku die drie
navorsers. In Suidwes-Kaapland werk uadisionele
genesers nie met bewaringsmense saam nie. Hoe
wei klein groepies van tyd tot tyd vereenselwig
word met navorsingsprojekte, en "toepaslike"
foto's geneem is am n vennootskap aan te dui, is
dit meestal net gedoen om die onderliggende
verskille met 'n glanslagie te bedek.

'n Ondersoek in 'n township buite Kaapstad
wys dat sowat 1 500 tradisionele genesers in die
streek werk. Om hul samewerking te key gesels
Sokutu nou met genesers met die doel om 'n
organisasie te stig wat genesers se belange ver-

. teenwoordig op gebiede soos navorsing, die ge
bruik van botaniese bronne, en gesondheidsorg.

Die drie glo botaniese bronne kan op die lang
termyn net bewaar word indien die tradisionele
genesers saamwerk, omdat hulle 'n besliste uit
werking op die omgewing en op wetstoepassing
gaan he.

BEWEEG ONS BIETJIE weg van die Kaap,
vertel AB Cunningham, 'n onafhanklike navorser,
dat etnobotanie onder meer behels dat ons vir 'n
slag deur die Of van die gebruikers van natuur
bronne na die bronne moet kyk.

Kundige gemeenskappe, wat leer deur die
gebruik van natuurbronne en deur noukeurige
waameming eerder as deur formele opleiding, is
'n bron van waardevolle inligting. Tradisionele
kennis van ekosisteme, die habitat en gewoontes
van skaars diere en reptiele, en die berging en
plant van inheemse graansoorte kan 'n belangrike
rol speel in bewaring.

Maar hy waarsku teen die gevare van roman
tiese mites soos dat Afrika-mense in totale harmo
nie met die natuur leef. Tradisionele bewarings
praktyke bestaan, maar dikwels word spesies
oorbenut en loop hulle die gevaar am uit te sterf.

'n Gebalanseerde benadering waarin die beste
uit albei werelde geput word, is nodig vir bewa
ring. Hy haal]. Kingdon aan wat se: Die antwoorde
op bewaring moenie berus op propaganda-veld
togte nie, wat gou gesien word vir hul ware aard,
maar moet berus in 'n groei in gedeelde kennis en
debat. Die minimum-vereistes van plaaslike ge
meenskappe is volgehoue aksiepragramme waarin
hul mense betekenisvolle, afdoende en waardige
rolle vir hulself kan vind.•
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watergebruik by die voorgestelde myndam. Onder
soeke ""'Ys die myn se potensiele daaglikse wa
tergebruik is onderskat. 'n Lekkasie in die myndam
in sowat 8 persent van die myngebied sal die
waterverbruik kan opstoot tot meer as 60 000
kubieke meter water per dag. Die verslag beveel
aan dat daar nie in die gebied gemyn word nie. Oit
beteken dat die yntoerusting uitmekaar gehaal
word en weer aan die oorkant van die gebied
aanmekaar gesit word, wat ekonomies nie beta
lend mag wees nie. lormaalweg dl}f die toerus
ting van die een kant van diemyndam na die ander
kant.

Die OIS se die watervoorsieningskema van
Richards Bay Minerals (RBM) ·sal vir meer water
voarsiening moet maak om aan die behoefte te
voldoen. Die skema bly egter steeds tegnies
moantlik en daar sal geen negatiewe impak op die
~Ifolozi -river of die meergebied wees nie.

'N HOOGS EMOSIO ELE aak wat in die
verslag bygewerk is en die hele kwesse nog meer
kompleks maak, het te make met mense wat
tussen 1950 en 19i4 uit die gebied verskuif is. Die
hoafaanspraakmaker is hoofman Mineu Mkha
wanazi en sy 30 000 volgelinge, Die groep het
skriftelik aan REM verklaar dat hulle ten gunste i
van die ontginning van die duine.

'n Kleiner groep onder leiding van 'n tradi
sionele geneser, Phinea Mbuyazi, maak glo ook
aanspraak op die grond, maar is gekant teen die
ontginning. Hy dring daarop aan dat hul grond
regte eers herstel word voordat 'n be luit oar
ontginning geneem word.

Die verslag stel voor dat hervestiging as volg
aangespreek word: 'n Pro evan onderhandeling
moet onmiddellik tussen die staat en aanspraak
makers begin en so gau moontlik afgehandel
word; die Groter 5t Lucia Ontwikkelingsforum
moet gevestig word wat toesig kan hou oor die
hele ontwikkelingspro es in die' gebied.

Bewaringsmense i uiter versigtig om hulle
oar die kwessie van die terugver kuiwing van
Mkhawanazi en ander uit te laat. Wally Menne,
veorsuter van Zeal, e egter diegene wat uit die
gebied verskuif i , moet ander taatsgrond aange
bied word. Maar hy se hulle moenie ierugrerskuif
word nie omdat die impak van so 'n groat groep
mense op die sensitiewe omgewing te groat al
wees,

En terwyl Bartlett steeds vasbesloe is dat die
labinet oar die saak gaan besluit voor die verkies
ing volgende jaar, meen die ANC en die meeste
bewaringsmense die besluit moet by die volgende
regering berus. Hulle vertrou eenvoudig nie langer
die regering nie en die gebrek aan venrouehet nie
net bietjie met Bartlett (en sy voorgangers) e
hantering van die saak te make nie.

Maar almal gee toe: hierdie gaan uiteindelik 'n
politieke besluit wees en ook hieraan gaan selfs
die OIS nie veel van 'n verskil maak nie.•

Gaandie

stootskrapers

komof nie?

eerste 0 15 gekant teen ontginning.
En, natuurlik ook die geagte minister van

Mynwese en Energiesake en meester van die kuns
van takt en sensitiwiteit, George Bartlett. Hy het
voor die 015 herhaaldelik gesehy is ten gunste van
ontginning en na die OIS is hy sekerlik net meer
oartuig van sy saak.

E LAAT lEMA D 'nfout maak nie. Die OIS
is 'n deeglike stuk werk deur 'n groep wetenskap
likes wat nie kan bekostig om van partydigheid of
eensydigheid beskuldig te word nie. j ie in 'n tyd
waar die WNNR self sy potjie moet begin krap en
nie langer op staatsubsidies kan reken om kop bo
water te hou nie. Gaan lees maar net die verslag
oar die hidrologie van die sandduine om te sien
hoe te werk gegaan is.

Die finale verslag het probeer om 'n klomp
sake aan te spreek waarteen kritiek gerig is na die
eerste verslag. Maar die hoofbevindings van die
verslag verskil min van die vorige. 'n Paar defi
nisies is verander, byvoorbeeld die [rase dat die
ontginning van die sandduine geen "onherstelbare
skade" aan die omgewing sal aanrig nie, is vervang
met 'n "matige negatiewe impak".

Nog 'n nuwe bevinding het te make met

ie stonn inavan derlinde

woed
og oor die duine

Oar 8t Lucia is die laaste se nag steeds nie gese rue
HO E meer verslae oor St Lucia, hoe meer bly
dinge dieselfde.

Na jare se vermoeiende baklei vir en teen die
ontginning van die duinestrook aan die Ooselike
Oewer, het die WNNR so pas die finaleverslag van
die Omgewingsimpakstudie (0 15) uitgebring. Maar
tot dusver het dit nie een van die partye oortuig om
van standpunt te verander nie.

Onder die bekende bewaringsorganisasies en
-figure is dit net John Ledger van die Bedreigde
Wildelewevereniging wat ten gunste is van die
ontginning vandieduine. En hy was dit reeds roor
die verskyning van die eerste 015 van die WNNR
in Maart vanjaar.

Anders as wat Ledger beweer, is dit nie "net 'n
klein groepie omgewingsaktiviste" war gekant is
teen ontginning nie. Gerespekteerde figure soos
Ian Player van die Natuurlewe Leierskapskool,
Tony Ferrar van die Natuurlewevereniging vanSA,
George Hughes, direkteur van die Natalse Parke
raad en Nick Steele, direkteur van die KwaZulu
Buro vir Natuurlike Hulpbronne (die KwaZulu
"Parkeraad") tot by groepe soo s die Zululand
Environmental Alliance (Zeal) wat al sedert 1989
teen ontginning stry, en die sambreelorganisasie
Stryd om St Lucia. En hulle was reeds voor die
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die hip oubaas
met die sax
Manu Dibango se wortels Ie in die klassieke opleiding wat
hy as jong seun in Frankryk gekry het en die Afrika-jazz
(makossa) van Kameroen , 'sy geboorteland. Sy grootste
tretter, "Soul Makossa" is die gewildste kortspeler van 'n
Afrika-kunstenaar n6g en is oak vir 'n Grammy genomineer.
ESMA ANDERSON gesels met hom
Jy Is waarskynlik die hipste 60-jarige passie- diemusiek- isd ie baas. Jy isslegs'ndienaar.
in die rondte... Jy is nie verhewe bo die musiek ne, jy moet dit
Jy't ditgese, nie ek nie. respekteer.
Hoe hou jy by met die altyd vinniger Toe jy jou jazz met reggae, hip-hop en
wordende ritmes van die 1990's? rap gemeng het, het mense nie. gekla om-
As jydinkaanmusiek van 'nsekere era, onthoujynie dat hulle jou as 'n jazz-musikant ken nie?
noodwendigdiejaarnie,maardiemusiek,want diswat Ek is nie 'npuris nie.Ek haat puriste.Myeiegevoelens
hou. Dink maar aan Mozart, Bach en Beethoven. is belangriker as hulle. Ek maak musiek soos ek die
Musikante werk met tydlose goad. musiekvoel Mymusiek is veelsydig,want dielewe is

Die res is relatief, soos nasionaliteit. Jy is nie 'n veelsydig.Ekhouvandie beste klassiekemusiek,rap,
Afrika- of Europese musikant nie. Jy is 'n musikant reggae enso aan, maar altyd die beste.
afkomstig van Afrika of Europa. Jy maak niemusiek Hoe voel jy oor techno , house en acid
weens jou roots nie, maar oar die musiek self. house? Is dit die volgende stap?
Uiteindelikmaak dit niesaak ofjy60,70 of 80is nie. Ons leefin 'nrekenaar-era. 'n Mensmoet weet wat 'n
As jypassie het vir iets, isdaar geen ouderdom nie. masjien vir jou kan doen, want mense het die masjien
Kan jy nli 45 jaar in die bedryf steeds gemaak. Wat die musiek betref: mense - veral in
sA dlt Is jou passle? Europa-kan niedansnie. Oietechnobeat gaanboom-
Ek is steeds verfief op die musiek. Sodra i'rop die boom-boom-boom. Jykan nie linksofregs trap nie, so
verhoog is, vergeet jy van die praktiese probleme hulle hoefnieskaam tevoel as daar 'nmooimademoi-
van toer en so aan. Wat jy intellektueel doen, envir selle in dierondte is nie. Makossa is 'n ander storie,
die gees, is om te skep. Omopdie verhoog te k1im want 'n mens moet kan dans. Met technokan alma!
saann metjou band. Enas jy moeg isdaarvoor, kan boogie.
jyniedaarin slaag om joupassiete spaar nie,want jou Is makossa net vir mense wat kan
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dans?
Nee,vir mense wat dit kan voel. Ek is self nie'ndanser
nie, maar ek dansinmy kop. Oit is dalk die deel van
myroots wat sterkuitkom: om die danserige goad in
jou kop te he as jykomponeer.
Jy. het self hard gewerk om die genres
van Af ri ka-musiek te verbre ed, maar
mense het steeds 'n baie eng slening
van wat Afrika·musiek is .
Mense - selfs musikante - hou daarvan omdingete
klassifiseer. Ek is 'n breker. Ek hou daarvan omal
daardie goed af tebreek. Ekwi! tegelyk alles en niks
wees nie. Toe ek reggae opgeneem het, was ekin

_ Jamaica om by die bestes te leer. Ek gebrutk dit
meestal om my musiek inte kleur. Want musiekis
'n klomp k1eure, soos 'n skildery. Ek is nie 'nmono
k1eur man nie.
Jy is opgelei as 'n klassie ke p ianis. Maar
jy speel ook vibrafoon, keyboards,
marimbas, f1 uit en kitaar. Hoe het dit
gekom dat jy saxofoon begin speel hel
en die instrument deesdae die een is
waarm ee jy verbind word?
Dit het eintlik beginas 'ngrap. Snaaks genoeg ismy
vrou Belgies. 'n Belg, Adolf Sax , het die saxofoon
gemaak. So ek weet nie of ek eers op my vrou of
eers op die saxofcon verlief geraak het rue, Ek het
dit in 1953 begin speel nadat 'n vriend wat geir
riteerd was orndat ek heeldag klavier sit en ooten
het, my aangeporhet om die saxofoon te leer speeI.
Aan die begin wasekmaar vrotterig. My Iiefde virdie
saxofcon het eintlik maar geleidelik gekom.
Watter musiek hel jou die m ees te
bein v l o ed ?
obaie, vanAmnstrong,Bach,tot Franco virAfrika-jazz.
Ek het saarn met 'nhele klomp Amerikaanse,Afrika
en Europese musikante gespeel. Hulle het my almal
be'invloed. Maar ekissteedsverlief op die musiekvan
Duke Ellington, Nat King Coleen daai mense.
Jy ve r s kyn noolt sonder jou sonbril
n ie. Haal jy dit oolt af?
Agter die sonbril is my persoonlike, private lewe. Ek
dee! dit net met my lamilie. Ek het dit aanvanklik
begin dra weens dieligte op die verhoog en in TV
ateljees. Ek dra dit nie tuis nie.
Jy het In die verlede net In onafhanklike
Afrika-Iande opgetree. Hoe voel jy
daaroor om nou hier Ie wees in Suid·
Afr ika met al sy probleme?
Jy weet, ons weetmeer van julie as wat julie vanons
weet. Maar soos wal al hoe meer musikante en
kunstenaars hier komtoer, salons baie meer van
mekaar leer. Leerom min ofmeer in pas te beweeg
as 'n kontinent. Maar om enigiets in die lewe te
verander, kos tyd. Toe ekhier aankom enJulie stad
(Johannesburg) sien, was dit asemrowend. Daar is
natuurlik baie probleme ook. Maar d it is baie op
windend om nou probleme te he - want sonder
probleme raak die lewe soms nutteloos.



Landmyn-slagoffers inMosambiek

, deur james north

die oorlog wat nooit ophou nie
Die skokfeite: Sowat 200 miljoen landmyne is in 'n handvollande geplant. Vyf tot tien miljoen myne word steeds
elke jaar vervaardig. Sowat 30 000 mense word jaarliks deur personeelmyne vermink of gedood

PATRICK BLAGDEN, 'n afgetrede Britse gene
raal, hou sy versameling landmyne in 'n eenvou
dige staalkabinet in die hoek van sy kantoor in die
Verenigde Nasies se New York-hoofkantoor.

Blagden, 'n sesvoeter met 'n kersregop militere
houding, gebruik sy kabinet vol myne om sy saak
duidelik te stel: die vervaardiging en handel in
landmyne moet verbied word.

"Ek is nie op 'n kruistog nie," se hy met 'n stem
wat styg, "maar ek is desperaat."

Blagden - sy amptelike titel by die VN is
"ontmyningskenner" - is deel van 'n groeiende
intemasionale veldtog am landmyne te elimineer.
Ook in die veldtog is die Vietnam Veterans
Foundation, Human Rights Watch van New York,
omgewingsgroepe, vredesgroepe, afgetrede mi
litere mense, en organisasies wat vir gestremdes se
regte werk.

AI kry dit min publisiteit, is die vermeerdering
van personeelmyne een van die belangrikste
wapenbeheer-kwessies van die era n1 die Koue
Ooriog. 'n Geskatte 200 miljoen myne - moeilik
om op te spoor, gevaarlik en tydrowend om
onskadelik te stel - is gestrooi oar Jande engebiede
waar daar konflik is of was.

'n Studie van Human Rights Watch se Wapen
projek wat binnekort verskyn,onthul dat 5 tot
10 miljoen myne jaarliks vervaardig word - tien

keer meer as vorige skattings.
Sowat 30 000 mense word jaarliks deur myne

vermink of gedood - 90 persent van die slagoffers
is burgerlikes.

Danksy die anti-Iandmynkoalisie het die Ameri
kaanse Kongres in September 1992 'n jaariange
moratorium op die uitvoer van landmyne geplaas.
Die moratorium verstryk volgende maand, maar
senatore probeer dit verieng.

DIT IS EGTER net 'n klein deel van die oplos
sing, Hoewel Amerika een van die grootste vervaar
digers van myne was, kom die meeste landmyne
nou uit China, die lande in die voormalige Sowjet
Unie en ltalie,

Minstens 75 maatskappye in 44 lande vervaar
dig landmyne, het navorsers van Human Rights
Watch in die deeglikste opname tot dusver bevind.
En omdat die myne so goedkoop vervaardig kan
word - 'n kIeintjie so groot soos 'n skoenpolitoer
blikkie wat 'n mens se been kan afblaas, kos
minder as RIO - is 'n totale verbod waarskynlik
dekades ver.

Die meeste myne is gesaai in Derde Wereld
lande wat insurgensie-corloe ervaar het: Karnbod
ja, Afghanistan, Angola, noord-1rak en Mosam
biek.

Die geskatte syfer van 200 miljoen is nie

noodwendig baie akkuraat rue, maar daar is geen
rv.yfel nie dat dit elke dag toeneem. Party myne
is deesdae "strooibaar" - hulle word in groot getalle
gesaai deur vliegtuie, helikopters en artillerie.
"Wat 'n hele batalion tydens die Tweede Wereld
oorlog 'n hele dag geneem her," se die Human
Rights Watch-verslag, "kan nou in minute gedoen
word."

Landmyne het gewilde wapens in oorloe van
lae intensiteit in die Derde Wereld geword. Vol
gens konvensionele militere denke is landmyne
einrlik bedoel as offensiewe wapen soos om jou
anti-tenk-mynvelde te beskerm of 'n inval te
vertraag. Maar in deesdae se konflikte word dit
gebruik om jou vyand uit sekere gebiede te hou,
te keer dat hulle op jou jag maak, en om hulle te
demoraliseer.

InAngola is daar twee landmyne vir elkeen van
die land se 9 miljoen mense en in Afghanistan Iyk
die syfer nie veel beter nie. Die direkieur van
Human Rights Watch se Wapenprojek, Ken Ander
son, se: "Iandmines have' now become weapons
of mass destruction in slow motion."

Teen-personeelmyne vermink mense gewoon-
lik eerder as om hulle te dood. (Anders as die veel
grater, maar skaarser anti-tenkmyne, wat nie deur
die veldtog gedek word nie.) Personeelmyne
verwoes gewoonlik die voete en bene, wat veroor- ~
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As jy swart is, moet jou tydsberekening reg wees,skryf MUSA ZONDI
van die dagblad Sowetan

die dood staan oral tou

saak, dat die ledemate in byna aIle gevalle
afgesit moet word.

"In Amerika het een uit elke 22 000 burgers
'n afgesitte been of voet In Kambodja is die
syfer een uit elke 236," se Anderson.

Personeelrnyne word al moeiliker om op te
spoor. In sy VN-kantoor onderstreep genl

. Blagden die punt: soos 'n staatsaanklaer met
verdoemende getuienis baal by twee donker
groen plastiekvoorwerpe wat soos yo-yo's Iyk
uit sy kabinet. Hy wys na die een: "Sowjet
plastiek, vryelik beskikbaar in Kambodja." En
die ander: "Chinese plastiek, vryelik beskik
baar in Kambodja."

Hy skroef een van die yo-ya's oap. "Daar is
net twee metaaldele in die een -die pen ..." en
by wys na 'n klein stukkie metaal, ";..en die
ontstekingsfoelie. Daar's nie vee! metaal wat
dit kan verklik nie, veral nie as dit 'n paar
sentirneter diep is nie. Die een het waarskynlik
net so drie en 'n halwe dollar gekos. Dit sou
waarskynlik 'n amputasie onder die knie tot
gevolg gehad het - as jy die beseerde gou
genoeg by 'n hospitaal kon kry." .

Om myne op te spoor en onskadelik te stel
is 'n duur, tydrowende en gevaarlike aktiwiteit.
Dit kos minstens 'n honderd keer meer tyd en
energie om 'n myn te Jig as om dit te plant. Leers
is veronderstel om verslae en kaarte te hou van
wat bulle waar plant, maar min doen dit. En van
"strooibare" myne kan daar nie rekord gehou
word nie. Soos Blagden verduidelik: "Die
mense wat gedood of vermink gaan word, is
onskuldige burgerlikes. Hulle het nie die kaarte
nie; bulle het nie die vermoe om dit te lig nie,
bulle weet nie eens hoe Iyk 'n landmyn nie."

RAE MCGRATH, 'ook 'n afgetrede Britse
soldaat, is 'n mede-stigter van die Mines Advi
sory Group,'n liefdadigbeidsorganisasie in
Cumbria, Engeland, wat arm gemeenskappe
belp om myne in paaie en landerye te vee.
MeGrath glo lande waar baie myne geplant is,
"salons waarskynIik 'n dekade of meer nodig
be om die meeste mynetevee - dis nou asdaar
geld is."

Die groep beskou dit as n spesiale taak om
kinders in die verskillende lande te waarsku
teen landmyne. In Kurdistan en Kambodja gee
bulle skoolboeke uit met mynwaarskuwings op
die buiteblad.

"In omtrent elke land gebeur dit dat kinders
met myne speel. Ons het foto's van Khmer
kinders wat rolbal met landmyne speel. Een
van ons mense het 'n foto uit Kurdistan terug
gebring van 'n seuntjie met 'n lome wat hyself
gebou bet - die agterwiele is personeelmyne
wat om die een of ander rede nie afgegaan het
nie.' ,

Daar gaan dalk oor twintig jaar nie meer
kemwapens wees nie, maar in die jaar 2013 sal
duisende mense waarskynlik steeds deur per-
sonee!myne vermink of gedood word. '
© In These Times

SWART pendelaars kom voor 'n moeilike keuse
te staan elke oggend wanneer hulle werk toe gaan
en elke aand wanneer hulle huis toe gaan.

Die keuse is in watter tou van die deed moet
hulle gaan saan: gaan dit vandag veiliger wees in
'n trein, of veiliger in 'n taxi?

Gaan Puteo 'n veiliger keuse wees,' of dalk 'n
fiets of motorfiets? Wat van voetslaan, of dalk
duirngooil .

Dit is die lewe-en-dood-keuses, 'n Kollega van
die Oos-Rand se elke oggend vansy lewe staan hy
voor die vraag van war gaan veilig wees. "Maar jy
kan enige plek doodgaan. Dit maak nie regtig saak
waar jy is of watter vorm van vervoer jy gebruik
nie."

Elke oggend as by in die taxi klim, dink hy: "Dis
dalk jou laaste fit." As jy in 'n taxisit, kan jy maklik
in 'n stormreen van koeels sterf, afgevuur deur
gesiglose aanvallers wat nooit deur die polisie
gevang word nie.

Oit kan dalk na 'n siek idee klink, maar ek bet
plekke besoek waar mense wag vir vervoer werk
toe. Terwyl jy kyk na die gesigte van die mense,
stralend en moai op die lente-oggend, kom die
gedagte onvermydelik by jou op: van bulle gaan
dalk nie vanaand by die huis uitkom nie.

Hul kraakvars klere gaan dalk later in die dag
deurweek wees van bloed, terwyl hulle bloei vir
misdade waarvan hulle niks weet nie.

Pakkies lekkers en ander goedjies wat bulle.
huis toe wou vat, gaan dalk oral oar die straat
versprei Ie nadat die taxi, of watter vorm van
vervoer oak aI, in 'n hinderlaag gelei is.

Die wagtende eggenoot gaan dalk vir altyd
wag. Die kinders gaan dalk vir altyd wag. Dit is 'n
oneindige gewag. .

Dit maak nie regtig saak watter vorm van
vervoer jy gebruik of tot watter klas van die
gemeenskap jy beboort nie. AI wat saak maak, is
die k1eur van jou vel.

JY KAN ENIGE plek sterf. Jy kan sterf in 'n
koeelreen terwyl taxi-eienaars baklei. Jy kan sterf
wanneer jy uit 'n Puteo-bus klim. Jy kan geskiet
word as jy langs die straat vir jou vervoer wag.

As jy gelukkig genoeg is om bydie huis uit te
kom, kan 'n motor verbykom voor jy by die

Gaanhulle vanaand by

diehuiskom?

Foto:SallyShorkend.

voordeur is en kan die insittendes. gesiglose
skurke, jou vol load pomp.

Maar as jygelukkig genoeg is om in jou buis te
kom en aandete saam met jou gesin te eet, probeer
dit geniet terwyl jy kan. Want jy en jou gesin gaan
dalk nie die volgende oggend wakker word nie.

AB jou idee van jou sorge begrawe is om 'n
sjebien te besoek, sal die mense in Sebokeng vir
jou sedit is ook nie veilig nie. Of jykan sterf rydens
'n nagwaak terwyl jy 'n laaste eerbewys betoon
aan iemand wat ook doodgeskiet is.

Deesdae kan jy omtrent enige plek steif Dis
net 'n kwessie van tydsberekening.

Wees op die regte plek op die regte tyd en jy
sal dalk oorleef. Wees op die verkeerde plek op
die verkeerde tyd en jy is 'n Iyk.

Maar jy sal noait weet wat die regte tyd of pick
is nie - tensy die gode aan jou kant is. •

Diependelaarhet niedieritoorleef nie.
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'n ster.!LLQ~pende
in die woestyn ...
Radio Pretoria soos aankondigers by die kerkbasaar

"0 S gaanaanhou praat totdathulleons glo."Dis net
na vier-uur DinSdagmiddag en dis boere-bravade by
monde vanChris Conradie,KP-stadsraadslidenbestuur
der van RadioPretora,vanuit die astrantekleinuitsaai
stasievirregsesopdiestowwerigeTransvaalse hoel'eld.

Of ons hulleglo, is 'nander storie. Sedertdien het
Radio Pretoria 'tydelik' ophou uitsaai na 'n /
ooreenkoms met minister Danie Schutteomweer 'n
aansoek in te dien vir 'n tydelike uitsaailisensie.Die
week vooraf het die hele pe talje gesorg vir
amusante atleiding.Veral vir die vindingryke manier
waarophulledietydelike lisensie bekomhet:deur reor
tegee dit gaanoorBybelwrspreiding. Ai,ons het nou
maar eenmaaln sagle plekkie vir "Die Boek"!

Die stasie is op Donkerhoek, plaas van nog'n
bekende regse,Koos Reyneke. Hyverduidelik die sim
boliese betekenis van Donkerhoek - "DiamondHill'
noem die Engelse dit - waar die Boere en die
Engelse mekaar die stryd aangese het pas nadat
Roberts en die Britse iroepePretoria ingeneemhet.

Koos se in daardie stadium was die boere

vreeslik mismoedig, maar na die veldslag - wat
onbeslis geeindig het - het hulle wee r moed
geskep. Dit was 'n keerpunt in die verloop van die
Boere-oorlog. Na die veldslag het hulle weer hul
veglus teruggekry.

Op padna Donkerhoek jaagConradie vervaard by
ons verby.Hykommeldienuusbulletinvan hul kantoor
in Pretoria-Noord-50kmdaarvandaan.Hyworddeurge
laat,VWBwordvoorgekeerdeur'ngewapende manmet
'nstoppelbaard.Oar 'nradio word vemeernons mag na
ingaannie."Skryfnou mooioor005en dan salonsjou
miskien toelaat," sesybebaarde makker simpatiek.

Doer in die verte kry 005 as troos 'n blik op die
radiomas van so 20 meter hoog. 'nVierkleur wapper
bokant diekopvan'ngewapende maninswartuniform.

Dienuusbullelin wordomkwan-oor-viergeleesdeur
AnitaArmand, "AfrikanerBoere-heldin"SODS Conradie
haar herhaaldeliknoem. Enhylapsommer uit hoesy
kaalvoetoordie duwweltjies (ofdalk het hy bedoeldie
Drakensberge) daar ingestonn gekom het en dat sy
steeds kaalvoet is. Wys net wat gebeur as mens 'n

bestuurderuitsaaier maak.

EN IS SY geesdriftigl "Dis Radio Pretoria
die enigsle ware volksradio..." Dis die rweede dag
wat hulle voortgaan mel hul onwettige uitsending.
nadat Schutte hul Iisensie teruggeirek het. a
die nuus - hoofsaakIik oar regse aktiwaeite - is daar
boeremusiek, Rina Hugo, boeremusiek, weer
Rina Hugo, boeremusiek, doedelsakmusiek, Franse
enDuitse liedere, 'nmusikale verwerkingvan Obla di
Db la da van die Beatles - solank hulle nel nie
sing nie, want daar word nie volksvreemde
Engels ultgesaai nie - en weer boeremusiek,
aanrnekaarvir'nkwartier op 'nslag sonderom te seop
wie se rnusiek ns vergas word. Die kwartier voel
latersoos 'nuur.DieoggendmelJohannes vanderWalt
was dit baie Duitsemar musiek en 'n toespraak van
DF Malan.

Armand kom uiteindelik weer aan die woord.
Venel hoe mense van ligdag lOt donker na die
radiostasie stroom. "En hulle kom hier ingestorm
met pure vrolikheid en lag in die oe.' Bring
koppies en ketels en meubels en 'n vrag gruis am
rondomdie tasie tegooi vir al die stol En nag geld
is welkom. Ofenigiets anders.

Maak jou De toe en dil kIink soos 'nkerkbasaar .
wa t 'n veiling hou en mense aanmoedig om
asseblief mildelik by te dra. Heel gepas word die
woord "God" en "Christelik" sommer baie gebruik.
~let 'n dimensie by: Die groot onreg wat die
regering dievolk aandoen amhul tydelike lisensieopte
skort, En as die- regering teen die volk optree I

is dit eintlik teen die Iiewe Here self gemik, want
is hulle dan nie "knegte van die Allerhoogste teen
die hele wereld vry" nie, die strofe uit Die tern war
oggens vroeg mel die opening van die stasie

roorgelees word.
Conradie lees 'n boodskap van 'n leser voor met

trot en aandoening in y tern: "Dankie vir
Radio Pretoria wat die enig te radio tasie is wat die
Drieenige God asdieenig teGod erken',

Woensdagoggend en die "radio wat volksbesit
geword het"gaan steedsdapper voort. '

'NLESERKLA oordie baieboeremusiek. Madeleine
Bole ranPretoria - 'nbekendeinregse kringe -se brief
word voorgelees waarin sypleitvir modemeAfrikaan e
musiekenselfs virJohanne Kerkorrel-'hysal dalk elf
laterby ons aansluit",

A, dan kom die verklaring: die radiostasie het
nog nie eintlik musiek nie. Dis Armand en
Johannes van der Walt se eie plate, maar lesers kan
gems musiekaanstuur,

Net anderkant Verwoerdburg raak die stem
weg en dan "Hiers oom sjjjjjj (Grobler),Hy het vir
ons 'n sjjjj (sweepr) gebring." -Ja," se die oom "ek
gee dh mel my hele hart vol dankbaarheid aan
julle. Ek maak dit self en mens kan 'n hele sjjjjjjjjjjj
(spanossedaarmee aandryf?)sjjjjj...En netagterdie bult
raakdie stem heelternaal weg.

Tog half jammer die uitsendings is gestaak,
want anders sou Radio Pretoria gou genoeg agterge
komhet dat verveling enselfgenoegsaamheidhulleop
die lang duur, luisteraars gaan koso En dat
politieke astrantheid 'n radiostasie ook maar net
s'over kan dra •
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- een asdokter en een as apteker. Hyhet 'nhele
reeks patente medisynes op die mark.

In die vroee 18805 ontdek die Westerse me
diese wereld die wonders van die ekstrak van 'n
Suid-Amerikaanse blaar: Coca, of kokaine. Dit
word inmediese tydskrifte geprys as 'nhulpmiddel
vir spysvertering, 'n seksuele opkikker, 'n lewens
verlenger, 'n kalmeermiddel en 'n pynstiller. Sells
Sigmund Freud basing die deugde daarvan.

'n Korsikaan, Angelo Mariani, slaan munt hieruit
en vervaardig Vin Mariani - 'n wyn met genoeg
kokaine in om jou na 'n glasie bale gelukkig te
maak. Die wyn word veral as 'n "intellektuele"
drankie gewild. Tot die pous prys drt aan.

Pemberton laat nie op hom wag nie. Teen die
middel 1880s bernarkhy self 'n namaakset van Vin
Mariani - maar hy voeg 'n kolaneutekstrak by(wat
meer kafeine bevat as koffie 01 tee).

Koka'ine is oak geprys as 'n geneesmiddel vir
morfienverslawing - 'n gewoante wat Pemberton
aangekweek hetnadat hy in die oarlog beseer isen
dit as pynstiller gebruik het.

PEMBERTON SE French Wine of Coca verkoop
good - maar toe dit Iyk of sy drame van rykdom
waar gaan word, word die drankverbod aan
gekondig. Atlanta sou teen 1886 die waterkar ry.

Onseker of drank vir medisinalegebruik toege
laat sou word, begin hy werk aan 'n alkoholvrye
'formule, wat Coca-Cola sou word. Sy vennoot,
Frank Robinson, skep die naam Coca-Cola en die
kenmerkende lettertipe.

Toe Pemberton in 1888 weens maagkanker
sterf, bekom Asa Candler die patentregte en stig
kart daarna die Coca-Cola-maatskappy.

Maar beriqte oar die skadelike uitwerking van
kokaine verskyn teen 1900 al hoe meer gereeld en
dit begin Iyk asof koka'ine verbied gaan word.

Candler wil eers niks daarvan hoar om die
koka'ineurt tehaalnie, maar kortdaama -waarskyn
Iii< in 1901 - gee hy 'n farmaseutiese maatskappy
opdrag om die kokablare te dekokainiseer. Sedert
1903 is Coke koka'ine-vry. Candler en die Coca
Cola-maatskappy ontken daarna dat Coca-Cola
ooit kokaine bevat het.

van kokai-ne en kafeIne
- toe Coca-Cola nag skop gehad het

IN DIE LMT negentiende eeu, skryf hy, ondervind
Amerika 'n enorme omwenteling. Die Amerikaanse
Burgeroorlog tussen die Noorde en die Suide is
skaars verby en onder die wapperende Stars 'n
Stripes ontstaan 'n nuwe patriotisme in die ve
renigde Amerika.

En oak 'n vreeslike geldsug. Selts predikante
verkondig die geldmaak-evangelie. Godsdiens,
kapitalisme en patriotisme word sinonieme. Mark
Twain doop die era die Gilded Age.

Verstedeliking vind so vinnig plaas dat Ameri
kaners in hul aanpassingsfase heelwat senu- en
hipochondriese probleme ervaar. Ta lle mans
ontwikkel weens oorlogbeserings die gewoonte
om hulselt te dokter. Kwaksalwers gedy en talle
word miljoeners.

In die tyd droam John Pemberton, Coca-Cola
se skepper, van rykdom. Anders as die meeste
kwaksalwers is hy 'n geleerdeman met twee grade

VERTEL Coca-Cola die verhaal van sy ontstaan,
klink dit amper soas die maagdelike geboo rte. 'n
Held met 'n beskeie, nederige begin wat later die
wereld aan sy voete sou he.

Hulle verswyq die leit dat Coke eens 'n kragtige
skop gehad het: met ekstrakte van ko kablare
(koka'ine) en kolaneut (kafe'ine), die bestanddele
wat Coca-Cola sy naam gegee het.

'n Coca-Cola pamflet vertel die drankie se
verhaal so: "Die produk wat honderd jaar later die
wereld se bekendste smaak sou wees , het op
8 Mei 1886 in Atlanta, Georgia, 'O'f beskeie ontstaan
gehad. Tot hede is daar nie duidelikheid oar die
apteker dr John Styth Pemberton se de stydse
voornemens nie. Maar die legende lui s6: Pember
ton het dit wat later die Coca-Cola-stroop sou
word, vir die eerste keer insyagterplaas vervaardig
met 'n roeispaan in 'n koper-driepootpot.

"Hy is toe met 'n beker vol vandie nuwe produk
straat-at na Jacob's Pharmacy, waar dit by 'n
koeldranktoonbank verkoop is teen 5c per glas."

Maar volgens Mark Pendergrast se onlangs
gepubliseerde book For God, Country and Coca
Co/a , is die ware geskiedenis van Coca-Cola baie
meer omstrede.

Hoe gebeur dit dat 'n blote gaskoeldrankal die
dinge vir 'n hele planeet van verskillende nasies
en verskillende kulture kan verteenwoordig? Die
sleutel tot die raaisel Ie opgesluit in Coca-Cola se
geskiedenis, die era waarin dit ontstaan het en die
waa rdes wat in daardie tyd posgevat het en
vandag nog heers. Dis die verhaal van 'n produk
wat vandag, soos meer as 'n honderd jaar gelede,
heerli k smaak en verfrissing beloof en van 'n
maa tskappy wat heeltyd die w aardes wat dit
verteenwoordig herinterpreteer am byderwets te
bly.

En natuurlik reklame. Coke is eenvoudig die
mees geadverteerde produk in die geskiedenis.
Dit is een van diegrootste suksesverhale van die
gebruik van reklame om 'n produk wat niemand
nodig het nie, al~'d -within arm's reach of desire
te plaas.

ken. Die enigste geskrewe weergawe daarvan is
veilig toegesluit in 'n bewaakte kluis in Atlanta, die
geboorteplek van Coke. Die sogenaamde 7X
formule Iys die sewe bestanddele wat Coke sy
kenmerkende geur gee en dit die "real thing"
maak. Maar selfs al lek die formule uit (soos na
bewering al telkemale gebeur het) , sal Coke
ontken dat dit die ware Jakob is. Boanop snan
geen voomemende entrepreneur 'n kat se kans
om Coke se enorrne wereldwye infrastruktuur na
te aap en sy produk teen die selfde prys of
goedkoper te verkoop nie.

Eenvan nege planelewal om'n kl ein, indrukwekkendesonneljiewente l. Bestaanuit90persentwater. DieAarde·

Coca-Cola planeet

MAAR MEER OG. Coke verteenwoardig alles
waarin Amerikaners glo en die res van die wereld
soos skape navolg. die Ameri kaanse Droom,
kapitalisme en die Westerse en veral Amerlkaanse
beskawing en lewenswyse.

hulle hul formule verander. Nuwe Coke sou
verbruikers se behoefte aan 'n soeter produk
bevredig. New Coke is gebore.

Maar tal hul groot verbasing wasdie besluit 'n
graot flater. Amerikaners het in hul hordes in
opstand gekom. Sakke en sakke vol protesbriewe
is by die maatskappy afgelewer. Van die briewe
het gese dis so erg as wat dit sou wees as God
skielik die gras pers sou maak en dat hulle nie
meer ontste!d sou kon wees as iemand die Stars 'n
Stripes in hul voortuin verbrand het nie.

"Changing Coke," het een ontstoke briefsky
wer gese, "is like breaking the American dream,
like not selling hot dogs at a ball game." 'n Ander
het uitgevaar: "Would it be right to rewrite the
Constitution? The Bible? To me, changing the Coke
formula is of such serious nature. '

Die storm wou nie oorwaai nie - en die
maatskappy isgedwing om die knie te buig voor
die openbare smaak. Die dag toe hulle aankondig
die oorspronklike Coke word teruggebring, kry
die maatskappy 18 000 tel efoonoproepe van
dankbare dorstiges.

Maar die blaps was nie 'n totale ramp nie. 'n
Beter reklamefoefie sou die Coca-Cola maalSkap
py seker nie self kon uitdink nie. Die bohaai het
hulle maande lank gratis reklame gegee - en die
verkope van tradisionele Cok e het die hoogte
ingeskiet.

Die Coca-Cola maatskappy moes finaal erken:
al besit hulle Coke dalk in naam, is hulle eintlik
maar net die dienaars van hul produk, hul eie
skepping. Want smaak en marknavorsing het
uiteindelik niks met Coke se gewildheid uit te waai
nie.

Dit gaan om wat Coke verteenwoordig Dis 'n
magtige simbool, amper 'n ik on. En veral vir
Amerikaners, so belangrik soos God, volk en
vaderland.

Coke isomhul met mites en mistiek. Daar is die
mite van ' the real thing" wat nie geewensar kan
word nie. Volgens die mite is die unieke resep van
Coke 'n geheirn war net twee mense ter wereld

Wat het Koekenaap en Krakow gemeen? Of Murmansk en Madras? Ouagadougou en
Wollongong? Coca-Cola. Die drankie en die advertensie, al is dit net op 'n yskas of 'n
winkelmuur.Moor mense op die planeet weet van Cokeas watvanmaanreise of die atoombom

- of Aids - weet. Argeoloe in die jaar 6 000 sal verskoonkanword as hU l le~op reste van ons huidige
beskawing afkom en glo Coke was ons universele godsdiens - tensy Co~ dan nog bestaan, want
die nuwe reklamekreet is: Altyd Coke. ESMA ANDERSON ondersoek die ~ nomeen Coca-Cola

WAt~NEER die geel sk)f van die son met dag
breek oor die horison verskyn, kon dit net sowel
Coca-Cola se raoi frisby-agtige sk}f met die ken
merkende wit Spenceriaanse leners gewees het.
Daagliks buig aardlinge in amperse aanbidding
van die roai skyf soos antieke samelewings voor
die son se geel sirkel gebuig hel.

Want met elke sekonde wat verbyflits, sluk 'n
dorstigewereld byna 400 000 Cokesin meer as 185
lande - meer lande as wat deur die VN "verenig"
word.

Coca-Cola is 56 gewild dat diemaatskappy op
grand daarvan die voortbesaan van die gaskoel
drank byna tot 'n natuurwet verhef in hul reklame.
Want so seker soas die gee! skjf elke oggend in
dieooste verrys en die sterree!keaand skyn, word
belowe, so seker kan jy wees Coke sal steeds die
"real thing" bly om jou dors te les. Coca-Cola sal
vir ewig daar wees, jube! die jongste reklameveld
tog. Altyd Coca-Cola. En miljoene verbruikers se
wereldwyd asemloos "amen".

Coke se sukses strek verder as die reusagtige
verkope daarvan. Naas die woordjie "OK/okay",
is Coke waarskynl ik die bekendste woord ter
wereld. Dit is wereldwyd die bes verspreide
verbruikersproduk en, aile kultuurprodukte in ag
genome, seker die grootste gemene deler.

'n Onlangse reklame-video be~n met die rooi
Coca-Cola-skyf wat stadig verdof am die aardbol
te onthul. Die superponering Iyk dalk verregaande
- maar word wakker en ruik diekame: dis Coca
Cola planeet die! Want Coke het waarlik die
were!d verower. En nie net aardlinge se beursies
rue, maar oak hul harte.

COKE IS VANDAG vee! meer as net 'n gaskoel- .
drank,En die byval wat dit bymensevind,gaan om m
eer as net smaak.

Toe Coca-Cola in die midddngtigerare be
kommerd begin raak het oor diesrygende gewild
heidvan Pepsi en boanop ontdek het dat geblind
doekte mense in toetse die smaak van hul aarts
vyand verkies, het hulle in 1985 aangekondig dat
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Deur die jare het Coke se boodskap van
ontspanning en ontvlugting heeItyd konstant ge
bIy, net ingekleur met 'n konternporere inslag.

In die vroee tagt ige~are is Coke verhef tot 'a
staatmaker: "The biggest taste you've ever found.
The one that. never lets you down. Coke is it.-

Na die "New Coke" -skandaal is die 'Coke is it"
veldtog gekelder omdat niemand meer geweet het
watter Coke "dit' nou eintlik is nie. Om dit te
prabeer regstel, het Coke dit uitbasuin: 'You can't
shake it, can't fake it. The feeling you get from a
Coca-Cola. You can't beat the real thing.'

Voortaan het Coke sy amper pouslike status as
die "real thing" in die wereld begin beklemtoon
die een ding war altyd konstant gebly het. En sal
bly. Vir altyd, voeg hulle nou met opgeblaasde
selfvertroue by.

Maar hulle gaan selfs verder in die nuwe
advertensies, wat veral op tieners gemik is. Coke
word nie net verbind met die Amerikaanse le
wenswyse en droom nie, maar aan die koper se
individualiteit. Enselfs alword jou drome (soos die

I
wa t rn a

NA DI E OORLOG het Coke begin omsymarkte
in die gebiede uit te brei en vandag is dit die
grootste koeldrank ter wereld. .

Die persepsie dat Coke 'n simbool is van
Amerikaanse waardes, het met die "New Coke"
blaps van 1985 gewys hoe goed Coca-Cola se
advertensies gewerk het. Coke verpersoonlik en
verkondig se[ die evangelie van die Amerikaanse
droom en patriotisme en moes uiteindelik swig
voor hul eie maaksel.

T IME

Timesevoorstelling van Cokeoorkom ras,geslag, geloof en ideologie:JFKennecly e n FidelCastro
Coke sewereldwye verko pe sluk ewegraag 'n Cokeweg

Een Nazi-offisier, Otto Dietrich , was baie American dream) nie waar nie, is daar altyd Coke,
ontsteld toe hy ootdek hoe gaande Duitse soldate troos hulle.
oor Coke was: "Amerikaners het niks behalwe Met die bekendstelling van Coke se nuwe
kougom en Coca-Cola bygedra lOt die wereld- kenteken, ....ys hulle 'n reklarnevideo waarin die
beskawing nie.' rooi skyf oar die aarde gesuperponeer word. Dan

die amper gewyde boodskap:
"One planet, hundreds of nations, thousands of

languages and billions of individuals. All standing
finn on a world that won't stand still... Our story
is for them and it changes as they change... This
classic symbol remains - to remind ourselves why
we are here. To refresh a thirsty world. Always."

Coke die koeldrank. Coke die simbool van
beskawing. Coke die versinnebeelding van Wes·
terse lewenstyl. Coke die staatmaker. Coke die
redder. Coke die ikon. Coke die heilige water... .

Maar die ontspanningsboodskap is ook af
gewissel deur 'n ander ou Coca-Cola gunsteling:
nostalgie oor die rustige, pastorale Amerikaanse
platteland, maar natuurlik met 'n Coke daarin.

Coke-advertensies het ook die beeld van Sin
terklaas hervorm. Voor Coca-Cola die Sweedse
kunstenaar Haddon Sundblom in 1923 aangese het
om 'n Kersadvenensie te maak, het Sinterklaas in
aile uitbeeldings anders gelyk: meestal taamlik
slank en geklee in enige kleur van geel, blou,
graen tot rooi. Ni Sundblom se gewilde advenen- ;
sies was die oubaas vir ewig 'n groot, vetgrysaard.
Opgeruimd en met 'n wit baard, bree gordel,
stewels, en natuurlik geklee in Coca-Cola-raoi.

TOE DIE T\VEEDE Wereldoorlog uitbreek, was
Coca-Cola al so 'n hegte deel van die Amerikaanse
lewenstyl dat Amerikaanse soldate in"dievreemde"
trane in hul oe gekry het ten aanskoue van 'n vrag
Cokes wat aan hulle gesruur is. Dit het die goeie
dinge tuis verteenwoordig: hul mesies, basketbal,
hamburgers en, wat anders, Coke. 'n Tuiste weg
van die buis af.

Weens die hoe suikerinhoud het die koeldrank
toe oak 'n hoe prys op die swartmark gehaal en
Coke, verkwansel en verruil deur soldate, het sy
weg gevindna die harte van bykans elke nasie wat
op een of ander wyse betrokke was.

"HEL, ek weet nie van enigets waarop ons nie
adverteer nie." Aan die woord~ John Candler, die
seun van 'n eertydse Coca-Cola president, Asa
Candler. Nee, dis nie net 'n paar jaar gelede nie.
Dis 1913.

Toe al het Coca-Cola 56 \\yd geadverteer en
versprei dat dit die nasionale Amerikaanse drank
ie genoem is. Versadigingsreklame was al in 1889
hul strategie - en dit het Coke in 'n ikon verander,

Coke het, soos die tradisie vandie makers van
die patente medisynes wat hulle voorafgegaan
het, op omtrent enige ding geadverteer: koerante,
plakkate, muurskilderye, vuurhoutjiedosies, ka
lenders, termometers, [aparse waaiers, boek
merke, sigare, skinkborde, horlosies en jo-jo's.
Die Coca-Cola-naarn kon nie misgekyk word nie.

Die opsigtelikste was die handgeverfde Coca
Cola-handelsmerk wat oral op mure geverf is en
dikwels hele sye van geboue bedek het. Teen
1914 het hulle meer as 5miljoen vierkante voet
muuroppervlak geverf. Vandag is Coke en kafees
omtrent sinoniem. Daar is skaars 'n kafee op die
hoek of sy vensters is Coca-Cola-rooi geverf. Dis
'nbaken. Soek jy na 'n kafee in 'n vreemde dorp,
kyk jy net uit daarvoor,

Teen 1900 reeds het Coca-Cola deurgesypel na
elke aspek van Amerikaanse lewe. Perde is Coca
Cola genoem, daar was Coca-Cola sigare, kougom
en lekkergoed en die gaskoeldrank het gereeld
voorgekom in gewilde liedjies van die (yd.

Coca-Cola se verkoopsmanne is in die tyd by
vergaderings opgesweep en aangese om hulle te
verbeel hulle is sendelinge van 'n sekulere geloof.

Sedert Coca-Cola in 1895 uitsluitlik as 'n
koeldrank bemark is en nie meer as 'n "medisyne"
ook nie, het Coca-Cola die woorde "delicious and
refreshing" begin gebruik - die hoeksteen van hul
toekomstige advertensies.

Die maatskappy het vroeg al besef ontspan
rung, verfrissing en uiteindelik ontsnapping is hul
beste verkoopstaal. Hulle het ook besef die pas
gaan nie stadiger word nie.

Hulle grootste slagspreuk in die jare twintig,
dertig en veertig was "pause and refresh yourself" ,
wat perfek gepas het by die hedonisme van die
tyd. Dis later verander na 'the pause that refresh
es" en bykans elke beroemde, sportman, filmster,
akteur of model is gebruik om Coca-Cola te
adrerteer. Hulle het ook seker gemaak dat Coke
onlosmaaklik verbind word met elke sosiale of
ontspanningsaktiwiteit.

In 1932 maak Coke oak huleerste advertensie
met kos in. Die slagspreuk was "a natural partner
of good things to eat" endiehot dog,of hamburger
met chips, afgespoel met 'n Coke, is vborgestel as
die tipiese Amerikaanse maaltyd.

Later sou hamburgers, hot dogs, basketbal,
Amerikaanse voetbal en, natuurlik, Coke simbole
word van alles wat eg Amerikaans is. Die "Amer
ican way".

die heili
van
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die midas-sindroom
deur louis kirstein

Vinnig rykword is vinnig armword
KO M dit by geldmaak - veral in tye soos die 
stamp baie donkies hul koppe meer as een maal.
Van tant San op annieshof tot dr Jan in Waterkloof
word nog keer op keer verlei deur die Midas
sindroom: groot geld vir min moeite...

As mense nie om die bos gelei word deur
kettingbriewe nie, val hulle vir die piramide
skemas. En nou's daar die jongste gier - 'veel
vlakbemarking". ,

Hoe verskil die 'veelvlakbernarking" van die
onwettige piramide-stelsel (soos die Kubus
skandaal) en keningbriewe? Hieroor is daar groot
onduidelikheid, se Al Meyer, bestuurder van die
Verbruikersraad se adviesdiens,

"Dit is moeil ik om 'n piramide te omskr)f," se
hy. "By elke menslike transaksie is 'n element van
'n pirarnide-stelsel betrokke. Verskeie wene ver
wys wei na piramides, maar gee geen algemeen
aanvaarbare definisie van piramides nie.'

Ook in veelvlakbemarking, se Meyer, word
produkte deur 'n piramidestelsel verkoop. Die
stigter verkoop byvoorbeeld aan sewe mense,
elkeen van hulle verkoop aan sewe mense en so
wentel die Iyn af.

Maar, waarsku die verbruikerorganisases, die
enigstes wat lag, is die uitvinder van die stelsel. En
die kanse is bitter skraal dat mense wat hul geld
s6 in die water gooi, dit sal terugkry.

Die piramides is nie per se onwettig nie, se
Meyer. "Dit heet veelvlakbemarking (WB) en is
hier om te bly. Elke transaksie tussen mense is
wettig, Dit is eers wanneer die versadigingspunl
bereik word dat mense hulle geld verloor. Omdat
jy byvoorbeeld elke maand R50 rnoet betaal am
dee! van die groep te wees (iy word kontraktueel
verplig) gaan jy jou geld verloor as daar niemand
in jou afwenleling Iyn is nie."

In die Sportron-skema koop die verbruiker
vitamine-aanvullings. ~laar as hy nou vier of Iyf
ander onder hom kry in sy afwentelingslyn, kry hy
kommissie van elkeen. Die ideaal is dat hy 56 sy
geld terugkry. Omdat die oorhoofse koste, SODS

advertensiekoste, laag bly, behoort die geld kon
tant in te kom.

Oieselfde beginsel word nou by Network
Marketing gevolg, se Meyer.

Om aan te slait kos R150 en nog R50 per
maand. Daarvoor kry jy 'n glanskatalogus met
enigiets van boeke tot broeke.

'n Gewone motorskoonmaakmiddel word by
voorbeeld vir Rll geadverteer. Maar tel jy die
posgeld by, kan die produk uiteindelik amper
dubbeld kosoDie boonste vlak key drie persent van
elkeen in die afwentelingslyn se aankope, Dit
beteken as elkeen R50 se kruideniersware koop,

het die boonste vlak 33 mense nodig om sy
maandelikse fooi van R50 te dek. Om die R150 te
delg het die boonste vlak 99 ander mense of
transaksies nodig.

Die probleem, se Meyer, is: die mense word
deur goeie bemarkingstegnieke 'verlei" am te glo
die stelsel het geen versadigingspunt nie.

Maar net ingeval mense agterkom die teorie en
praktyk werk nie uit nie, word 'n kontrak geteken
wat NWM kwytskeld van enige aanspreeklikheid.
Daarin word bepaal: wanneer enige dispuut met
NWM verklaar word, is die maatskappy se besluit
finaa!' Verbruikers word dus vooraf in kennis
gestel hulle moet nie eens probeer om 'n dispuut
met NWM te verklaar nie, se Meyer.

'n Video word gebruik om die konsep te
bemark. "Dit is ongelooflik hoe Iigge!owig mense
is," se Meyer. "I ant He teren tant an eet die hele
spul vir soetkoek op."

Eers later kom hulle agter alles is nie mane k1n
en rosegeur nie, se hy. Oit is ook amper onmoont-

lik vir die goedgelowige verbruiker om uit die
greep van die kundige bemarker re kom. Is die
kontrak geteken, s hulle vir rwaalf maande ge-
bind. ..

Meyer se die stelsels wat bekend is, is maar net
die punt van die ysberg. "Daar is net tegniese
verskille tussen piramides en veelvlakbemarking.
Hoewel ons van 'n wettige piramide praat, is daar
nog geen wet wat die nuwe vorms vanveelvlakbe
marking omskryf nie. Selfs die Verbruikersraad is
nou eers besig om veelvlakbemarking te omleed."

Dis nie 'n nuwe gier war uit die Verenigde tate
na Suid-Afrika oorgewaai het nie. Ou bekende
produkte soos Tupperware werk oak met 'n soort
piramidestelsel.

"i\'\VJ\I IS IE 'n pirarnide- telsel nie," se Atholl
Reed, die grootbaas van die organisasie. 'Dit i 'n
wereldwye ver kynsel wat al in die vyftigerjare
begin het. Oit is 'n ander vorrn van bemarking en
werk op die yriend-vertel-vriend beginsel. In die
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Die legendariese Catherine Deneuve is tans in nie
minder nie as drie films in Suid-Afrikate sien

deur christi van d er westhuizen
IVSA verteenwoordig dil 17,1 persent van klein

handelverkope. Dit is 'n multi-miljoen rand ske
rna."

Net in Suid-Afrika het die bedryf al 37 000 lede
met 'n omset van RIOmiljaen sedert dit drie
maande gelede bekend gestel is, se Reed. "Die
mense moet net gewoond raakaandie konsep. Dit
is soos toe motors bekendgestel is. Eers wou
niemand daarvan weet nie. Vandag ry niemand
perd nie."

Oar die posgeld wat alles sovee! duurder
maak, se hy: "Dit sal baie damvan mense wees
wat langs 'n winkel blyomons produkte te bestel.
NWM is op die planelanders gemik. Die kening
winkels bereik maar 15 persent van aile Suid
Afrikaners." •

KETTINGDROME
KETTINGBRIEW E wat "flnansiele vryheid " beloof,

lset verb ru ik e rs en verbruikersorganisasies hu l

hare uit hul koppe trek. Maar ook hieroor is

die wet vaag .

' Oaar is n ie eens eenstemmigheid oo r wat 'n

kel t ingbri et is n le , " se Meyer. Die term het in

die volksmo n d ontstaan .

Wat kettingb r iew e so wonderlik laat klin k, is

dat net een brie f nodig is om heelpad bank toe

te lag. "Wat natuurlik onsin is; se Meyer.

'n Brief wat nou in Suid-Afrika versprei w or d en

voorspoed b e lowe, word onderteken deur ene

Edward Green , wat d ie gehelm van sy rykd om

vir net R40 v e rkl ap . Green se die stelsel werk

so goed dat hy vro eg afgetree net om In die

geld te ro l. M aar G reen Is in werklikheld 'n

Amedkaner - en hy is al 'n geruime tyd dood .

Kelt ingbri ew e is ook nie onwett ig nie, meen

Meyer, net sekere elem enle daarvan.

' Oaar is groot o n sekerheld oor kett ingbriew e.

Nie eens d ie Prokureurs-Generaal stem saam

nle," se Mey e r . " Dl t is moeilik om enige

onwett ighe id i n ge v o lge die dobbelwet teen

die skepper v a n d ie kett ingbrief te bewys. Die

skepper is in d ie meeste gevalle nie meer deel

van die kettin g n ie . Daar is myns insiens ook nie

'n mate van geluk betro kke nie omdat dit op

menslike handeling be rus. Menslike reaksie o f

'n versuim om t e reageer kan nie gelykgestel.
word aan ' ge lu k ' 5005 by die gooi van

dobbelstene n le; " s e Meyer.

' Teorel ies het almal wat uilgebuil wo rd regte.

In die praktyk is daar egter min wal vir hulle

gedoen kan word . "

Deneuveen Depardieu in A Strange PlacetoMeet

DENEUVE. Soos met Garbo en Dietrich amhul 'n
onverklaarbare mistiek die naam. Hulle noem haar
'n legende in haar eie tyd , die Franse aktrise met
daardie ontwykende, asembenemende, fassine
rende "iets.'

Dis meer as haar klassieke skoonheid, haar
chic voorkoms. Fotograwe, regisseurs, krilk;i het
al probeer peil waar die oorsprong van haar koele
aantrekkingskrag Ie. Die kritikus Francis Wynd·
ham skryf dit toe aan "a cool combination of the
vicious and the virginal peculiar to herse~.' Man
Ray het haar as "the quintessence of every man
nequin I ever photographed " beskryf. Roman
Polanski het haar "a professional virgin' genoem.
David Bailey, 'n eertydse eggenoot en fotograaf
het met dievreemde "an authentic peasant' voren
dag gekom.

Sekere kritici was onv leiend: Wyndham het
haar toneelspel s6 afgemaak: "She often seems
as if she's notacting at all. No evident understand
ing that she ever knew what she was doing.Astyle
and a technique so transparent that it hardly
counts as acting atall." Manny Ferberhet met die
vlymskerpe "Catherine Deadnerve" uitgekom.

Want Deneuve kom meestal emosieloos, al
gelrokke voor in films, arnper asof sy werklik nie
weet waar sy is nie. Byvoorbeeld: in 'n toneel in
Indochine ruk haar mede-ster Vincent Perez haar
hardhandig aan dieskouers rondo Sy kyk uitdruk
kingloos voor haar u~, oenskynlik onbewus vansy
teenwoordigheid.

Sekere van haar u~sprake het mense nag meer
verwar: "Essentially I'm acting myself," hel sy al
gese. By 'n ander geleentheid: "I hate showing
effort. I don't like to act spontaneously." Staties is
sy, amper sfinksagtig.

DENEUVE, DIE DOGTER van die akteurspaar
Renee Deneuve en Maurice Dorleac , het sonder
skroom in die verledeerken dat haar voorkoms en
haar suster, die aktrise Francoise Dorleac, vir haar
die weg na filmrolle gebaan het. Sy maak haar
rolprentdebuut op 13·jarige ouderdom in Les Col
legiennes. Films soos Les Petits Chats en Les
Portes Claquentes volg, maar haar "ontdekking'
deur Roger Vadim lanseer haar as die Franse
opvolger van Brigitte Bardo!. Die verfilming van Et
Satan Conduit Ie Bal, Le Vice et Le Virtu en die
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geboorte van 'n seunby Vadim geskied voorhaar
negentiende verjaardag.

Haar eerste film wat naam maak, is Jacques
Demy se Les Parapluies de Cherbourg: dit word
bekroon met die Cannes Gou e Palm en die
Franse Akademie se Grand Prix. Saam met Dar
leac speel sy in Demy se 1965 -fiIm Les Demoi
selles de Rochefort: in die d~kumenter daaroor,
wat tans wys ('The Young Girls" tum 25), vertel
Deneuve hoe sy, na jare se vervreemdrq van haar
suster, Dorleac, tydens die verfilming van Les
Demoiselles weer bevriend geraak he!. In 1967
stert Dorleac in 'n motorongeluk - 'n slag wat
Deneuve nooit ten volle vervverk nie.

Polanski se Repulsion is haar eerste Engelse
film en oak die eerste van talle rolle met bu~enge
wone seksuelebatone: ontering in Luis Bunuel se
klassieke 1967-film, Belle de Jour; prostitusie in
Hustle; 'n biseksuele privaatspeurder in Ecoute
Voir; 'n biseksuele vampier in The Hunger. FiIf9s
wat uitstaan, slu~ in Bunuel se Tristana, Truffaut
se The Mississippi Mermaid en The Last Metroen
Demy se The Slightly Pregnant Man. In AStrange
Place To Meet is sy saam met Gerard Depardieu
gesien. Sy speel ook in minder merkwaardige
films soos Les Creatures, Mayerling en March or
Die .

Haar kleurryke filmloopbaan (sy het oor die
sestig films gemaak), die Chanel-advertensieveld·
tog en die bekendstelling van haar eie parfuum en
modelyn verskaf haar wereldwye roem.
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& Ike:

deur christ i van der westhuizen

sormagtige verhouding met Ike Turner. Oit skop
af met 'n kostelike klein Anna Mae Bullock (Tumer
se regie naarn) wat die kerkkoar 'n voorsmakie
gee van haar latere vurige verhoogoptredes. As 'n
na'iewe jong vrou, vars van die planeland, ontmoet
sj' Ike in die groot stad. Hy is suave, 'n irnposante
man met 'n oor vir musiek. Hy het sy eie rhythm'
&blues-groep en 'n reputasie van - SODS Laurence
Fishburne, war hom speel, Sf - "jy weet, Ike Tumer
het 'n bank besteel om sy groep van uitrustings te
veorsien. Hy was 'n groat vis in 'n klein poeletj ie . "~

die trauma agter die skerms
Hoe die kerkrnelsie van Tennessee
'n pop-ster geword het

SY sing "nice and rough'. Want sy doen nooit iets
"nice and easy" nie, SfTinaTurner net voor sy haar
weergawe van "Bloody Mary' in What's love got to
do with it sing. Hoe ' ref" die rock-keiserin dit
verkies het, kan mens net raai: jy sidder by die
aanskoue van die "rowwe" afmetings war haar
lewe wei aangeneem het. En van nice is daar nie
juis sprake nie in If'bat s love, die biografiese
filrnkroniek van Turner se lewe.

What's love, gegrond op die 1986-outobio
grafie I, Tina, handel merendeels oar Tina se

IN "THE YOUNG GIRLS' Tum 25 poog 'n mOOe
werker aan diefilm om Deneuve se betowerende
uitsonderlikheid vas teyang: "Jacques Demy,"se
hy, "wou iemand vir die rot kry wat terselfdertyd
intiem en verwyderd voorkom." Dis deel van haar
geheim: sy isnieso afsydig dat sy die kyker verveel
of irriteer nie: sy lewer •n onderbeklemtoonde
vertolking van emosies, onderdnukte emosies wat
toenemend blootgele word en dan eensklaps tot
'n uitbarsting lei.

Deneuve kies haar rolle deeglik. Die karakters
wat sy uitbeeld in Indochine en My Favourite
Season vind aanklank by haar speltegniek: hulle
is sonder hartstog, hulle is willoos en kan nie
emosie wys nie. En onder die dun fasade van
sereniteit is daar 'n diep melancho lie.

Deneuve het geweier om in Regis Wargnier se
La Femme De Ma Vie te spool. Hy was vasbeslote
om haar vir Indochine te kry en het die skrywers
vertel: "As Catherine Deneuve nie saam met ons
wil werk nie, gaan ek nie voort met diestorie nie."
Oeneuve reageer: "Dis baie stimulerend om te
weet verskillende mense, wat ek nie voorreen
geken het nie, he! idees oar my, en ook, dat
hierdie idees op my vorige films gegrond is .
eerder as op my eie persoonlikheid. Oit is roerend
om die teiken van hul verbeelding te woos.'

OENEUVE IS VANJAAR 49 jaar oud. Tog wek sy
steeds die indruk van tydlose skoonheid en ele
gansie. Sy is die ongeewenaarde verpersoonli·
king van die ewige, onbereikbare. geheimsinn~e

eienskap van die vrou - onverstoorbaar Deneuve.

2 9 SEP T EMBE R 1 9 9 3 VRYE WEEKBLAD 33



AngelaBassettasTinaTurner.

Tina is beindruk: 'Ek was 'n kerkmeisie van
Tennessee. Ek het nie geweet wat dit is om 'n ster
te wees nie," se sy vandag,

Ike, egter, was nie beindmk toe Tina se roem
sy eie oorskadu nie. Met tussenposes kneus hy dus
haar lippe en neus, trek haar aan die hare rond,
verkrag haar, kraak haar ribbes, breek haar kake
been - en dwing haar dan omop te tree.

NIE 'N VERHAAL wat die Disney-studio sommer
sal aanpak nie, sou mens se. Disney het die
ftlmregte bekom kort nadat I, Tina uitgereik is.
Sewe jaar, drie draaiboekskrywers en twee regis
seurs later het die produksie uiteindelik begin. Die

.rede vir die oponthoud word goed verwoord deur
Kurt Loder, medeskrywer van I, Tina: "Hulle het
gese hulle wi! he dit moet 'n soort upbeat-ding
wees Ek kon nie sien hoe dil gedoen kan word
nie.'

Draaiboekskrywer Kate Lanier is ingebring am
'n "vroulike perspektief' aan die storie te gee.
"Kate het die idee gehad omdit as 'n legende te
hanteer: 'n heldin op 'n soektog en die is haar
wedevaringe," vertel Doug Chapin, rnede-vervaar
diger. 'n Soort huldeblyk, dus.

Die gevolg is 'n dunnerige draaiboek wat,
omdat dit am Tina se verhouding met Ike sentreer,
belangrike .gebeure in haar lewe 6f ignoreer 6f
aanpas: die geboorte van haar eerste kind; die
sukses van haar solo-opname van "River Deep,
Mountain High" wat Ike s6 ontstel dat hy haar
aanrand. "River Deep" was eintlik 'n volslae
mislukking in Amerika.

OM 'N AANTREKLIKEaktrise VIT die hoofrol te
kry, was die volgende kopkrapper. Want aantrek
lik moes sy wees: nie net fisiek nie, maar oak as
lokettrekpleister. Turner vertel: "Die vervaardi
gers het aanhoudend daaroor gepraat dat sy soos

ek moet Iyk - 'n wonderlike liggaam enbene moet
he. Ek se toe 'hey, ons praat hier oor toneelspel'.
Dis hoekomek baie te doen gehad het met die
keuse tussen Robin Givens en Angela Bassett."

Bassett is laas in Spike Lee se .Ifa/co/mXgesien
as die Swart Bewussynsleier se wederhell, Betty
Shabazz. Behalwe vir 'n indrukwekkend akkurate
voorstelling van Turner se kenmerkende verton
ing, gee sy 'n sterk emotiewe vertolking van die
rol: Tina as onervare nuweling in die sud, Tina as
aangerande maar dapper vrou en rnoeder, Tina as
triomfantelike rockmama.
~ Laurence Fishburne (van Bo)"z ,\' the 'Hcod
faam) het geweifel voor hy ingestem het om die
rol van Ike te speel. In die oorspronldike draai
boek is Ike eensydig uitgebeeld . geen motivering
is gebied vir sy maniese gedrag nie. En, soos
Fishburne se: "Niemand is net boos nie.'

Sy reaksie "YS 'n leemte in die fUm uil: omdat
die verhaal vanuit Tina se oogpunt vertelword, het
die werklike gebeure moontlik in die slag gebly.
Fishburne poog om Ike volrond uit te beeld, die
aandag op sy menslike sy te vestig, Hybly egter
sonder tll)'fel 'n gemene man wat nie maklik
empatie by die gehoor sal inboesem nie - teenoor
die vemielde, maar moedige Tina wat haar nie
eens een keer aan drank!dwelms ofselfs sigarette
vergryp nie - anders as Ike, natuurlik. Fishburne
se: "Daar is Tina se kant van die saak, daar is Ike
se kant van die saak en dan is daar die waarheid."
En hy slaag daarin om 'n emosioneel geskakeerde
vertolking van die sjarmante, maar tirannieke en
gewelddadige man te gee.

Vandag is Ike nie juis apologeties nie: in onder
houde vertel hy nonchalant dat hy haar nie meer
geslaan het as wat enige ander man syvrou slaan
nie. Hy het haar geslaan oor haar houding. het hy
aan Time- joernalis Richard Corliss gese: "Sy het

Ike aan TIna indieambulans na haar

self m oordpoging:"As jyditnie m aak

nie, maak ek joudood."

altyd hartseer gelyk. en ek kan dit nie vat as mense
hartseer Iyk nie. In plaas daarvan om my te venel
wat verkeerd is. hel sy dit opgekrop endan oormy
gekyk, en ek kan dit nie vat nie, en dan he: ekdie
shit uit haar geklsp.' Gevra oor sy rondslapery ten
aanskoue van Tina, antwoord hy koel: ·)a. ek het.
Daar was nie Aids in daardie dae nie."

Whats love belig die aard van vernietigende
verhoudings SODS Ike en Tina s'n. Die groat Haag
op enigiemand se tong is: hoekom het sy by hom
gebly . en, in die geval, vir sestien lange jare1 Die
antwoord .- wat naderhand irriterend aanhoudend
herhaal word in die film- is: ek het hom bdowe
ek sal hom nie verlaat nie.

Die dinamika van die Turners se verhouding
was oenskynlik as volg: Tina is as kindverlaat deur
haar rna; Ike is 'n aantal kere verlaat deer on
bekende sangers wat hy tot sterre opgebou het 
Tina het gedink hulle is albei deur die wereld
veronreg. Sy is gevange gehou deur 'n moederlike
pligsbesef, Ike se emosionele manipulasie en
rninstens 'n tikkie masochisme. Regisseur Brian
Gibson meen "sy wou hom genees. Sy wou sy
lewe beter rnaak en 'n ster wees vir hom. Maar
natuurlik kan jy nie iemand anders regmaak nie.
Jy kan meer en meer insit, maar dis 'n soort
emosionele Vietnam."

Die rock-Iegende kry die laaste woord: 'Dit
word moeiliker en moeiliker: jy probeer 6f jouself
doodmaak 6f jy se dis tyd am te gaan. Ek het albei
probeer. Ek het myself probeer doodmaak. En toe
het ek daaru~t gekom.".
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Alic e in Chains

* * * * * Verslawend
*** * Oorrompelend
*** Oulik
** Beige
"* Nat

** * * DAD, I BLEW UP AMERICA!
. VE RSKEIDENHEID KUNSTENAARS
GRC : CD

LUISTER na 5FM en jy weet popmusiek het 'n
donderslag nodig: pap disco is nou die rave, Iyk dIT.
Waar is die rebellie, die bevraagtekening van die
establishment se waardes, of minstens net musiek
wat getuig van 'n sprankie kreat iwiteit?

In bars Nirvana. Methul Smells Uke Teen Spirit
het die Seattle-groep 'n nare ding begin. Grunge.
Lawaaierige kitaarmusiek, gemaak deur mense
wat nie bang is omdonker te raak, aanstoot tegee
of die ore te laat werk nie. Grunge is die uitlaatklep
van die X-generasie, twentysom ethings onbein
druk deur pankop politici se meelmondbeloftes,
die ekologiese gemors, die material isme van hul
ouers. Hulle weier luidrugtig om gemaklik in die
warm stoele te g~.

Seattle is die broeiplek van grunge: hard op
Nirvana se hakskene volg Pearl Jam , Alicein Chains
en ScreamingTrees. Grunge is eintlik al amper tien
jaar in die rondte: Sonic Youth w as 'n voor1oper;
Pearl Jam se stigterslede het reeds in die middel
taqtiqerjare hul stemme dik gemaak in die groep
Green River.

Hero"ienverslawing het sy merk gemaak in
grunge: Green River se opvolger, Mother Love
Bone, gaan tot niet toe die hoofsanger, Andrew
Wood, aan 'n heroien-oordosis sterf. Die hoof
sanger van Alice in Chains, Layne Staley, verwoord
op Dirt sy stryd teen heroien.

Die oorspronklike Seattle-groepe maak mees
tal harde rock met punk-botone. Die lang kitaarsolo
maak 'n comeback hier - veral in Pearl Jam (na
Mother Love Bone gestig) se swaar, effens mono-

tone musiek, wat afwisselend met 'n skril kitaar
gespyker word .

Alice in Chains se 'Angry Chair" is verrassend
eksperimenteel met dissonante kitaarkl anke en
sang. Die gewigtige, afgemete elekt riese kitaar
musiek neem langsaam toe in intensiteit - en stulp
dan gewelddadig in 'n waansinnige kakofonie UIT.
Alice in Chains is myns insiens die talentvolste
groep op Dad.

Screaming Trees se 'Winter Song" herinner
vaagweg aan Sritse Indie-musiek, veral aan 'n
groep soos The Jesus and Mary Chain. 'n Nuwer
groep op die toneel, Rage Against The Machine
(RATM), klink soos 'n gemene Red Hot Chili Pep
pers. Sosiale kommentaar word bo -oor herha
lende heavy rock-klanke ge-rap. 'n Gebrek aan
musikale verbeelding maak hulle effens vervelq,

NIE ALLE grunge-groepe se musiek wurg nie: Spin
Doctors maak kornrnersiele, lig-in-die-broek rnu
siek; die sanger se temerige stemmetjie help nie. Die
vreesdatgrunge 'ngeldmaakbesigheidgaan word,het
dieafgelope ruk toenemend waar geword en groepe
soos Spin Doctors en Soul Asylum help die tendens
aan. Soul Asylum maak effens weemoe
dige musiek; _die lirieke deurspek met alledaags
hede. Hul "Somebody toShove' ismeer belowend 
die hoofsanger moet net leer gram . Die funk
folkerige Poi Dog Pondering se lirieke sal jou 'n
daisy laat snuif: "My heart iscarried by a hundred
birds." Melodieuse akoestiese musiek is Tcad The
Wet Sprocket se forte - hul 'Walk on the Ocean"
sus die luisteraar vriendelik.

Dad, I Blew Up America! is 'ngeed nagevorsde
poging van Josh Georgiou, Gallo-skakelbeampte,
om mense wat grunge nieken nie, aan die nekhare
nader te sleep. 'n Opvallende gebrek is egt er die
afwesigheid van vroulike grungegroepe SODS Babes
in Toyland, Courtney Love (Kurt Cobain se om
strede wederhelf) se Hole en L.7. Hopelik hoor ons
hulle op Dad se !weede volume.

*** COWBOYS WITH ATIITUDEI
I. VERSKEIDENHEID KUNSTENAARS
GRC: CD

COUNTRY laat mense gril. Die schmaltzy, niksseg
gende lirieke en eentonige, verbeeldinglose, kitsch
musiek wat dit kenmerk, skrik enige musiekliefheb
ber af. Dieafgelope paarjaar begin country egter al
hoe moor sukses op die poptrefferslyste in Amerika
behaal. En Cowboys with Attitude! is 'n pag ing om
te wys nie aile country stink nie.

Ongelukkig slaag dit net deels. Die figpunte op
CoWboys sluit in: Mary-Chapin Carpenter, Rodney
Crowell, Rosanne Cash en, in 'n mindere mate , Joy
White. Carpenter maak goeie ligte folk -rock met
heelwat oemf! Haar Iirieke is humoristies - haar"1
Feel Lucky' word met heerlik skalkse sang gekom-

Rosanne Cash

plimenteer. Crowell neig na melodrama:hyput inspira
sie uit 50's rock in die tradisie van Roy
Orbison; Orlbison is 'n medeskrywer van sy 'What
KindofLove' .Cash setwee snitteopCowboysgetuig
van eerlikheidensensitiwiteit sanderom in sentimen
taJITeitteverval.JoyWhite is 'ngeesdriftigejongsanger;
haar lirieke is egter gewoon onnosei: 'I SIT alone
hereall bymyself: sing sy uitbundigin 'LrrtleTears".

Die insluiting van Sweethearts of the Rodeo
slaan my stom: behalwe vir tipiese twangerige
musiek, is die lirieke walglik: "Late atnight heholds
me tight"; "You put a ring on my finger so long ago/
IT was myfirst piece of silver and gold.' So what?

Die hOWling Stacy Dean Campbell, die be
traande Doug Stone, Shawn Colvin en haar
dogtertjie-agtigestemlaat jou naDollyParton en Kenny
Rogers verlang.
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weelcblad
DIE ENIGSTE NUUSTYDSKRIF IN SUID-AFRIKA WAT DIE NMM WERD IS

'n Jaar se stimulerende leesstof en 'n heerlike
resepteboek - vir net R100 , -

KOSWAT ~ ,
o SKEN

As jy vir 'n jaar lank op Vrye Weekb/ad inteken teen
die reeds verminderde bedrag van R100, ontvang jy

. Struik se splinternuwe tradisionele Suid-Afrikaanse
resepteboek: Kos Wat Ons Ken , deur Magdaleen
van Wyk en Pat Barton. Die boek kos jou andersins
R69,99 by aile goeie boekwinkels.

Kos Wat Ons Ken is 'n versameling tradisionele Suid
Afrikaanse resepte wat almal wat daarvan hou om te
kook, in staat sal stel om dieselfde heerlike maaltye
voor te sit as die wat ons voorouers destyds gen iet
het. Die resepte is aangepas en kan sonder moeite
met hedendaagse bestanddele gemaak word. Daar
is 'n keur uit Suid-Afrika se ryk kostradisie: Hollands,
Frans, Duits, Brits, Maleis en Oosters. Die boek bevat

heerlike brokkies oor die manier waarop ons voorouers geleef en gekook het. Dis
'n pragboek, danksy Anthony Johnson se fotografie en Vo Pollar se stilering .

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

r------- - - - - - - - - - - - ,

Ja, ek wi! graag Kos Wat Ons Ken he.

Naam: .

Adres en poskode: .

.. .

* Die spesiale aanbod geld net vir 'n beperkte
tyd en net die eerste 10 intekenare kry Kos
Wat Ons Ken - Tradisione/e Suid-Afrikaanse
resepte - so stuur dadelik die vorm aan VWB
intekenare, Pasbus 177, Newtown 211 3. Jy
kan per tjek, posorder of kredietkaart betaal.

Telefoonnommer: ..

Kredietkaartnr: ..

Vervaldatum: Maand Jaar ..

Handtekening: ..

D luisaflewering ~

Dper pos ~

L----- .J
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luister 'n bietjie ...
HENNING VILJOEN kies 'n paar klassieke CD's vir die fynproewer

lieder, miniatuur simfoniese gedigte, religieuse
lieder en intense liefdeslieder. Fassbaender,
onderskraag deur die meesterlike begeleiding van
Jean-Yves Thibaudet, laat reg geskied aan ,die
unieke nuanse"wat eike liedvereis, met veral verbyste
rende vertolkings in lieder soos "Das verlassene
Magdlein", "Nimmersatte Liebe" en die dramatiese
"Der Feuerreiter". Sonder die' opname mag die
~nproewer van dieliederkuns nie wees nie.

SCHUBERT SIMFONIE NO 8 & 9.

Giuseppe Sinopoli (dirigent) Staatskape/le Dresden.
OG437689-2
Giuseppe Sinopoli druk met sy idiosinkratiese
venolkings 'n eiesoartige musikale stempel op 'n
werk af en weerle die stelling dar daar nie groat
dirigente onder diejonger garde bestaan nie. Soos met
syvorige opname van dieAgste Simfonie saam met die
Filharmoniese Orkes CDG 427 818-2), ontlok
Sinopoli uiters verfynde spelvan die Dresden Staatska
pelle. In die nuwe opname het die eerste
beweging miskien nie dieselfde magiese diepte as in s:
eerste opname nie omdat die tempi 'nfraksie rinnige .
geneem word, maar ingeheel is dit 'newe glansylo
vertolking. 'nFinale keuse isdusmoeilik.

Die koppeling in die nuwe opname met
Sinopoli se briljante vertolking van Schubert se
Negende Simfonie in plaas van Schumann se
Derde Simfonie, maak van die nuwe opname egier 'n
eerste keuse. Sinopoli verkry 'n ideaIe balans
tussen die dramatiese en liriese struktuur
elemente van die grootse simfonie. In 'n baie
mededingende mark staan die vertolking sy man ten
volle teen die ander opnames.

HUGO WOLF: MORIKE LIEDER.

Brigitte Fassbaender (mezzo) Jean-Yves Thibaudet
(klavier). DECCA 440 208-2
Brigitte Fassbaender word nou vinnig een van
die beduidendste hedendaagse liedervertolkers.
Sy het die Grammaphone-prys gewen vir die
beste lieder-opname van 1992 met haar vertolking
van Schubert se "Schwanengesang" (DG 429 766-2)
en met die uitmuntende nuwe opname van 25
Morike-lieder van Wolf is sy weer 'ngoeie kandidaat
vir die prys. Die Wolf-lieder bestaan uit ligte liriese

Martha Argerich(klaviery, Kathleen Battle(sop), Renee
Flemming (sop), Frederica von Stade (mezzo), Andreas
Schmidt (bar), Claudio Abbado (dir) en die Beriynse
Rlharmoniese Orkes. SONYSK 52565.
In teenstelling met die Weense Nuwejaarkonserte,
tradisioneel aan Johann Strauss se musiek gewy,
konsentreer die Berlyners in die Nuwejaarkonsert
op gewilde werke van Richard Strauss .. gaan dit
ook nou 'ntradisie word? Naas die interessante program,
wat die seldsame Burlesk vir klavier en orkes insluit,
het die opname meer as net kuriositeitswaarde. Jy
beleef hoe Claudio Abbado sender intimidasie sy eie
stempel op werke soos "Don Juan" en "Till Euelen
spiegel" afdruk - werke wat voorheen die
onteenseglike domein van sy voorganger
Herbert von Karajan en die Berlynse Filharrnoniese
Orkes was. Dis spontane, pretensielose
vertolkings. Strauss se bravura jeugwerk, die
Burlesk vir Klavier enOrkes, word met virtuosefinesse
deur Martha Argerich uitgevoer. En die slot
van "Der Rosenkavalier" is 'n heerlik meesleurende
vertolking, met die pragtige Marschallin van
Renee Flemming wat destyds tweede gekom het
inUnisa seeersteIntemasionale Sangkompetisie.

DonC.rlo· OMI•• t'<wm dcl Im11•• '
J.J.l W~lh' ~ :\tanon:Lescaet .. TOM:d
SUotA~gc1k1l ~ Gmnni Stbk:dd
Tilnmool ..LeVim 4' La Buhi-rrw

MirillmGanci, Sopnuw
tHrt' Pbilb'Jrmook Qrdu':".fr,Jt

IRn1Scwhil
AIt'llltlikr Rab!)<)ri.l:oo-dIK1M'

NEW YEAR'S CONCERT 1992
RichardStrauss: Don Juan, Burleskvirklavieren orkes, "
Til/ Eulenspiegels lustige Streiche & Der Rosenkavalier.

SOPRANO ARIAS FROM

ITALIAN OPERAS.

Miriam Gauci (sop), Alexander Rahbari (dir),
SRTFilharmoniese Orkes. NAXOS 8.5506006.
Dis' alryd lekker om 'n opwindende nuwe sopraan
soos die Italiaan Miriam Gauci, in Malta gebore, te
ontdek, Sy het veral as Puccini-vertolker roem
verwerf aan die meeste van diewereld segroat opera
huise. Gauci het ook goeie resensies ontvang vir
haar volledige opnames op NAXOS van "Madama,
Butterfly", "Manon Lescaut" en "I Pagliacci".
In die opname met bekende arias van Verdi,
Catalani en Puccini kom haar ryk liriese
-opraanstem, wat in sangstyl sterk aan die jong
\1irella Freni herinner, tat volle ontplooiing. In diemeer

, . dramatiese Verdi-arias ontbreek daar nog ietwat 'n
" diepte inhaarvertolking, maar diePuccini-ariasislouter

'genot.
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uns-ener
gaan verlore in suid-alrika

•

Bart de Baere, die assistent-bestuurder van die Europese Documenta in
Kassel, Duitsland, een van die belangrikste kunstentoonstellings ter werelo,
het in Suid-Afrika korn raadgee vir die Suid-Afrikaanse kunsbienrael.
TRACY SKINNER gesels met hom

Watdinkjyvan kunsinSuid-Afrika?
Die situasie in Suid-Afrika iskompleks: aan die een
kant is daar 'n gevestigde Europese tradisie, aan
die ander kant is daarAfrika en die invloede van die
Indiese en Maleise bevolking. Ek wil graag slen wat
daaruit sal kom.
Hoereageer dieoorsese publiekopSuid·
Afrikaanse werk?
Die katalogusse beskikbaar in Europa oor Suid
Afrikaanse kuns sou mens nie aanspoor om hier te
kom kyknie. Mense het my gevra of ek mal is toe
hulle hoor ek korn Suid-Afrika toe. Hulle het gevra
ofdaar iets in Suid-Afrika gebeur. Op dieoomblik
het Suid-Afrika nie 'n plek op die wereldkaart nie.
Ons het minstens 'n spesifieke idee van hoe die
kuns in verafgelee lande soos Brasilie, Australie
ensovoorts Iyk. .
Diekeurproses isseker baie moeilikas jy
nienaelke donkerdeel van diewereld kan
gaannie?
Ek was al regoor die wereld om te sien wat in
museums en galerye te sien is.
Watvan mense, veral indie DerdeWereld,
watnie in aanraking kom metgalerye nie
ofnie eens weet wat'nkurator isnie?Hoe
oorbrug jy dieprobleem?
Jy ooribrug dit nooit werklik nie. lemand wat nog
nooit uitgestal het nie sal 'n Documenta moeilik
oorleef. Die Documenta probeer nie net die beste
kunstenaars wys nie. Dit probeer moontlikhede
aan 'n aantal kunstenaars bied wat ons meen
relevant is vir die oomblik. En om al die energie
saam te vat in die oomblik wanneer dietentoonstel
ling open.
Watdinkjyvan dieverandering inkuns, oor
dieomwenteling enchaosen dieverlies van
die individuse stemindieDocumenta?
Die individualistiese gees is besig om verlore te
gaan. Saam met die verlies van utopiee, moet die
Weste aanvaar daar is geen finale oplossing nie,
daar is geen optimale doelwit nie, daar is geen
enkele baek wat aile vrae sal beantwoord nie en
wanneer jy verlbeter, sal daar tog nooit volmaakt
heid bestaan nie. Ons kan net lewe..Kunstenaars
is nou baie bewus daarvan dat hulle geen oplos
sings kan voorstel nie. Hulle besef nou dievoorstel

wat hulle doen, is net hulle voorste!. Hulle artikuleer
dit. Hulle neem 'n bepaalde plek in sonder dat dit
die plek is.
Dieafsondering hier maakditmiskien
maklikerom vormte gee, want jyi$nog by
dieoorsprong, jy kan nogdievraehoorwat
jyjouselfvra,enjy kan die resvandie
ontwikkelde, gesofistikeerdewereldop'n
afstand beskou. Jy se 'n kunstenaarmoet
op 'neiland enterselfdertyd indiesosiale
konteks leet. Endit veroorsaakangs?
Dit is die werkJikheid. As jy emstig betrokke is by
kuns, sien jyoutomaties dinge wat jy nie weet hoe
om te hanteer nie, as 'n avontuur en 'nuitdaging.
Jy moet oop woos - as jy nie isnie, dink ek jy gee
voor om betrokke te woos by kuns.
Watdinkjyweerspieel Suid-Afrikaansekuns
vandieSuid-Afrikaanse samelewing?
Die Suid-Afrikaanse situasie is op die oomblik baie

BartdeBaere. Foto: SallyShorkend

verward. Ek dink daar is potensieel grcotse kuns
wat hoegenaamd nie ernstig bejeen word nie. Die
energie is nie gestimuleer nie en die hartseer ding
is:dis uitgevee - anders sou Suid-Afrikateen die tyd
'n voorbeeld van kuns gehad het wat baie reg
streeks, bale fisiek op die samelewing van toepas
sing was.
Daar is 'n vreemde idee hier dat kuns elitist/es is.
Kuns staan teenoor elitisme. Dis 'n moontlike skat
vir die hele samelewing. Dis die politici se verant
woordelikheid om hierna om te sien. Dis nie toeval
lig dat konings hulle omring het met die beste
musieken kuns nie - nie net Europese konings nie,
maar ook Zoeloe-konings.
Die rol van kuns indietoekoms?
Die samelewing het te veel dringende vraagstukke
op dieselfde !yd. Ek dink kuns is noodsaaklik binne
die werklikheid. As jynet dink aan vandag en more
is kuns nie noodsaaklik nie. Kuns kan 'n nuwe
beeld skep: hoe die verskillende enerqee hier kan
saamleef en mekaar kan stimuleer. Dis 'n baie
belangrike langterrnyn-belegging wat in die same
lewing gemaak kan word.
Wat dinkjy van die galerye hier?
Die galery moet die werik en die waarnemer, die
kunstenaar en die samelewing in ag neem. Dit
moenie op eienaarskap gegrond wees nie. Kyk jy
nadie hele kritiese en tutoriale opset endie afwesig
heid van "kunshalle" wat kunstenaars optimale
geleenthede bied, sien jy die ekonomiese aspek
spool 'n te groat rol. Daar is baie potensele energie
wat nie blootstelling kry op die manier nie. Ek dink
daar is regte goud en dinamiet in Suid-Afrika - jy
moet net weet hoe om dit te hanteer.
Nog iets watjywil se?
Wat ek probeer kommunikoor, is wat ek verwag
wat in Suid-Afrika moet gebeur en wat ek dink kuns
moet woos: 'n grondslag waarop mense met ver
skille kan saamleef, waar visuele voorstelling kan
saambestaan met respek vir die outonomie van
elke werk, 'n outonomie wat nie afgesny word van
die ander nie, maar wat in verhouding tot die res
geartikuleer word. Die is iets wat oral dringend
nodig is, maar veral inSuid-Afrika. Elke kunstenaar
moot emstig opgeneem word, met elke kunstenaar
moet in veribinding getree word. Nie net in teorie nie.

38 VRYE WEEKBLAD 29 SEPTEMBER 1993



deur elizeviljoen

aitsa! maar los net die aerobics
Dis lekker dat almal nou so dans - maar dans is rneer as boude swaai en splits

Adele Blank het die volgende !wee stukke op die program, Pearls en Concerto
for Saxophone gechorecgrafeer. Pearls is meesterlik gedans deur Carmen
Patterson - 'n hardwerkende, intense danser wat die tragiese lot van 'n
perelduiker pragtig weergegee het.

Natalie Rsher en David Matamela het Concerto for Saxophone gedans. Die
stuk is duidelik vir Natalie geskryf. Haar v1ooiende, kragtige bewegings het een
geword met die saxofocnklanke. Oil was beslis een van die beste stukke by die
fees. Net jammer David Matarnela was deel daarvan. Hoewel sy dansvermoens
nie tekort geskiet het nie, was sy bewegings te nukkerig, te hard - dit het teen
die musiek geveg pleks daarvan om saam met dit te vloei, SODS by Natalie.

•
Germaine Acognyin Ye'Ou

AS daar niks anders indie land gebeurnie,
dans diemense ten minste. Dit Iyk asofdie
bele Johannesburg aan 't danse gegaan
het - veral by die Arts Alive-fees. Dis alles
goed en wei, maar ongelukkig noem almal
hulselfook professioneel. My God! - ja, dil
wat met gewone, ou kleremakers gebeur
l.et (hulle het verdwyn en "designers"
geword), is ook met dansers aan die
gebeur.

Die Arts Alive Dance Festival het weg
oespring met die Johannesburg Dance
Foundation wat jou hart tot in jou skoene
laat sink het. Grayham Davies se Dark
Voices en Essence en Dimakatsa Sekon
ya se Zap It was 'n gimnastiekagtige
gerandspring sonder veel vorm uitgevoer
deur 'n uiters onafgeronde graep dansers.

Die tweede helfte, Ubukho Bethu (Our
Being), uitgedink en opgebraak deur Ri
chard Carter, het vergeefs probeer diep
sinnig wees. Oil handel ocr die interaksies
en teenstellings in ons kultuur - tussen
rasse, geslagte, hulle en ons, verlede en
hede, whatever! - met 'ngroot dosis se~

heupbewegings. Die dansers het baie
energie ingestoot en Nandi Nyembe se
verbale interaksie was lekker - die beste
van die lot. Maar dit was 'n danskonsert
en mens wou dans sien. Van wanneer af
kan enigiemand wat syboude rondswaai
en splits kan doen homself 'n profes
sionele danser noem? Ons korn tenug by
die gefrustreerde kleremakers. Hier praat
ons nie van tradisionele dans nie - dit was
veronderstel om moderne dansbewegings te verteenwoordig.

Daar was 'n klomp lekker tromme en die mans het oulike Wes-Afrika
kappies gedra. Die res van die kostuumshet gefaal - veral die wit meisie se blink
rooi kart rokkie. Maar sy raak toe daarvan ontslae en besef hoe lekker dit is om
soos swartmense te wees - hulle swaai mos hul tiete en loop kaal, senderskoene
rondo Op die ou end isalmal een groot gelukkige familie.

Ja, ons moet potensiaal aanmoedig, maar moenie die volk probeer opvoed
en dansbewus maak met sulke amateuragtigheid nie. Vir potenslaal gaan mens
na'n skoolkonsert -jydress nie op, betaal, en gaan sit virtwee ureindie Stadsaal
nie! Daar is te veel mense in ons land wat dink dans is simpel om die risiko te
neem met s6 'n konsert.

VOLGENDE WAS GERMAINE Acogny en haar tromspeler Arona N'Diaye,
oorspronklik van Senegal, Wes-Afrika. Wat 'n heerlikheid! Vir haar stuk Ye'Ou
(The Awalkening) het sy in 1991 die London Dance and Perfonmance Award
gewen. Tog jammer dat sy net twee opvoerings kon gee.

Haar kommunikasie met die tromspeler bring aI die mistiek van Afrika-rituele
byeen in dans. Haar ouma was 'n Yonuba-priester in Benin waar sy gebore is,
en dit VVYS. Die hele samestelling van die konsert, die beligting, haar wonderlik
vlooiende kostuums en ritme laat jau voel jy kry 'n kykie in iets wat weggesteek
was. Sy kombineer moderne en tradisionele danspassies in 'n toeganklike,
modeme Afrika-dansstyl. Elke beweging was fyn afgerond. Niks is saamgeflans
nie. Die vrou is professioneel - mens kan maar betaal om haar te sien.

Haar dansstyl is uniek en individua
listies - Afrika se eie Martha Grahann!

Na Germain Acogny se konsert was
mens half bang om die Dance Factory se
volgende program vir Arts Alive - Adele
Blank se :Fr;e Flight Dance Company 
Young Choreographer's Season, by te
woon. lets soos am die smaak van 'n
heerlike maaltyd te bederf met 'ndroe stuk
kook. Maar wat 'n verrassing!

Die groep dansers het hul harte uit
gedans. Die program het begin met John
Heilor se Remember, 'n vinnigbewegende
razzmatazz stuk wat uitstekend gedoen is.
Dis 'n vertoonkasstuk vir die dansers se
verrnoens. Effens aan die aerobiese kant,
maar baie good afgerond.

TRADITIONAL MELODIES VAN choreo
graaf Christopher Kindo was 'n maraton.
Hy werlk sy dansers tot diedood toe en dan
nag so bietjie meer. Die man het nie vemiet
sy klassieke opleiding onder David Poole
voltooi nie - hy het geen genade nie. Die
resultaat was uitstekend. Die bewegings
was oorspronkfik met 'n knippie Afrika hier
en daar ingegooi. Hierhaak mens sobietjie
vas, want die dansers is duidelik baie
klassiek opgelei met die gevolg dat daardie
lekker loslit heupswaai van tradisionele
Afrika-danse nie heeltemal spontaan
oorlkom nie. Die kostuums was kleunyk en
speels en lap Mama se eilandagtige mu
siek genotvol.

DIE LAASTE STUK was Rhythmic Interaction vanThuli Ngcobo Malgas. Die hele
geselskap was betrokke, maar suiwer netas aanvulling vir Thuli se eie solo. Die
stuk was kabaret-agtig, baie vinnig en totaal in teenstelling met sy solo.
Elektriese kitaar- en trombegeleiding (my aarde, mens kan Afrika woos sander
tradisionele veltromme) het 'ntikkie andersheid verskaf vir diegroepdanse. Thuli
se solo was 'n fees. Hy't die musiek met sylang loslit Iyfvasgevang en elke trilling
van die kitaar en trom het soos vibrasies deur sy Iyf genuk. Hy he! heeitemaJ
egoisties te kere gegaan - dit was nethyendiemusiek. Soos 'n voyeur kon mens
jou sit en vergaap aan die man se bewegings.

Dis tyd dat Suid-Afrika weer dans. Op professionele vlalk moot ons egter
pasop dat dans nie deur 'nklomp gym-instnukteurs oorgeneem word wat op die
dansbandwagon gespring het nie.
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filmresensies
deur christi van der westhuizen

ontnugterde
dromers

Arizona Dream
EMIR KUSTURICA het gehore in 'n wonderlike
dwaal gehad met die magiese realisme van The Time
ofthe Gypsies. Sy uitsonderlike uitbeelding van die
korrupsie van die sigeuners se ryk en eiesoortige
lewensbeskouing en kultuurhet jouaan dieeen kant
melancholies gestem, en aan die ander kant soos 'n

Faye Dunaway

grootogigekind laat voe l wat diewonder van mense
en die wereld vir die eerste keer sien.

Kusturica gebruik mitologie enbonatuurlike ver
skynsels saammet 'n onpretensieuse uitbeelding van
mense am 'n fleurige tapisserie te weer. Sy films
getuigvan 'nryk verbeelding en 'nhoogsoorspronk
like aanslag. Surrealisme word funksiooeel aange
wend om die intensiteit van traumatiese gebeure
weer te gee.

Sy jongste, Arizona Dream, kyk weer na 'n
spesifieke gemeenskap se eksentrieke gewoontes en
vreernde huokerings. Dit kan jou dalk verbaas dat

Kusturica die keer die Amerikaners gekies het. Watter
moontlikemitologieisbyhulle aan te tref, wonder die
kyker onwillekeurig, Maar Kusturica kry reg wat
Amerikaanse filmmakers nie kan nie.

vii eers plaas hy 'n 'au"onderskatteAmerikaanse
aktrise, Faye Dunaway, in die rol van die vreemde
weduwee. Johnny Depp, die Amerikaanse tiener
held, speel Axel, 'n ambisielose visverwerker. Jerry
Lewis is 'n rweedehandse motorhandelaar en die
mQdel Paulina Porizkova is sy jong bruid. LiliTaylor
speel Dunaway seswartgallige stiefkind.

Die film draai om Depp se bekoring deur Duna
way, haar kinderlike begeerte om te kan diego hul
pogings am 'nvliegmasjien te bou. Dunawayisniedie
enigste een met 'ndroom nie: Lewis wil, soos sy pa,
Cadillacs opstapel tot by die maan en dan soontoe
opklim; Taylor wil op teatrale wyse doodgaan; Vin
cent Gallo, oak 'n rweedehandse motorverkoper, wil

_ Cary Grant wees.
Die film is deurspek met 'n fyn humorwat soms

aan die makabere grens. Die emosies loop hoog:
struwelinge word egter so absurd aangebied dal dit
lagwekkend is. Die karakters is almal gefrusireerde,
ontnugterdedromerswat hul in hul eie fanasiewerel
de uitleef. Deppse aankorns (Lewis se ander droom
is dat hy sy besigheid moet oorneem) lei tat die
verwesenliking van elkeense droom . Ironies ishydie
een sonder drome.

Kusturica se keuse van Amerikaanse akteurs en
Arizona is nieomdowe neute nie. Heelparty verwy
sings word na grootse Amerikaanse films gemaak:
Coppola se TheGodfather,Scorsese se Ragillg Bullen
Hitchcock se North By Sorthwest. Die Amerikaners
het tog 'n ryk kultuur - hul huidige kreatiwitehskrisis
kan uit eie bodemopgelos word .

Arizona Dreamis nie so aandoenlik soos 71me of
the Gypsiesnie. Maar dis '0 uitsonderlike enseldsame
kyk na individue se soeke na sin in 'n verwarde,
teneerdrukkende wereld.
• Bydie Seten Arts, Non/'Ood. as deel tan die
Franse filmjees.

'N Afrikaner IS SOM S B

r
LINDSAY SIolITHERS· FC B 5 8 99/1 / 14.
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Giuseppe Leric itano
ligloop, bill

meestej k suggestief
Ladro Di Bambini (The Stolen Children)

( ,IANNI AMELIO durf 'n ontstellende onderwerp
:~ die film aan: kinderprostitusie. Die elfjarige Rosetta
('.·alentina Scalicil is 'n prostituut. Haar rna speel
pllllp; 'n ryksakernanIe gereeld besoek af Dierna en
die john word gearresteer en die kinders (Rosetta en
luar broer Luciano, gespeel deur Giuseppe Leraci
.m o) word deur polisieman Antonio (Enrico La
\ erso) na 'n weeshuis vergesel.

Die soort verhaal kan maklik ontaard in 'nsenti
mentcle gepluk aan die hartsnare. Amelio isegter 'n
meester vansuggestie: in dieeerste helftevan die film
is daar mindialoog -hyverkies am te wys, Rosetta se
somber lewe word subtiel, maar treffenduitgebeeld:
sysit op die bed, die man komin en plaas syhand op
hare. Die volgende oomblik word die pimp en die
John skreeuend by die trappe afgesleep.

Sander om in cliches te verval, wys Amelio die

geleidelike ontluiking van die kinders voor Antonio.
Antonio het eers geen erg aan hulle nie, maa r soos
wat hul reis verloop, groei begrip en rneegevoel by

.. hom. Die kinders se verlies van onskuld word roc
rend geillustreer. Antonio se idealisme (iets wat die
kinders lankaI verloor het) word gaandeweggestroop
- diekIimaks vind plaas wanneer hy te staan kom teen
die misplaaste geregtigheid van die instelling wat hI'
verteenwoordig.

Skote van koue stadstrate en smerige geboue
herinner die kyker deurgaans aan die tragiek van die
kinders se lewens en datdaar vir hulle 'n skrale kans
op 'n gelukkige uirweg is. Die cinematografie is
eenvoudig; nabyskote van gesigte laat uitdrukki ngs
toe am boekdele te spreek, Scalici en Lericitano
vertolk die verwesenheid en afgestomptheid van hul
karakters aangrypend.

Dave
BILL CLINTON hetskaars in diekussings gesak toe
die film die lig gesien het. En dis nie tocvallig nie.
Kevin Kline speel Dave, 'n gemoedelike, meele
wende au war werk soek vir mense. Dave Irk oak
verbasend baie soos die president van Amerika, Bill
Mitchell (oak Kline).Mitchell kryonverwags 'nberoer
te-aanval en Dave word deur die president e Machi
velliaanse Hoof van Staf, Bob, genader am die
presidensiele skoene vol te staan, Die groat plan is
natuurlik am Dave geleidelik uit te werk en self die
presidentskap oar te neem. Gelukkig verstaan Dave
niehoe politiek werk nie: hy het nag nooit insae in
die opportunistiese, korrupte aard daarvan gehad
nie. Dus spring hy in am Amerika werklik 'n beter
pIck te maak.

Met Dat'esruur Hollywood 'n duidelikeboodskap
aan hul president - en sommer aan aile presidente:
elke politieke besluit her 'n ingrypende, soms bloe
dige uitwerking op mense se lewens . politici moet
dus rneegevoel he vir mcnse en hul eie laakbare
ambisieuse begeertes agterlaat. lndien nie, moe!
hulle, sagkens ge nel, skoert.

N HY'S BAlE GEVAARLIK.

or
Q

AFRIKAANS

energ

'nAfrikaner h a n '11 bill uiees of 'n boe r of 'II blom of '11 sakeurote of tn rocksanger:

Hy/sy bo u vall s u s h i ell werk oir '11 Boe resta at of by eel bobotie e ll s tem na links.

lJ' kan die Af ,·ik a a llssp rekellde lanlsal nie meer oaspen nie. Sy b ele uiere k! is aan 't

uerander ell h) ' loop blitsig saa m:

Sy SO Ol"l radiostasie m oet diepas tsan oo tbou. Dit moet oa rs ell Iewe n stsragtig uees; dit

moet uerstseidenlreid er ken ell tnsig gee. Bouienal moet dit sji taal praat. Afrikaans

Stereo tref die lug met 'II nuuie stem. OI,S hied diepteprogramme, inbelprogramme,

ligte musiek; klassieke hlanhe;godsdiens- e ll kuttuurprogramme,

stories ell staaltjies. Ons omroepers bet hill dasse afgebaal ell

gesels ill loslit-Afrdhaans 0 0 1' alles urat ua ndag se meuse raak.

Onsdink onaflsanlelits e ll ons saai Iand ioyd uit op 100/104 FM.

KOIll pak die bill by die borings saasn met Afrikaans Stereo.

red
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deur beverley mitchell

Isdfteksperimenteel?Foto: Abul Shariff

die val van die
muur

Die New Black Sun se deure staan
nou oop vir eksperimentele teater.
Maar wat IS eksperimentele teater?

DIE New Black Sun wi! aUe uitvoerende kunste
naars 'n kans gee om hul werk te wys. "Ons wi!
werk skep vir akteurs, nuwe talent soek en teater
as terapie gebruik," sf: Savo Tufegdzic, die produk
siebestuurder.

Daar's beslis 'n tekort aan oorspronklike toneel
stukke in Suid-Afrika en hopelik sal die New Black
Sun dit help regstel. Dramaturge, spelers en
regisseurs kan nou wys wat in hulle steek.

Maar wat kan die nuwe teater bied wat gehore
nie in enige hoofstroomteater kan sien nie? Ek
sperimentele teater, sf: Tufegdzic. "Daar's altyd 'n
gretige gehoor daarvoor, want mense is basies
nuuskierig. '

Maar wat is eksperimentele teater? Die term
word dikwels gebruik - maar min mense begryp
wat dit beteken. Daarvoor moet 'nmens teruggaan
na die ontwikkeling van Westerse of Europese
teater.

In 'n sekere sin is die ontwikkeling van Wes
terse teater gekarakteriseer deur sogenaamde na
turalistiese sielkundige drama of realistiese drama
- soos die van Ibsen, Strindberg en Tsjechof.

"DIE VORM VAN drama is veral gebou am die
opvatting van resentment· 'n uitdrukking of
manifestasie van die samelewing se skuldgevoe
lens, skaamte en straf," sf: die dramaturg Ashraf
Jamal, artistieke direkteur van die New Black Sun.
Teater het 'n spieel van die samelewing geword.
"Die soort teater omskrjf .'n ontmoeting tussen
mense op die verhoog as basies dialekties en gevul
met konflik."

Die teks is in 'n bepaalde konteks gewortel. Dis
gebou op die veronderstelling dat jy nie iets kan
weet (of daaroor kan skryf) as elit nie deel van jou
konteks is nie. "Om 'n bepaalde, atgeslote ruimte
te skep het die soort drama die vierde muur geskep
- die onsigbare muur tussen die gehoor en die
spelers. Die gehoor sit, afgesonder van die uitvoe
ring, soos voyeurs en kyk na die gebeure op die
verhoog. Hulle loer die lewe af, hulle word
ontroer, hulle is getuies van 'n naturalistiese

ontmoeting, 'n narratief met 'n begin, 'n rniddel en
'n einde," sf: Jamal.

Die soort teater. is vir 'n spesifieke gehoor
uitgevoer (n gehoor wat aangeslut het by die
konteks waarin dit geskryf is). Omdat dit van 'n
bepaalde gehoor afhanklik is, is dit altyd ver
soenend in die lewe of in die dood

"Die hele strewe van die drama is am sin te
maak van die lewe, dit is 'n soort meta-taal, 'n taal
wat elke gegewe ontmoetingin terme van beoorde

"ling en herwaardering omskryi is. Daar is dus nie
iets soos 'n suiwer gebeurtenis nie, alles is bemid
del, en 'noplossing is altyd aan die einde verskaf."

DIE WERK WAT ontwikkel het tot modernisme
en post-modemisme is daarenteen 'n paging om
die vierde muur af te breek, sf: Jamal. 'Karakter
isering op die verhoog is nie meer op 'realistiese'
sielkundige konstruksies gegrond nie. Stukke kon
nou begin speel met eksperimentering, toevallig
hede, abstraksies en transisies. EenskJaps het die
idee van die vaste, uitgewerkte toneelstuk in duie
gestort." Bourgeois realisme het in die 1850's 'n
hoogtepunt bereik - veral in die werk van Ibsen en
George Elliot. Hul soort werk is gegrond op wat
Raymond Williams "die edele gemeenskap" ge
noem het. Die "edele gemeenskap" is gegrond op
die geloof dat die wereld sin maak, danksy
konsensus, danksy die bepaalde gemeenskap
waartoe jy behoort het. Danksy jou konteks het jy
altyd geweet wie jy is. Niemand het daardie
konteks verlaat nie.

"Maar skielik het die geintegreerde Europese
gemeenskap begin verbrokkel, bourgeois kapita
Iisme het imperialisme geword, skielik het hulle
met ander werelddele begin kontak maak, die
'kultuur van die ander' begin ervaar. En toe het
hulle hul eie kwesbaarheid besef, die broosheid
waarop die grondbeginsels van hul gemeenskaps
lewe gebou is," sf: Jamal. Hulle het ook begin
besef hoe broos is betekenis, aksie, vaste riglyne.

Maar modemisme verskerp die kwesbaarheid
- byvoorbeeld die werk van Virginia Woolf. "Hulle
(die nuwe skool) het die idee van identiteit, van

geskiedenis, van doel, en van die samehangende
verhaal begin dekonsnueer.' Teen die agtergrond
het eksperimentele teater ontstaan.

EKSPERIMENTELE TEATER, sf:Jamal, ag die
k1assieke verhaal nie so belangrik nie, Dit glo nie
die betekenis van drama is gegrond op eindes nie,
maar probeer eerder die samelewing se probleme
onderstreep, "'1S hoe ingewikkeld dit is, dit as 't
ware in die gehoor segesig vryf. En dit kan gedoen
word deur anargie of subtiliteit.

Maar bestain eksperimentele teater nog1 Is die
genre nie uitgeput nie? Hoeveel kan mense nog
eksperimenteer?

Suid-Afrikaanse eksperimentele teater het in
die vroee en middel-tagtigerjare .n hoogtepunt
bereik - veraI in die werk van Chris Pretorius in die
Glasteater in Kaapstad, en die uitvoerende kunste
groep Possession Arts in Johannesburg (gestig
deur onder andere Matthew Krause en Ivor Po
well).

Gebruik mense nie maar net die term ekspe
rimentele teater om hul werk te verkoop nie?
"Nee," sf: Ismail Mohamed, skrywer en regisseur
van die hoogs suksesvolle Wanken-, wat onlangs
in die New Black Sun te sien was. "Daar ontwikkel
beslis nou 'n nuwe beweging in eksperimentele
teater. Dis al hoop wat teater het om te oorleef. Dis
nie afhanklik van massiewe dekorstelle of groat
begrotings nie. Dis bereid om kanse te waag, om
die teater 'n uitdaging te maak - iets wat die
hoofstroomteater nie doen nie."

Maar somrnige mense meen oak eksperimen
tele teater word verwar met alternatiewe teater.
lets wat nie hoofstroom is nie kan altematief wees,
maar is dit noodwendig eksperimenteel? Wanneer
word 'n werk eksperimenteel? Miskien meet die
opvoerings vir hulself spreek.

Want, soos Jamal dit stel: "Elke stukwat daarop
aanspraak maak dat dit 'eksperimenteel' is, sal
moet bewys dit het eksperimentele waarde 
anders sal dit net bespot word as pretensieus. Dit
moet 'n avant-garde element he." •
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Nataniel... 'n middagse
onverdunde pret.

"an die duiwel tot nataniil
Die duiwel se tuin deur Francois Bloemhof, Tafel
berg, R39,95.
X-Ray Visagie en die Vingers van God deur Harry
f<almer, Tafelberg, prys nie vemneld nie.
Neklis. Jollies en Smarties SODS uit- en ingeryg deur
FG du Plessis, Tafelberg, R34,9S.
Copmotui deur Nataniel, Human & Rousseau,
P34,99.

GERRIT OLIVIER

'\VAT oak aldie rede, sy, wat as verkondiger van
die Afrikaanse Boodskap self krag verloor vanuit
die wonde toegedien deur pretensieuse outeurs en
literer geaffekteerde resensente, dink vandag:
Hel, my taal sterl

"Hy sterf van verveling."
S6 dink Marlene Etsebeth, die hootkarakter in

Die duiwel se tuin deur Francois Bloemhof. Dui
welsaanbidding in Durbanville is die onderwerp
van Bloemhof se tweede riller - 'n vertelling met
'n lekker vaart, onverwagte wendinge en 'n span
ningslyn wat later so styf getrek word dat die
geloofwaardigheid daaronder Iy.

As leser weer 'n mens dat redding op Marlene
en haar seun wag, hoewel jy nie weet waar dit
presies vandaan gaan kom nie. Erkenning van eie
sonde blyk die oplossing te wees, aan die einde
van 'n proses waarin die een vertroude figuur na
die ander as Afrikaanssprekende heks of satanis
ontpop. Verveling is daar bepaald nie - maar wat
'n mens helaas 66k mis, is oak maar die geringste
krakie in die traktaatjie-agtige skeiding tussen
goed en kwaad.

Wat my geboei het, was die wrokkige klein
polerniek war plek-plek in die roman gevoer word
teen die aanstellerigheid van die Afrikaanse kri
tiek, wat vermoedelik nie van Bloemhof se eerste
werk gehou het nie. Laat die literere kolporteurs
hiervan kennis neem. Die flapteks gaan ons voor
met 'n prekerige sin so reg na die hart van die
beangste kleinburger:

"Nou sny hy met die Iykskouersmes sekuur
onder die gemoedelike voorstedelike bestaan in

., en vind wat ontstellende koerantberigte van ons
tyd ook blootle; dat daar 'n morele vermolrning
ingetree het, en dat die Satanisme daarin geil
teelaarde vind."

DIT GAAN MEER nonchalant daaraan toe in
Harry Kalmer se X-Ray Visagie en die Vingers van
God, waar 'n mens nie aan die duiwel hoef te glo
nie. Kalmer bring 'n aantal hoogs uiteenlopende
en eksentrieke karakters byeen in 'n bisarre
terroristiese komplot.

Die hoofkarakter se belydenis, laat in die hoek,
oor hoe hy die wereld ervaar, kan byna as sleutel
tot die hoek beskou word: "My kop is vol nuttelose
feite. Soas 'n groat Iiasseerkabinet vol kaartjies met
inIigting. Kaartjies wat op hul eie bestaan. Wat niks
met reality of met mekaar te doen het nie. Ek kan
hulle glad nie op 'n kreatiewe, logiese manier met
mekaar verbind nie. Elke feit staan net op sy eie.
Dis maar net daar." (34)

Miskien verklaar dit waarom Kalmer 'n prosa
sonder voegwoorde skryf; miskien oak nie. Kort
sinnetjies en abrupte gesprekke, doellose en
triviaIe detail ("Suzette glimlag. Daan glimlag
terug. Hy sit sy arm om haar skouers. Die wind
waai 'n stuk koerantpapier en 'n lee plastiekmelk
bottel die straat af"), luilekker seks en geweld wat
toevallig geregistreer word, kenmerk die boek.

"Direkte demokratiese geweld" is die Ieuse
waaronder die Yinger van God-bende hul akti
witeite lanseer. Daar is ook verwysings na Baader
Meinhof, na X-Ray se lidmaatskap van die Eee en
'n groot begrafnis soas die van Neil Aggett. Het ons
hiermee ook 'n politieke filosofie? Ek sou die
revolusionere verwysings maar nie te ernstig
opneem nie: Kalmer het dit self ook nie gedoen /
nie. Die vaart van die vertel1ing en die gebrek aan
samehang is waarin die sjarme van die loslit hoek
le,

Met Neklis. jollies en Smarties soos uit- en

inget)'g deur PG du Plessis iIIustreer Du Plessis en
sy uitgewer dat die "sensitiewe leser' wat teen
Bloemhof se boek gewaarsku word, nog vir 'n
skok vatbaar kan wees. Titel en buiteblad is 'n
dieptepunt van smaakloosheld"

Die 29 tekste, byna noait langer as vier bladsye
nie, illustreer 'n buitengewone bekkigheid aan die
kant van die verteller, en oak 'n groat kennis van
verteltruuks. Die register van temas strek van die
droewige en die narige tot die absurde, die ietwat
skunnige en die verspotte, maar deurgaans het 'n
mens te doen met kleinmenslike eienaardighede.

Ek moet bely dat ek nie 'n bewonderaar van
hierdie vertellinge is nie. Met sy slimmighede, sy
goedig-moraliserende uiteensettings oor die ver
loop van die lewe en die liefde en sy opdringerige
gevathede het die verteller te dikwels 'n
versmorende effek op sy eie verhaal. Hy voer
sielige mensies vir ons op sodat ons vir hulle kan
lag, nooit saam met hulle nie. 'n Mens wil hom later
tot bedaring maan en se: asseblief tog nie so jolly
rue, nie so smart nie; laat die storie vir homself
spreek.

DIE 21 STORIES in Nataniel se Oopmond het
,almal dee! uitgemaak van sy opvoerings. Ek het
gewonder hoe hulle sal Iyk op papier, waar 'n
mens nie die voordeel het van Nataniel se opsetlik
naiewe en grootogige vertelling nie. Maar dit blyk
dat Oopmond, onder al die populere boeke wat
hier bespreek is, die een is wat 'n middag se
onverdunde pret aan die leser besorg.

By al die verregaande absurditeit van Nataniel
se tekste is daar 'n grimrnige ondertoon, sodat die
onskuld van die verteller dikwels 'n skerp satiriese

•waamerning van die Suid-Afrikaanse samelewing
verberg. Daar is 'n paar juwe!e in Oopmond, SODS

"My Parlement-storie", "Lekkerkry" en die skreeu
snaakse "Dis innie gene". Die reeks Billy Dean
tekste uit White Soul Cn veelseggende tite!!) toon

t sy talent ook nie beperk is tot enkele grappige
er e nie.•
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iets nuuts om te lees
vir die sakelui
BUSI....ESS PARTNERI....G

FORCO....TI....UOUS IMPROVEME....T

deur Charles CPoirier en William FHouser.

Hoe om blywende bande te smee tussen

werknemers, verskaffers enklante, met

gedetailleerde aksie-studiesvan verskeie

maatskappye, onder meerToyota, Nissan en Sanyo.

Pfeiffer and Company. R124,26.

PUTTI....G TOTALQUALITY MA....AGEMENT

TOWORK

deur Marshall Sashkin en Kenneth J Kiser. 1

Oor 'n nuwe sake-konsep enhoe dit verhoudinge

- met klante kan verbeter enselfs die moeiii kste

sake-probleme kan oplos. Pfeiffer and Company.

R86,58.

CAREER MASTERY

deur Harry Levinson.

Hoe om regdeur jou lewe inbeheer van jou

loopbaan te bly. Pfeiffer andCompany. R68,38.

~EWTRADITIO""SI .... BUSI....ESS

geredigeer deur John Renesch.

Vyftiensakekenners bespreek nuwe denke en

metodes en hoe om harmonie te bereik tussenjou

werk enjou geestelike waardes. Pfeiffer and

Company. R79,74.

REAWAKE~I""G THE SPIRITI~WORK

deur Jack Hawley.

. Oor die krag van Dharmiese bestuur, wat Zen

tegnieke gebruik om geesteswaardes in die

werkplek te vestig. Pfeiffer andCompany. R102,54.

PUBLIC FI~A~CIAL MA....AGEME....T

deur JSH Gildenhuys.

'n Gesaghebbende werk oorftnenslete bestuurop

die vlak van sentrale sowel as plaaslike regering. JL

Van Schaik. R149,SO.

MO~EY, SUCCESS A ....D YOU

deur John Kehoe.

Diekragtige boek wys dat sukses nie op harde

werk berus nie, maar op oorspronklike denke.

Zoetic Inc. R39,99.

MO~EY:THEMOTIVATOROFTHE~I""ETIES

deur FrankGreenfield. DieReenboogstelsellaat

vaaroutorltere bestuurstyle enbevorder die

betrokkenheid van aile werknemersby die

verbetering van produksie, dievermindering van

koste en die uitskakeling van vermorsing. Southern

Books.Prysnie vermeld nie.

Die vierde in 'n reeks comics wat onger
eeld gepubliseer word deur "Tah-Dah"
CosmiCornics en as vertoonkas dien vir
Suid-Afrikaanse talent. Sididis (Evil Ed
Thingy), die "nuwe, verbeterde; ensiem
aktiewe, psigopatiese redakteur wat
ruimtewesens haat", se hy's trots op die
uitgawe, wat Ralph Nolte se Buddies, en
Bill Smut se The Unknown Zone: Platoon
en Bone Stair Case: AStory in 2 Flights
insluit. Die redakteurs is gedurig op soek
na nuwe talent - en as jy jou strokies
skeppings wil voore, stuur ditaan State of
Mind, Posbus 17186, Hillbrow, Johan
nesburg 2038. Die jongste uitgawe kan
ook by die adres bestel ward teen R8.

'n Nuweling... Die eerste uitgawe van die
ondergrondse tydskrif New Edge, geredi
geer deur Luiz Barros (die megalomaniese
psycho) en Frank Bailey, wat dikwels die
woord "wicked" se, Dieuitgawe bevat onder
houde met Steve Cohen ("I was a Satanic
Artist from Troyeville") en Sididis, die redak
teur van Damn New Thing, asook 'nverset
skrif teen sensuur, 'n gids tot plaaslike
cyberspace, en resensies van films, ge
digte, klubs en rnuslek wat, volgens die
redakteurs, die ding se soos dit werklik is en
te hel met goedgemanierdheid, Die tydskrif
is te kry by boekwinkels of van Burning
Souls Productions, Posbus 1169, Roset
tenville, Johannesburg, 2130. Die in
tekengeld vir 'n jaar is R48.

TWEEBEENDIERE EN ANDER VERSKYNSELS deur Ferdinand Deist. Die Goeie
Vader, se Deist, het laatmiddag op die sesde skeppingsdag besluit am die lewe
interessant te maak en mense te skep - dit sou bravervelig wees as "elke soort lewe op
aarde maar net 'volgens sy soort' op situasies sou reageer". Dus, am alles interessant
te maak, reageer Deist heel humoristies op allerhande dinge soos fiksheid, raadgewers,

plig, ekonome, inkopies, ouderdom, verskeie -lsrnes, ensovoorts.
Tafelberg. R34,95,
SCOOPS EN SKANDES deur Hennie van Deventer, Heerlike
anekdotes oar perspetaljes en -persoonlikhede wat die leser 'n nuwe
waardering gee vir hulle wat as "brandsiekinspekteurs" van die volk diens
doen. Van Deventer is Uitvoerende Hoof: Koerante van die Nasionale
Pers in Kaapstad. Tafelberg..R34,95.

SKOONVELD deur Dolf van Niekerk.:Die skrywer pak die noodlottige gevolge van
perversie binne 'n opgevoede en gegoede gesin romanmatig aan. Gholf dien as 'n
psigologiese simbool waardeur die skoolseun Wim sin maak van die geestelike en
TIsieke veranderinge wat hy ondervind. JP van der Walt. R33,95.
DIE ROOI SIRKEL deur Maria Verheij. Marlene van Niekerk severtaling van De rode
sirke! is 'n klein, delikate roman oor adolessensie en die pyn en vreugde van grootword.
Die sestienjarige Verheij is Nederland se jongste skrywer. Haum-Uterer. R23,95.
STRIEP deur Henk Figee. Oar die avonture van Striep, 'n strepieskat versot op
hoender, beesvleis en vis, sy eienares Maria, en sy prettige buurkatte, Waslap en
Vadoek. Vir lesertjies vanaf 6 jaa. Uit die Nederlands vertaal deur Emma Huismans.
HAUM-Literer. Prys nie vemneld nie,
DIE KAT KOM TERUGI deur Saviour Pirotta en Peter Melnyczuk. Kinderverhaal oor
die groot gemmerkat Pampoen, twee kindertjies, Ferdie en Lalie, 'n geheime deur en
plekke wat die asem wegslaan. Daan Retief. R24,95. Ook in Engels beskikbaar.
OERWOUDDIERE. 'n Boeiende kykie op die buitengewone en veelsoortige wesens
van die reenwoude, Met talle i1lustrasies. Daan Retief. R25,95.
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maarJagg~r bly staan

------ ---- ----

'B 0 EKE, - .

stil klein
ontploffings

AN DRE
DUBUS

Broken Vessels deur Andre Dubus. Picador. Prys
nie vemneld nie.

Jagger Unauthorised deur Christopher Andersen.
Simon and Schuster R89,99.

WILLIAM PRETORIUS

GET voor publikasie het koerante die boek as die
heilige waarheid aanvaar oor die rock-sanger Mick
Jagger se private lewe, sy biseksuele verhoudings
met manlike en vroulike groupies, en onder
andere, die sangers Linda Ronstadt en David
Bowie, en die balletdanser Rudolph Nureyev, 'n
Mens het, om die waarheid te se, gehoop dis alles
waar - dat Jagger en die Rolling Stones werklik
subversief was, die soort rolmodelle wat ouers
nooit vir hul kinders sou aanbeveel nie.

Maar jy hoef nie bekommerd te gewees het nie.
Jagger is, in die boek, in werklikheid 'n wispeltu
rige, uitgeslape sakeman wat geweet het hoe om
baie, baie ryk te word, 'n kapitalistiese rolmodel
de luxe, terwyl die verslae oar sy seksuele ver
houdings almal ingelei word deur daardie joema
Iistieke uitvlugswoord "reportedly". Baie van die
getuienis kom ook van vervreemde en bitter oud
minnaars, so dis nie juis onbevooroordeeld nie.

Andersen veroordeel Jagger meestal deur skuld
deur assosiasie, en verraai uiteindelik sy bronne.
Byvoorbeeld, in sy verslag oor Jagger se vriend
skap in die sestigerjare met die Arbeider-Parle
mentslid Tom Driberg, se Andersen Jagger het in
werklikheid 'n KGB-spioen bevriend. Dis onsin In
Francis Wheen se biografie Tom Driberg: His Life
and Indiscretions - 'n boek wat Andersen in sy
bibliografie Iys - weerle Wheen die gerug dat

Driberg vir die KGB gewerk het en wys dat dit
ontstaan het by die joemalis Chapman Pincher,
wat as "urinaal" gedien het vir smeerstories wat
versprei is deur regeringsagente wat hule teen
standers wou beswadder. Maar Anderson wil
Jagger se naam ook deur die modder sleep en
herhaal die ongegronde gerug as die waarheid.

Die boek is ook swak geskl)f en lees by rye
soos 'n simpel roman van die "donker en storm
agtige nag"-soart wat probeer uitkom - maar in
Andersen se boek is dit "stroperige dae in Julie".

Die taal is oak gelaai: Jagger het nooit seksuele
begeertes nie, maar "animal urges"; hy stel nie
belang in astrologie nie, maar "dabbles in the
occult" en so aan. Dit lei Andersen oak na 'n paar
vreemde waarde-oordele wanneer hy Jagger se
leesstof bespreek: William Golding se klassieke
Lord of the Flies word nou beskou as "homoerot
ically charged", terwyl Fraser se studie van mites,
The Golden Bow, 'n ondergrondse okkulte werk
word.

Maar Jagger hoef nie bekommerd te wees nie.
Op 'n vreemde, simbiotiese manier, voer An
dersen eintlik die Jagger-legende deur sy onder
werp te demoniseer. Jagger is grater as sy bio
graaf, verbeeldingryker, teenstrydig, te verweef
met die vloei van kulturele veranderinge wat
Andersen nie begryp nie. Andersen slaag net
daarin om te wys dat hy gevul is met vrees oor
seksualiteit, vuilheid, dwelms en anargie en dat
hy 'n onbetroubare skinderbek is. En hy bewys dat
jy moet Iig loop vir daardie koerante wat die soort
skrywer se woord as "waarheid" beskou.

WILLIAM PRETORIUS

ANDRE DUBUS het al nege boeke fiksle geskryf,

maar bly steeds 'n taamlik onbekende skrywer.

Sy kortverhele Is al vergelyk met die van

Raymond Carver en Tobias Wolff en hy slaeg

deerln om die alledaagse oombllkke van mense

se lewens bUitengewoon te maak deur sy

dellkate, verslgtlge skryfwyse.

Ole boek, sy eerste nie-tiksle, gaan nle oor

skryfwerk as sodanig nle • al is dlt die

onderwerp wat hy doseer aan die plaasllke

kollege In Haverhill, Massachusetts· maar oor

syele lewe en gevoelens en sy stryd om

selfrespek nadat 'n motorongeluk hom kreupel

gelaat het: een van sy bene is afgeslt.

Hy kan as 'n outydse skrywer beskou word in

die sin dat hy 'n praktiserende Katoliek is, 'n

gesinsman, en 'n hoottema in sy werk Is 'n

humanistiese soektog na God. Maar om hom op

die manler te kategoriseer is misleidend. Hy

skryf eerlik en openlik oor mense asseksuele,

soekende wesens. As hy nle oor skryfwerk skryf

nle, wys die verwerking van sy ere aliedaagse

lewe in prose, met sy gebruik van woorde wat

aliedaagse gebeure stilweg laat ontbrand,

waaroor ware skryfkuns eintlik gaan.
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DaleMcKinleyen Jean Knoppersen..."Dis

moeilik,maarmoontlik." Foto:SallyShorkend

die regte
boek op die
regte plek·
Terwyl ander boekwinkels
voorstede toe trek, gaan
een van krag tot krag in
die middestad

WILLIAM PRETORIUS

BOEKWINKELS het begin kwyn in die middestad
van Johannesburg. Exclusive Books in Hillbrow
het onlangs toegemaak en Alan Street se onaf
hanklike Select Books moes ook pas die deure
sluit in Bank City - net twee weke nadat die
boekwinkel geopen het.

Roewel daar binne kantoorure 'nsterk konsen
trasie kopers in die middestad is, se Street, gaan
hulle nie uit op straat nie - te gevaarlik. Witmense
gaan koop hul boeke naweke in die voorstedelike
winkelsentrurns. Die mense wat wei in die mid
destad se strate loop, koop nie boeke nie. Boeke
op sigself beteken nie meer vee! nie.

Tog is daar 'n onafhanklike boekwinkel wat al
drie jaar in die middestad oorlewe: Phambili
Books. Roe? Die eienaar, Jean Knoppersen, en die
bestuurder, Dale McKinley, stem saam: "Dit was
moeilik en dit gaan moeiliker word, maar ons het
ons probeer aanpas by ons kopers se behoeftes.
Ons het ook gespesialiseer."

Interessant genoeg is die grootste aanvraag na
boeke oor Afrika, die ervaring van African-Amer
icans en Marx en Lenin - sy standbeelde het in
Rusland dalk getuimel, maar in die boekwinkel
kyk hy nog oor sy netjiese, melancholiese baard
van boekomslae na die koper.

"Ons is waarskynlik die laaste boekwinkel ter
wereid wat die klassieke Marx verkoop," se
McKinley. "Plaaslike lesers het Marx ontdek. Maar
dis verkeerd, selfs arrogant, van wit intellektuele
en akademici om die belangstelling te kritiseer 
hulle het toegang tot Marx se werke gehad toe
hulle nog vir ander mense verbode was."

am die boeke te kry raak al hoe moeiliker. Die
Russiese uitgewersbedryf verkeer in 'n chaos en
die land werk nou op 'n omkoop-stelsel, die
uitgewers inkluis. Marx is, ironies, daar straks aan
die uitsterf - nie weens 'n gebrek aan belangstel
ling nie, maar weens historiese verandering en 'I!
oorskakeling na die kapitalisme.

DIE GEWILDHEID VAN studies oor Afrika en
African-Americans is nie verbasend nie.

"Die huidige politieke situasie is verwarrend,"
se McKinley, "en die ervaringe van Afrikalande en
African-Americans het 'n kulturele basis geword,
'n sin van identifikasie en selfvertroue· en die
grondslag van 'n Afrikanistiese nasionalistiese
tradisie. Swartmense kan nou ook vir die eerste
lees oor hul helde, mense soos Nkrumah, Malcolm
X en Mandela." Boeke oor die struggles in Mosam
biek, Zimbabwe en Angola is gewild.

Phambili wil ook boeke uit die res van Afrika
versprei, veral fiksie en poesie. Padvervoer van
die lande is onbetroubaar en die boeke moet dus
per lugvrag vervoer word, wat die koste van klein
bestellings buiensporig maak. Maar dit kan steeds
goedkoper wees as om boeke uit Afrika via
Brittanje in te voer.

Die boekwinkel is egter geensins suiwer po
lities nie. Rulle het in 1990 met half-lee rakke
begin. Vandag het hulle 'n wye verskeidenheid
boeke oor enigiets van kultuurteorie, poesie,
postmodemisme en geslagstudies tot uitgesoekte
fiksie en gay en lesbier-letterkunde,

As hy die boekwinkel moet beskryf, se Knop
persen, sal hy die woord "krities" eerder as
"polities" gebruik. Phambili wi! bydra tot huidige
debane, wi! "op die voorspits" wees met boeke
"wat die grense van mense se denke versit".

Die geheirn is om die keuse te balanseer: "Jy
moet boeke aanhou wat verkoop, maar ook boeke
wat ornstrede is, waaroor gepraat sal word," Wei,
jy sal die boek Horsexe - oar trans-seksualieit en
met 'n omslagfoto van 'n naakte geslagsveran
derde mens met borste en 'n penis - in geen ander
boekwinkel kry nie.

KNOPPERSEN EN MCKINLEY raak oak ro
manties oor boeke, en hou 'n omvattende keuse
van Suid-Afrikaanse poesie in voorraad, al is
digbundels stadige verkopers.

McKinly sien 'n aansienlike mate van spanning
tussen die ineenstorting van protes-poesie en die
terugkeer na tradisionele, gestruktureerde ge
digte. "Dis groeipyne," meen hy, "en dit sal
boeiend wees am te sien walter nuwe VOnTIS hier
geskep gaan word."

Maar om te oorlewe moet 'n boekwinkel ook

'n maatskaplike en gemeenskapsentrum wees.
Phambi!i win nie net bestellings van instansies en
biblioteke in nie, maar skep ook aktief 'n belang·
stelling in boeke. Debatte word in die winkel
gehou, hulle verkoop boeke op feeste, saam
trekke en byeenkomste in die townships. Rulle
verskaf boeke aan individue wat by plekke kan

, uitkom waar hulle nie kan nie - 'n "altematiewe,
informele netwerk', om dit so te steI, vir "gebiede
in die townships en op die platteland wat nog nie
revore bereik is nie".

Hulle versprei ook boeke van Pluto Press en
ander oorsese uitgewers, gee self pamflette uit oor
aspekte van die Suid·Afrikaanse politiek en eko
nomie en gaan binnekort 'n tweede boek uitgee .
"die besonderhede is geheim", se hulle, maar as
alles uitwerk, gaan dit waarskynlik opspraak wek.

Die boekwinkel het gestabiliseer. Nou sien
Knoppersen en McKinley uit na die uitdaging am
in 'n nuwe politieke bedeling boeke te verkoop
Van een ding is hulle seker: "Koffietafelboeke is
uitl" Maak nie saak wat gebeur nie. •

Satire word
'n viering
Shampoo Planet deur Douglas Coupland,
Simon and Schuster, R69,95.

WILLIAM PRETORIUS

'N MINIMALISTIESE verhaal: Tyler John
son, 'n volwasse video-kind uit 'n dorp met
'n lee winkelsentrum en 'n kwynende kern
nywerheid, word besoek deur Stephanie,
wat hy met vakansie inParys ontmoet het.
Tyler se meisie is ontsteld, maar sy hippy
ma Jasmine het te veel probleme met haar
nuutste man am am te gee.

Dit moes 'n briljante book gewees het.
Coupland het talent. Maar hy verheerlik 'n
media-oorlaaide samelewing met die se eie
oordrewe taal, en bied uiteindelik 'n opper
vlakkige viering van alles wat oppervlakkig
is in Amerika, pleks van sy bedoolde satire.
Wei, miskien volgende keer.
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met nettie pikeur
thomassie se geheime passie:
hoe om pasta van meetaf te maak
\\'ANNEER 40 jaar of meer aan jou lyf vat, begin jy wonder oar die dood, Mies Pikeur het laasweek
vrolik 'n verjaardag gevier, en terselfdertyd geween en gewonder oor mense wat so lieflik oud word,
en al die wat so jonk weggeruk word, /

Ek is tog so beindruk deur vrind Dawid se moeder, 101 jaar oud, netjies en viets, hare mooi fyn
blond gekleur. Effe doof, maar boeta sil jy nie ook doof wil wees as jy so oud geword het nie?

Sophia Loren (onvergelyklik beeldskoon, haar gladde vel die kleur van 'n ryp perske, seg een
dose-up joernalis), vertel sy eet pasta elke dag van haar lewe. En hiermee dus hulde aan antie Sofie
(~6) en haar landgenoot, signor Pietro Barilla, wat op die ouderdom van 70 die gees gegee het.

Pietro Barilla het aan ons 'n welkome nagedagtenis gelaat: Hy was die vader van pasta secca, droe
psta wat jy in 'n winkel kan koop. Weet julie hoeveel ons aan hom te danke het? Wie kry 'n kind
sonder spaghetti groat?

Wanneer ons nie pasta koop nie, maak ons dit, Ten minste, Mies Pikeur doen dit nie - sy kon nag
nooit die sjarme insien van lakens deeg uitkarring oor 'n kombuisstoel nie, maar die rekenaar-boffin
Thomassie het 'n geheime passie: hy maak pasta met die hand.

Hy gebruik regte doeroemkoringmeel (nee, man, ek weet nie wat dit is nie), gooi 'n paar
druppels olyfolie by (in die streek EmHia-Romagna is dit sonde om pasta met enigiets anders as meel
en eiers te maak), en dis die gereg een uur later vir die hygende gaste op.

Hier is Tom se resep vir jou eie pasta, maar jy moet 'n hand he daarvoor nes vir brosdeeg.

Julia vertel verder nog interessante feite oor
pasta, soos dat 6nwenige pasta maak jou 'n
boete van drie houe met 'n sweep en 'n geld
boete kon koso Ek weet van etlike restauran
teurs wat vir die behandeling kwalfseer met
hulle weergawes van pasta.

Maar nou eers 'n resep of rwee,

PASTA ROSA ALLA FLAVIA
Verhit 3 eetlepels batter, 8 eetlepels dlk room,

1 glasie vodka en 'n netwe teelepel fyn rooI

rlssle en kook sagies tot net warm. Kook 'n

potvol macaroni (omtrent 450 g) en meng die

salige sousle met die rneceront. Natuurlik

heelwat permesankaes be-ocr.

PERFEKTE PASTA
Gooi een kopple meel (okay, nle doeroem nle,

gewone broodmeel), een groterige, vars eler

en 'n strepie sout op 'n groot werkoppervlak.

Nou begin jy sonder nemies met jou kaal hande

die spul meng en maalen druk en trek - errn

arbeid, seg my skryfmaat Henry Nolte. "Ole

pasta moet 'n klettekstuur he met heelwat rek

en dit moet droog wees.·

Nou druk jy die deeg drle maal deur jou pasta

masjientjie om die nodlge lang linte te verkrr,

en jy maak dit nog verder vir een uur In die

yskas droog.

Dan is dit gereed vir kook. As jy v66r die

kooks lag eers verder oor pasta wil gaan oplees,'

koop as 'n treat vir jouself die lIeflike Pasla

Classica - The Art of Italian Pasta Cooking deur

Julia della Croce (John Murray Uitgewers). Ole

ryklik geYliustreerde boek is die definitive

pastaboek, met geskledenls, pragtige prentjies,

resepte, alles sprekend van 'n grondige kennis

van die kuns.

Onder meer gee sy 'n klomple goue reels vir die

kook van pasta en sy Is heeltemal reg: mense

kla alte dikwels hulle pasta kom noolt reg uil

nie - dis of te hard of te wollerig van al die

kook. Hler is Juliase reels, letwat verkort:

1. Gebrulk mlnstens 4 liters water op elke

500 9 pasta. As jy meer pasta maak, gebrulk

n6g meer water.

2. Gool sout by die water saam met die paste,

nle voor die tyd nle, want kokende water

met sout In gee 'n sneakse smeek Clan die

koso Ole entle Is darem kief nil? Sy weet els.

3. Jy mag spaghetti in die helfte deurbreek as

jywll.

4. Roer die pasta met 'n houtlepel soctre dlt In

die water gedompel word, om te keer det

als aanmekaar vesslt.

5. Dis onmoontlik om presiese kooktyd vir

pasta te gee, want die vorms verskil

grootliks van mekaar - daar is volgens

Italianers meer as honderd soorte paste en

letterllk dosyne verskillende name vir die

verskillende vorms. Toels pasta deur 'n

stukkie te eet vyf minute voor dit

veronderstel Is am klaar te wees, en oor

deeI dan self of dit seeren na jou smaak is.

6. Hou 'n groot verhitte bak gereed met twee

eetlepels gesmelte boIler of olyfolie

onderin om die gekookte pasta te ontvang.

Hou altyd 'n bietjie kookwater oor om die

pasta mooi vogtig te hou, anders droog dit

te gou ult en die soussygin die pasta in.

Dit Irk my penne is 'n gewilde soort pasta hier
by ons - ek kom dit dikwels in restaurante tee.
Hier is 'n resep met penne en 'n groen sous.

PENNE GROTTA VERDE
Verhlt gekapte knoffel na jou smaak In olyfolle

tot dit begin verkleur, en haal ult die cue. Gool

weg. Voeg 2 of 3 gekClpte sroen, rool of geel

soetrlssles by die cue, braal 15 minute, en voeg

2 eetlepels botter, sout en peper ne smaak by.

Prut saggles vir nag 5 minute.

Kook 225 9 penne volgens die aanwyslngs op

die pakkle, drelneer, en terwyl dit nog drulpnat

Is, meng met nog gesmelte botter en die

pepersous.

Natuurlik ook parmesan hlerby.

'n Laaste staaltjie oar pasta: die godsdiensher
vormer Girolamo Savonarola het in die vyft
iende eeu vreeslik tekere gegaan oor pasta. Dis
nie genoeg dat julle pasta met knoffel eet nie!
Julie moet nog ravioli oak weer oorkook en
nag 'n kaassous oargooi, het hy van die kansel
af gepreek.

Arme Girolamo. Uiteindelik het hulie hom
gebraai op die brandstapel en tot vandag toe
laat ltalianers hulle nie voarskryf oor
onthouding van pasta nie. Gelukkig vir ons.

29 SEPTEMBER 1993 VRYE WEEKBLAD 47



wynproe
deur henry nolte

'n salige
•sauviqnon

in die skemer
. DIE Bulgare rapporteer vandeesweek dat ca
bernet sauvignon bestralingsiekte verlig. Nou
weet ons almal dat BulgaarseBulbloed vandag
'n veel beter raoiwyn is as destyds. En soos
Leipoldt drink ons 'n glasie wyn vir watter skeet
ons ook daagliks oorval.

Maar ek wil hier in die openbaarditvra: asiets
met Koeberg verkeerd loop, moet daar genoeg van Gyles Webb se cabernet
sauvignon byderhand wees. Met die orplesleriqheid van 'n kernkrag-misstappie sal
niks die gemoed so kan kalmeer soos lustige Thelema cab nie: peppermint crisp, 'n
sweempie bloekom en 'nheleallegaartjie rypbessiesmet 'n vegievanielje van die hout
soos 'n efte oordadige karringmelkpoeding. 'n Nuwe Wereld-cabemet die en topklas.

Dis nou hoe ek met die afsluit die aand se maaltyd (heeriik by Decameron op
Stellenbosch) sal onthou: Thelema cabernet sauvignon 1989 Reservewat Gyles vir die
vooriaaste Kaapse OnafhanklikeWynmakersgilde-veiling gemaak het. Jy moet die vol
wyn eintlik nog 'n paar jaar hou sodat hy weriklik kan begin blom, maar wie kan die
verleiding weerstaan as die kruk getrek is?

vroeer teen skemer het onsinsy bussie tot die hoogste wingerde indie Eikestad 
omgewing opgekro nkel. Saam met 'n vemame Engelse wynskrywer, 'n ewe belang
rike Britse wynaankoper en vriendin Maria.

Teen die hoogste heuwels, halfpad Tafelberg se hoogte teen 600 meter bo
seespieel, kyk Gyles se witwyn-wingerde suidwaarts, chardonnay, sauvignon blanc
en, so half vir die lawvvigheid, 'nbietjie muscat. Die raoidruiwe is Iaer in die vallei op
etrens ander grand. Allesstaan netjies, ry vir ry en saggies aan 't uitloop met die lente.

Geen wonder Gyles wenjaar na jaar dieprys vir die beste wingerd nie. Disso netjies
en presies soos 'n Woolworths-rak.

Maar op sy reguit menslike manier glo Gyles 'n mens maak wyn van druiwe. Pure
natuuriik. Alles begin in diewingerd en hy sal nie skroom om daarteverander as dit
moet nie. Van die pluk totdie bottel laat Gyles hom lei deur die druif self. Die resultate
is daarvir almal om te proe.

Daar staan ons toe teen sononder agter Tafelberg en 'n koel f1essie sauvignon blanc
kom tevoorskyn. Kwalik 'n beter proeplek: tussen die Simonsberg-fynbos met die
dreun van 'n bergstroompie. Die wyn pas volmaak in: 'n vol vrugtige verieidelikheid op
die neus, amper skerp endan snerp en fermsoos die aandbries indie mond. 'n Tikkie
peper, groenigheid en elegant.

'n Klassieke sauvignon blanc. En dalk die beste van Thelma nog.
Op 'n vervrolikte noot pak ens die private proe in die vaatjiekelder aan: 1993 se

verskillende chardonnay-klone in wisselende eikehoutvaatjies. Almal is verstom hoe
vaatjie vanvaatjie kan verskil. Maar reeds op die jong ouderdom kom dievrugtegeure
sterk na Yore. Uiteindelik sal die meester-wynmaker die verskillende komponente vir
Thelma chardonnay versny.

Ons proe ook die verskillendecabemet sauvignon en meriot. Daar is geen twyfel
nie: Thelma het 'n herikenbare sty!.

Met die kos drink onsneg vandiejonge sauvignon blanc en ook 'n 1987 - Gyles
se eerste. Ons sluk 'n versnit van merioVcabernet sauvignon. Maardie troefkaart van
die aand is die 1989 Reserve. •

Diegoeie nuus vir Kapenaarsis dat die Kearneys van Palmwynwinkel neg van die
1989 Reserve het. R33 is baiebillik.

By Picardi is selts die 1990 uitverkoop, maar Vaughan Johnson het neg: cabernet
sauvignon 1990: R24,25: sauvignon blanc 1993: R17,99; chardonnay 1992: R22,83.

Die spesiale 1990 Reserve vir die Kaapse Onafhanklike Wynmakersgilde-veiling
verlede week het gemiddeld R402 'nkis behaal. As jy dit raakloop, pak ditweg, weg .
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SO van
pavarotti
gepraat
Giovanni's Pizzeria,
Brooklynsentrum,
Pretoria.

MARTIE MEIRI NG

JY'S miskien die·soort mens wat as jy 'n mamma mia hoor, of
o Sole Mio of iemand praat van Pavarotti, skielik 'n onkeerbare,
onversadigbare Ius ontwikkel vir iets Italiaans: soos 'n pasta, 'n
calzone, 'n saltimbocca,'n vileto Iimone, antipasta... a,
antipasta!

Goed, kry koers na Nick se plek - eintlik een van sy plekke,
want benewens Brooklyn is sy ander Giovanni's in
Jorissenstraat. Nick is 'n Griek - meneer Valitakis, na regte 
maar toe sy gewilde Giovanni's in Esselenstraat afbrand, was
dit SODS om 'n stukkie Italie in Pretoria te verloor het.

Antipasta by Giovanni's is SODS antipasta in jou beste
herinneringe van Italie.

Jy kom in by die groat ruim restaurant, jy loop yerby die
antipasta-tafel en jy begin planne beraam; ansjovis, eiervnug,
sampioene, tamaties?

Maar eintlik is dit net droomkos want ek mo et die antipasta
los want ek kan die Plato Frescura nie weerstaan nie:
knarserige slaaiblare, tamaties, kappertjiesaad, ansjovis en van
soutigheid meet jy 'n ryk hoofgereg bestel en die keer nie 'n
Fettucine Alfredo nie (want ek sweer dis die beste wat jy kan
kry), maar 'n Congilia casuerola nel pepero. Konynvleis in
tamaai groen, geel of roaipepers. Die sousie is dun maar ryk,
geurig en volop. (Ek wens restaurante wil nie jou groente vir jou
klaar opskep nie - dis so fascisties, as julie die woard sal
verskoon.)

Oorikant my eet my geselserige tafelmaat pizzabrood met
baie botter en baie roosmaryn, wik en weeg oar walter
verskeidenheid antipasta en beslurt uiteindelik op geroosterde
calamari - nadat ek die inkvis en paprika so dwingend
aanbeveel het. Nou ja, mense eet wat hulle wil, natuuriik.

As jy die sangria verbykyk, het jy 'n respektabele wynlys
waanuit ek enigiets sal drink solank dit rooi, droog en
Nederburg is. Die keer Edelrood. Die poeding wat ek
aanbeveel, is Brownies - hoewel ek eeriik dink enigiemand wat
kans sien vir poeding na 'n Italiaanse°hoofgereg het nie reg laat
geskied aan die gereg nie. Miskien 'n fyn gelata. En 'n koffie,
liefs 'n espresso. En miskien, of nee, seker en gew is,'n
Arnoretta of, wat de dinges, 'n cognac!

Die rekening is ewe respektabel - as jy jou so uitgelate wil
hou met die ekstratjies na die koffie, is ditjou eie saak. R110.
(Die diens by al Nick se Giovanni's is uitstekend.)



sport

KanKobus Wiese die wa virTransvaal

deur die drif help trek in d ie

Curriebeker-wedstryd teen Natal?

Dan praat 'n mens nie eens van diewat sommer
wil baklei wanneer gewone provinsiale speier
aan hul dun lagie blink verf raak nie.

elfs die uid-Afrikaanse rugbybase is bang om
die nuwe godjies te te kom. Die gevolg is dat
onsmaaklike gedrag deel van die spel geraak her.

Party vooraanstaande spelers i nou sobelang
rik dat hulle selfs die skeidsregters minag. Tran 
vaal en Natal kan gerus deeglik kyk na die aantal
strafpunte wat hulle die afgelope weke afge taan
het. Een van die kenmerke van 'n goeie pan is jui
dat hy die reels minder oortree as sy teenstanders.
In die opsig is nag Transvaal nag Natal 'n goeie
span.

Die Curriebek er-reeks wys heel party manne van
Transvaal en Natal raak gans te groat vir hul skoene

deur johanngerber

DIE vervaardigers van stewels en broeke is van
die baie mense wat nie tred gehou het mel die
ontwikkelinge vanjaar in A-rugby nie. Aan die
einde van die Curriebekerreeks gaan baie spelers
met waterblase aandie voete en 'n pyn op 'nander
plek sit.

Namate Transvaal en Natal se senior spanne
hulle vanjaar as die bestes op hul vlak in Suid
Afrika gevestig het, het baie spelers te groot virhul
skoene en broeke geword.

Die grootgat-faktor het Transvaal juis verlede
naweek op Nuweland !aat verloor en Natal in
Pretoria tot op die rand van 'n nederlaag geroer,
Dit het niks te doen met die k10mp topspelers wat
klaarblyklik te veel ge\\ig onderkant die middell)f
dra nie.

Beskeidenheid het iewers langs die pad na die
Curriebeker-eindstryd weggeraak. Die rwee veor
bokspanne het hul eie vermoens so begin oorskat
dat hul ondersteuners - veral in die persbanke en
uitsaaihokkies - ook in die moeras beland her.

Die uitslag van die eindstryd sal stellig bepaal

word deur die afrigter wat die be te daarin laag
om sy pelers betyds in hul stewel en broeke te
laat pas.

pelers W31 meen hulle is te goed en te
beroemd om in die krums te stoot, in die 10 krum
onder te Ieen teenstaanders laag te vat, kan 'n pan
maklik laat verloor, ulke spelers is op die oom
blik nie skaars nie.

Tra nsvaal en Natal het moontlik bese rings
probeer verrny toe hulle teen die Westelike Provin
sie en Noord-Transvaal so vrot verdedig het, maar
die gevaartekens is al sigbaar sedert die pring
bokke van Australie af teruggekom het.

Party vooraanstaande spelers be ef klaarblyk
Iik nog nie die verskil russen 'n pringbok en 'n
goeie Springbok nie. Seden uid-Afrika se terug
keer tot internasionale rugby het niemand nog die
geleentheid gehad om werklik tot 'n groat toets
speier uit te sryg nie - maar aan die houding van
baie spelers'sal niemand dit sien nie. HulIe loop
so oor van hul nuut gevonde roemdat dit hul spel
nadelig beinvloed.

OM HULLE DIE terkste bonde in uid-Afrika te
noem i 'n ander gewilde mista ting. 'n Werklik
sterk bond se rugby i op aile vlakke goed - wat
nie die geval is met die rwee bonde wat op die
beker aanspraak maak nie.

Ook in die sukkel panne is baie spelers wat hul
eie waarde oorskat. Hulle probeer pal \\1 hulle
i ten min te terker en aggre iewer a die
pringbokke. Hul aandeel in die oormaat vuil

rugby van 1993 word nie oorskat nie.
Natal, wat in Curriebeker-wedsuyde vanjaar

meer punte aangeteken en minder afgestaan het
as Transvaal. behoort y nederlaag in die eindwed
stryd om die Lionbeker te vergoed deur Transvaal
op Kingspark te verslaan. Hy her ten rninste die
voordeel van die tuisveld in 'n wedstryd waarin die
verskil lU en die spanne gering is.

Die manier waarop die \VP Transvaal stukkend
gespeel het, kan egter die besli nde faktor wee .
Die sogenaamde Rooi Leeu e pringbokke weet
nou hul plekke in die toerspan Argentinie toe, i
nie so veilig oos hulle gemeen her nie.

Dit begin al meer Iyk asof die \\"P genoeg talent
het om in 199- weer in die voorste gestoeltes te
wees, Noord-Transvaal al egter eers die vrot kolle
in sy admini trasie moet uit ny voordat hy y
aansien op die veld kan begin herstel.

Die bloues het juis te veeI peler wat 0

oorgewig Iyk dat hulle eenvoudig nie fiks genoeg
lirgroot rugby kan wees nie- en 'n hele paar peel
nie in die skrum waar hul dikkerigheid wegge
steek kan word nie.

Oat die bloues en die een magtige Kaizer
Chiefs omtrent ewe ver geval het, behoort 'n
waarskuwing aan Tran vaal en Natal te wee
voordat vanjaar se eindstryd begin. In sport draai
die wiel sorns vinnig en onvoorspelbaar,

'n Plek in vanjaar se eindstryd en 'n lang ly
Springbokke is geen waarborg dat die spanne
aanstaande jaar goed sal vaar nie. Die knap skoene
en stywe broeke kan binne 'n paar maande weer
goed pas. •
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lipoog

Fees van jazz en blues
DIE Farm Inn Hotel, Lynnwoodweg, Pretoria. bied deesdae 'n fees van ernstige
jazz en blues aan. Die program vir die volgende paar weke sluit in:
Short Attention Span metJohnny Fourie en die wereldbekende saxofoonspeler
Dave O'Higgins - 6 en 7 Oktober, 9 en 10 Oktober.
Phil Holder en Joe Mbatha - 8 Ok1ober.
Kort daama tree die intemasionaal bekende Ught Years op met Phil Holder
(saxofoon), Avzal Ismael (klawerbord), Neill Ettridge (trornrne), Alex Aldridge
(sanger) en Dennie Lalouette/Mark Dubie (baskitaar).
African Jazz Pioneers - 31 Oktober tot 28 November.

Preutse gefemel
Klipoog is verlig daardiesimpel opvoedkundige seksreeks (of hoe sal 'n mens
dit stel) One Body One Life (Donderdagaande op lV1) het nou tot 'n einde
gekom, want die moraliserende gefeme1 deur 'n klomp pedante wat te
selfbewus is am die kamera reguit in die of te kyk en hul verskriklike ~Tshede

skaam onderlangs vir mekaar prewel, was amper genoeg om enige normale
liener vir goed 'n hangup te gee oar seks. Gelukkig vermoed Klipoog Jar min
nonnale tieners in elk geval die moeite gedoen het am so laat uit die hed te
bly vir 'n patemalistiese preek.

op die kyker se gevoelens speel nie.
Wat dit betref, het Klipoog ongelukkig oak bedenkinge oor die Ameri

kaanse reeks Life Goes On(More is nog 'n dag 11), waarin Chris Burke, die jong
speier met Downs-sindroom, as die seun Corky sentraal staan in die
Thatchergesin se weI en wee. Klipoog het geen kritiek teen Burke nie - hy is
die opregste en oortuigendste speier van die lot - maar teen die draaiboeke
wat so prekerig sulke stroperig sentimentele morele lessies om hom weef.
Waar Reasonable Doubts 'n nugtere realisme volgehou het, plaas More is nog
'n dog die gestremde seun se lotgevalle in so 'n geromantiseerde Jig dat jy
naderhand wil verstik onder die dik kombers rosegeur en maneskyn waarmee
die pyn telkens versmoor moet word. Elke danker randjie het darem nie altyd
'n silwer wolk nie, hoor.

AFRIKAANSSTEREO:
HOOGTEPUNTE

DOKUMEHTrR - Walvisbaai 1 en 2

Dinsdag, 5 Oktober, en Dinsdag, 12 Oktober, om
7.15 nm.

'n Dokumentere program oor Walvisbaai, aangebied

deur Andre Liebenberg.
SPEKTRUM

Maandag tot Vrydag om 1.15 tot 2 nrn.

'n Objektiewe nuusaktualiteitsprogram aangebied deur Norma
Odendaal.

STROOMAF

Maandag tot Vrydag om 4 tot 6 nm.

Aanbieders: Johan Rademan en Frikkie Wallis

'n Huts-tce-rv program met 'n verskeidenheld van rubrieke, lekker
gesels enmusiek

AFfllUANS

~)~

'n Kabel met net g~noeg kinkels
JA-NEE, sake Iyk maar sleg vir die deur trauma stomgeslane Maryna (Anna
Mart van der Merwe) in Sonkring II (Donderdagaande op lVl).

Hoewel Klipoog nie rerig bang isdat sydalk op die ou end tog gaan hang
weens die nare ou Dressler (Pieter de Bruyn) sedood nie- dit sou nou vir jou
'n woeste kinkel in die kabel sit! - het die situasie ontwikkel in n cliffhanger
waarin 'n mens jou nogal lekker kan inIewe.

Dit doen Klipoog se hart goed om te sien daar is weI nog Afrikaanse N
reeksmakers wat spanning in 'n storielyn kan behou sonder om terug te val
op sulke onmoontlike wendings en vergesogte draaie dat g'n kyker in, staat
is tot enige suspension van disbelief nie.

Die groat rede waarom Klipoog erg het aan die Sonkrinlfspan se werk is
dat Jan Scholtz (gesoute vervaardiger en draaiboekskrywer) en regisseur Bob
Riley besluit het: 'n spanningsreeks is 'n spanningsreeks - en daarmee basta.

Dit klink dalk na 'n eenvoudige besluit, maar Klipoog het dit al te pynlik
dikwels ervaar dat die skeppers van lV-reekse nie tevrede is om by een genre
op 'n slag te hou nie. Dan klits hulle so 'n absurde allegaartjie van riller-cum
komedie-cum-melodrama-cum-liefdesage saam - Klipoog dink veral aan
daardie Ballade-gedoe, maar in mindere mate ook aan die gesinskonserterige
Glaskasteel - dat geen fynproewende couch potato dit vir soetkoek kan opvreet
of verteer nie.

Nou kyk, melodrama is daar wei volop in Sonkring II - De Bruyn se slinks
brommende boosheid, Alwyn van der Merwe se smalend slu sadisme as
Dressler se handlanger (wat in sy leplek selfmgenome moorddadig die skemer
in tuur terwyl hy lelike planne beraam), die manier waarop episodes telkens
op 'n angspunt eindig, ens - maar vir 'n riller is dit als kosjer melodrama: dit
skep stemming, dit bou spanning deur dramatiese gebare, maar sander om die
geloofwaardigheid so ver te rek dat als in absurde komieklikheid verval.

Daarby is 'n uitstekende span spelers hier uitstekend aan die werk (Klipoag
laat daardie saai polisie-offisiere maar genadig buite rekening). Klipoog word
veral gei'mponeer deur die tonele tussen die getraurnatiseerde he/din en haar
chronies sardoniese, maar eindik goedige nuusredakteur, Adam Gerber (Paul
Eilers). Wie't nou gedink die effens vaal mannetjie van GMSA kan so kaatjie
van die baan wees as hy wil, ne? Die tweetjies lewer saam 'n lekker eiesoortige
variasie op die ou tema van die kerel en die meisie wat "teesinnig' na mekaar
vry deur gedurig te baklei.

AI tikkie melodrama wat Klipoog meen dalk maar kon uitgebly het, is die
gestremde Henry (Chris Muller), wie se histeriese tantrums Klipoog effens te
veel herinner aan die soort soppy oordadigheid wat daardie Sallade
gedoentes so irriterend gemaak het.

Regte mense
Net ingeval iemand verkeerd verstaan en meen Klipoog diskrimineer teen
gestremde karakters, wil Klipoog dit duidelik stel: dit is nie die geval nie.
Klipoog glo die televisie kan en moet - ook in fiksiereekse - die volle spektrum
van menslike ervaring weerspieel. Klipoog staan die gebruik van gestremdes
as volwaardige karakters in lV-dramas voor, want dit kan die mense se beeld
as integrerende deel van die samelewing iiormaliseer.

Die uitstekende reeks Reasonable Doubts 'n tyd gelede, waarin die
doofstom Marlee Matlin die advokaat-heldin gespeel het, het gewys hoe 'n
waardevolle slag s6 vir gestremdes geslaan kan word. Maar dan moet die
kwessie realisties en oortuigend benader word - gestremdes moet as mense
uitgebeeld word en nie as kleurryke koddighede wat onnatuurlik sensasioneel
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Het Piet Koornhof se neus laasweek langer
geword toe hy gese het hy is Marcelle Adams
se kind se biologiese pa, of het dit langer
geword toe hy laas hoog en laag gesweer het
dit is koerante se nare skinderstories?

Bittergal weet uitdie fisika dat materie f
nie uit niks tot stand kom nie. Isdaar dalk iets
wat korter word elke keer as sy neus langer
word? Oppas, Pieta!

Piet se neus

Die Botha-bloed
Lykvir Brolloks disindie Botha-bloed, die swakheidam nie Ie weet
wanneer am op tehou nie.

Daar was PW wal lank nasy vermoens dit toegelaal heten sy
eie mense hom alverwerp het,probeer het om die stert te woos
wat die hand swaai.

Daar is Pik watdie langs-Iewende (en mees beskinderde)
Minister van Buitelandse Sake in die geskiedenis van die mensdom
is.

Daar is Con (Con wie?) Botha, oor-die-muur-adminislrateur van
Natal.

En nou is daarNaas, diemees aktiewe has-been inons
sportgeskiedenis, wal weer gaan speel.

Die enigste Botha met 'n toekoms in die openbare lewe is
Thozamile Botha, die ANC setopman oor streke en plaaslike
regering. .

Klopdisselboom
Laas Saterdag op Loftus met die wedstryd tussen Natal en Noord-Transvaal
Slap 'n jang kerel af krip toe om van die bier ontslae te raak. Hy staan
langs 'n au ornie, en kon half nie help om te loer nie.

En wat sien hy? 'n Strategies-geplaasde tanoeermerk. Hy kon sy

nuuskierigheid nie verberg nie: Oom, 'skuus, maar ek kon nie help am die
tatoeermerk raak te sien nie. Wat beteken "oom van oom'?

Boetie, se die oubasie skuddend, toe ek jou ouderdom was, het daar
gestaan "Die disselboom van Potchefstroom".

''1 Skooljuffrou van Engeland is geskors omdat sy grootbek-kindertjies se
monde met kleefband toegeplak het toe hulle te irriterend geraak het.

Shame vir die juffrou, maar dalk was dit wat die Speaker van die Parlement
met Ferditjie en Jannie en die outjies moes gedoen het eerder as om hulle uit
te jaag: plak die au bekkies toe.

Hulle gedra hulle soos kleuters, so behandel hulle so.

Spookstorie

Radio Vervelige
Verleentheid

Plakkie bekkies toe

,

brolloks &bltterqal:

Brolloks was nag altyd halflugtig vir die regse storm endrang en die potensiaal
vir hul groei.

Tot die lot hul veelgeroemde eie radiosase op die been gebring het. As
<lit die gesig van die regses is, het ons min te vrese. Walter soort mense is bereid
om in 1993 nag knaend na Duitse marsmusiek, sakkie-sakkie en toesprake
van DF Malan te luister? En swak, verouderde en propagandistiese nuusbul
letinsi Net mense wat baie oud en vervelig in hul jare en/of hul siele is.

Nog iets: enigiemand wat dominee Massie van den Berg as geestelike leier
het, moet waaragtig geestelik baie bloedarm wees.

Nasionale Pers se dagblad in Transvaal, Bee/d,
het die laaste paar jaar in een van die heel beste
koerante ontwikkel wat Suid-Afrika nog gehad
het. Lewendig, geloofwaardig en verfrissend
sander die toutjies wat dit met die Party verbind.
(Nag net nie sover gekom om eerlik te wees oor
die Broederbond nie.)

Daarom was dit so verbasend dat Beeld
laasweek met die tipiese Rapport-storie gekom
het dat die ANC die dwelmhandel na Suid-Afrika
aanmoedig, kwansuis omdat dit jongmense aan
die baklei hou, of so iets.

Watter anverdunde duimgesuigde twak. Ag
nee man.

Ebbs wie?
Nag by Beeld: die koerant het onlangs besluit am die gereelde bydrae wat
van die redakteur van sy susterkoerant in die Kaap, Ebbe Dommisse van
Die Burger, gebruik is, te staak.

Privaat is Ebbe - nie Afrikanerdom se verligste siel nie - siedend
skaam-kwaad. in die openbaar maak hy of hy glad nie weet hoekom .
Beeld dit aan hom gedoen het nie, en dat dit hom g'n niks skeel nie.
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BRIEWE KORTER AS 300 WOORDE GENtET VOORKEUR

RIG BRIEWE AAH:

DIE BRIEWEREDAKTEUR, VWB POSBUS 177

NEWTOWN 2113

briewe
Pretoria? Nee watl

Maarten Hamersma van Middelburg (Transvaal)
skryf
In 'n onlangse artikel het een van u verslaggewers
probeer om die kwessie van waar Pretoria (of
beter, in modeme Afrikaans: die "Grater Pretoria")
moet inpas: by Oos-Transvaal, by die PWV of op
sy eie, as (ha-ha) "Washington DC".

Daar word genoem dat President De Klerk gese
het die streekafbakening moet getoets word 
seker met 'n vrye referendumpie. En dan word
meestal slegs genoem dat die mense van die
"Groter Pretoria" gevra moet word waar hulle wil
inpas.

Maar wie se ons wil hulle he? Miskien moet die
Pretoria-referendumpie in Oos-Transvaal gehou
word! Oos-Transvaal se kultuur verskil 'n bietjie
van Pretoria s'n:
"Ons het ongelukkig 'n groter KP-meerderheid

jie sover dit die ou parlementjie aanbetref
(maar gelukkig baie min blanke Afferkaners in
vergelyking met die totale bevolking, so hulle
tel eintlik nie).

"Ons het gelukkig Sabie en Graskop en so aan
(elke jaar meer toeriste as Kaapstad).

"Ons het ongelukkig min DP's.
"Ons het die Middelburg Forum (en ander - waar

die plaaslike gemeenskappe lankal saamwerk).
"Ons het industriee (Sappi, TSB, Columbus,

Eskom, koolmyne).
"Ons het die pad Wildtuin toe.

IOns het die pad Sodwana toe.
• Ons het baie gholfbane.
Daar is nog baie redes. Pretoria moet nou nie net
weer windgat raak en dink hulle kan besluit waar
hulle moet inpas, en dan nioet ons ander dit maar
.net aanvaar nie! .

Nogal 'n goeie tydskriffie wat u verkoop. Wens
meer mense wil dit lees.

Troebel waters
Ronald Woods van Braamfomei» skryf
Oos-Transvaalse uitknipseltjies: vier dae by Bad
plaas wek, onder andere, die volgende gevoelens
by myop:
• verligting, toe daar uiteindelik, op die derde

dag, drie swart vroue by die wannwaterbad
opduik, en ek die gevoel gekry dat ek my
steeds in Arika bevind;

• teleurstelling, toe 'n vader sy klein blonde
dogtertjie plotseling verbied am die water
weer in te gaan, want "die swartes piepie in die
water";

• walging, toe ek uit pure nuuskierigheid 'n
Rapport koop en halfpad lees, en depressie
met die besef dat honderdduisend Afrikaners
(soos baie op die grasperk om my) die sterk
sieningsvormende weekblad lees;

• wanhopige vreugde, toe ek van die verte af
sien hoe 'n renostergesin tot die klein wildbe
waringsgebied aangebring is en ek terselfder
tyd aan die duisende afgemaaide renosters
dink:

• algehele verwarring, toe dit tyd was am terug
te reis Johannesburg toe. Wat is die meer egte
Suid-Afrikaanse "realiteit": die chaotiese stad
waarin ek oorleef, of die Afrika-paradys wat so
onAfrikaan is?

Sit hop injou kop
Fanie de Villiers van Yeoville skryf
Henry Nolte se Wynproe en Nettie Pikeur se
:ynproe het my vandag aan die dink en skryf gesit,
ill plaas van aan die drink en eel.

Wanneer ek Mies Pikeur se· rubriek lees vind
ek ontvlugting van die Oos-Rand se geweld en
doodslag wat 'n paar honderd klipgooie hier
vandaan voortwoed. Sy skets 'n poskaartprentjie
van bootjies wat pynloos doer in die hawe dobber,
en 'n mistige berg daai kant, terwyl sy en haar
"vrinde" pikant aan kreefsterte en soetwyn suig.
Dis vir my onwerklik, onbereikbaar, asof ek
kwylend deur 'n koeelvaste venster kyk na sei
soene in die paradys.

Ek was nog so min in die Kaap dat ek nog nooit

eens die Suidoos gevoel het nie. Kan mens goeie
mieliemeel daar koop, soos die van die Oos
Transvaalse Kooperasie? Praat die mense daar
soos hulle skry!? Se hulle "onse land" in plaas van
"ons land", en "vrind" in plaas van "vrierd? Ek
onthou nie veel van wat die wegloopmeisie van
Citrusdal met wie ek in 1987 'n bottel Taverna op
In matras in Langstraat gedeel het gese het nie, en
ek het haar naam vergeet, maar 0, haar stem was
soet soos nartjies.
• 'n Ander goeie ding uit die suide is Mitchell's

bier daar uit Knysna se wereld ... daai Bosan's
Bitter gly ongelooflik lekker af, en maak tot mens
se hempsknope mellow. Ek ontwapen myself elke
Saterdag met 2 liter van die aardse mout.

Hier in Hillbrow kan mens goedkoop groente
op die sypaadjie koop, en voor Fontana is 'n paar
bruin ouens wat kleur verleen met uitroepe van
"tamatie vir die paartie, slaai vir die braai, sit hop
in jou kop!", Een groat klagte is dat tic na jare nag
nie rerig goeie boerewors in Joburg raakgeloop
het nie. Daarvoor moet mens maar die boerewors
gordyn Pretoria toe oorsteek. En ek het nog selde
kwaliteit straatkos op Joburg se sypaadjies gekry.
Vergelyk dit nou met die wonderlike, gapende,
geurige, vol schwarma wat ek in 1988 na midder
nag op 'n sypaadjie in Amsterdam se rooiligdistrik
gekry het van iemand uit die Midde-Oosie,

En terwyl ek daar was, het ek sommer kuiturele
kruisbestuiwing 'n hupstoot gegee toe ek 'n ptagtige
donker dametjie van Suriname bekend ge.'!eI het
aan sappige boerewors. Sy wou be-TA.Al word om
te proe, en in landshelang het ek maar opgedok.
Ek onthou nog haar naam... Jackie. l\(lU DOg, alek
The Commodores se "Nightshift" hoor, onthou ek
daai schwarma-mg met smaak.

Nettie, al kook ek selde meer as water, en
Henry, al drink ek meer bier as \\Tn, lees ek julie
rubrieke elke week. Sorns haal mens tog die
paradys.

Leer om teverdra
WI Lubbe van Strand skryf
Dit sou miskien voortydig en voorbarig voorge
kom het om, voor die "vredesfeestelikhede' van
2 September enige bedenkings of twyfel uit te
spreek oar die moontlikhede van sukses want dit
was allerwee, hoofsaaklik deur die politieke leiers
en die organiseerders, verwag. Skaars egter was
die grootskaalse 'vlagswaaiery" Yerby of "moord
en doodslag" is weer aan die orde van die dag. Oit
kan met 'n hoe mate van sekerheid gese word dat
die meeste deelnemers aan die optogte niks
anders as sensasiesoekers en meelopers was nie.
Min of niks van die werklike bedoelings en ideale
van. die "vredesfeestelikhede" is dus behaal nie
omdat dit nie verstaan of begryp is deur die
grootste meerderheid van die sogenaamde onder
steuners nie. Hulle was nie ondersteuners in die
ware sin van die woord nie.

Miljoene is al op verskeie vlakke aan die
vredespoging aangewend. Dit is egter duidelik dat
'n vredesideaal nie bloat daarmee verwesenlik
kan word nie. 'n Uiters belangrike element, 'ver
draagsaamheid" - 'n voorvereiste, is afwesig, Om
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die "element" te verkry moet die beste breins van
ons land ingespan word. Gelukkig beskik Suid
Afrika oor uitstekende talente op die gebied van
openbare betrekkinge in die WNNR, en in .die
besigheids- en mediawereld. Van politieke leiers
moet egter ver weggebly word.

Om mee te begin behoort 'n kongres oor
verdraagsaarnbeid gehou te word. Daama moet dit
landwyd georganiseer en gepropageer word,

Verskeie verdienstelike pogings vir vrede is
reeds van stapel gestuur. Dink maar aan die
Rustenburg Kerkeberaad, pragtige toesprake, bid
me en ander. Hierdie opregte pogings het een
.ekortkoming gehad. Dit het nie tot die massas
deurgedring nie. Die gesindheid van die massas
-noet verander word, Dit kan aileen verkry word
leur verdraagsaamheid te preek. Almal moet
ewus gemaak word van 'n "nasionale verdraag
aamheidsbeweging",
Brief verkorl - Red.)

Vlossie saai uit
mg Arend van Pretoria skryf
Ire terug sit ek, geduldig, gedienstig en gedwee,
:, die katkisasieklas in die Pretoria-Oos Her
orrnde Kerk. Die ding wat ons verstandjies
robeer "hervorm" was niemand anders nie as
'ossie (spoeg, spat en stotter) van den Berg,

Winer as wit afrikaanertjies met alleenreg op
':-<1. Vele male word ek geboelie, met baie spoeg

'1 gefluit, dat ek soos die "sektes" dink omdat ek
. 'e sy klomp braak wou vreet soos die ander
kapies in die hok nie. Toe ek uiteindelik met
annerning klaar was, onder protes, maar ons

. ioet ouma en 'oupa nie teleurstel nie, was ek ook
har met G-d.

Nou hoor ek die ander dag dat die einste rassis
n sy vals toga nou radio speel. Net kultuur hoor,
mile is mos glo nie net 'n stem vir die afrikaner
zolks-srronte se kaf nie. (Asof Pretoria se lug nie
genoeg besoedel is nie.)

Wei Mossie ek lig my middelvinger in saluu!.
Hoop julle gaan gou-gou tot niet,
PS. Ek het G-d intussen wei by die 'sektes"

gevind en weet dat jynie 'n clue het wie Hy is nie.
Draai of Braai ou kraai,

Bespotlike titels
H7W Tromp van Brackengardens skryf
Ek lei uit Hans Pietersen se brief (Vrye Weekblad
2 September 1993) afdat hy homself die betiteling
"Afrikaner" toe-eien net omdat hy liberaal is, maar
dat die regse of behoudende Afrikaner volgens
hom arrogant is om die titel vir hulle toe te eien.
Hy stel dan ander bespotlike titels vir hulle voor
waaraan u natuurlik lekker meedoen,

Hoekom kies hy nie Hewers vir hom en sy
groep sulke liberale name nie? Verder wil ek u
daarop wys dat die jingo's en hensoppers van die
vorige geslag dieselfde probleem gehad het as u
briefskrywer. Hulle het ook die ware Nasionale
Mrikaner van generaal Hertzog en later dr Malan
voorgehou as onnosel en nie geregtig op die titel
Afrikaner nie.

Pouslike status

JoanHambidge

Joan Hambidge van Kaapstad skryf
Die nuwe forrnaat van die tydskrif is puik. Net 'n
vraag. is Gerrit Olivier tans die "in-house"-re
sensent van Afrikaanse boeke? Sou dit nie beter
wees om lesers aan verskillende kritici se menings
bloot te stel nie? prof Olivier is 'n skerpsinnige
kritikus, maar hierdie leser vrees net 'n soort
pouslike status. prof Olivier het tog se-plek in De
Kat en Die Suid-Afrikaan, nie waar nie?

Mooier as Camel

Robert Redford

Marietjie Viljoen van Hi/lbrow skryf
Hartlike dank aan Benjamin Adam (Vrye Weekblad
Briewe, 2 September 1993) vir sy groothartigheid
om sy meerdere kennis en insig oor Redford se
mooi prent met die mooi mense en die mooi
natuurtonele met ons te dee!. Ek stem van harte
saam dat die prent inderdaad mooier is as die
Camel-advertensie, Thanks for sharing, Bennie.

Wat's die storie?
cr Venter van Bel/ville skryf
Baie dankie vir Vrye Weekblad. Ek het reeds 'n
paar insiggewende artikels daarin raakgeloop.
Ek het 'n versoek. Skryf vir ons 'n artike1 oor:
1. Wat is die 1VP se posisie in Natal? Staan die

Zoeloe-volk agter hulle koning en waar pas die
hoofminister Mangosuthu Buthelezi in? Is die
Zoeloes agter hom of is hulle oak verdeeld
soos die Afrikaners? Ons het altyd geglo die
Zoeloes, as 'n meerderheid op etniese vlak, sal
'n teenvoeter teen die ANC wees. Wat is die
eintlike storie? Asseblief!

2. In die Kaapse Skiereiland is derduisende Xho
sas uit Transkei en seker oak Ciskei. Waarom
is hulle hieri Kom hulle uit nood hier werk
soek, want hier is nie, of kom plak hulle hier
met 'n politieke doeP

Die bruinrnense - al sf hulle dit nie hardop nie -

is bitter ongelukkig omdat hulle hulle 'brood"
verloor.

Waarom bewerk die Transkeiers nie hulle
vrugbare grond nie? In die tussentyd praat hulle
heeldag van "land, land and more land",

Skryf vir ons 'n diepte-ontleding van die situ
asie waarom hulle hier kom plak?
(Ons werk daaraan - Red.)

Wie flous wie?
Naiewe Boertjie van Braamfontein, Johannesburg,
skryf
Iemand sit vir iemand ore aan. Dit is net vir my
duister wie vir wie.

Die Goldstone-kommissie se die polisie-offl
siere is skuldig aan nalatigheid want hulle moes
geweet het dat AWB-betrokkenheid 'noodwendig
sou afstuur op gev::eId". Dr Hartzenberg en genl
Viljoen word egter kwytgeskeld van verantwoorde
likheid omdat hulle nie kon geweet het dat die
situasie sou ontaard in geweld nie,

Laasgenoemde twee here is onderskeidelik 'n
gesoute politikus wat al lank met die AWB
saamwerk en 'n ervare weerrnagman wat hoog
aangeskryf staan in sy beroep en 'n hoer rang
beklee as enige van die offisiere in bevel van die
beveiliging van die handelsentrum. Nou hoe is dit
dat die twee manne dan nie ook kon geweet het
AWB-betrokkenheid sou op geweld afstuur nie?
(Brief verkort - Red.)

Regstellende aksie
Marius Meyer van Plumstead skryf
Suid-Mrika se eerste demokratiese verkiesing is
om die draai en daarom is die meeste politid en
ekonome redelik optimisties oor die daarstelling
van 'n demokratiese bedeling in Suid-Afrika.

Wat egter dikwels uit die oog verloor word, is
dat daar nooit 'n stabiele demokrasie in die land
tot stand sal kom sander dat die ongelykhede wat
deur apartheid veroorsaak is, drasties op kort
termyn vemou word nie. Op lang termyn behoort
ongelykhede heeltemal uit die weg geruirn word.

Regstellende aksie behels voorkeurbehande
ling deur middel van indiensneming en
ontwikkelingsgeleenthede aan persone wat basiese
menseregte weens diskriminasie ontneem is. Dit
sluit vroue en gestremde persone in, maar die
meeste geleenthede behoort gegun te word aan
die swart meerderheidsgroep, omdat hulle die
ergste deur diskriminasie benadeel is. Die eind
doel van regstellende aksie is om te verseker dat
die organisasie se werkersamestelling die rasse
verskeidenheid van die bevolking op aile vlakke
van die organisasie weerspieel.

Dit is ironies dat blankes wat onregverdiglik
deur apartheid bevoordeel is, regstellende aksie
verwerp en nou voorgee om voorstanders van
gelyke geleenthede te wees. Die apartheidsre
ginne het 'n doelbewuste stelsel van onregverdige
blanke bevoordeling ten koste van swartes geim
plementeer. Meer as 90 persent van bestuurders is
steeds blank. Omnou op suiwer gelyke geleenthede
aanspraak te maak, is uiters naYef en kortsigtig.
(Brief verkort - Red.)
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laastese
die party wie se beleid gesteel is

Daar was onlangs woelinge in die DP om die leierskap-kwessie err of Zach de Beer
vervang moet word. HENNIE SERFONTEIN gesels met Tony Leon, deur sommige

gesien as toekomstige DP-Ieier, oar die party se leierskap en toekams

Hoeemstig is die verskilleoordieleierskap?

Die verskille is duidelik nie te emstig nie - anders
sou daar 'n uitdaging vir die huidige leierskap na
yore gekom het.

Vanselfsprekend is daar, soos in aile partye,
verskillende benaderings oor die sty! van leier
skap. Zach de Beer is self baie oop oar die soort
sake en verwelkom besprekings daaroor.

Die onlangse gebeure was beslis nie 'n soort
onkonstitusionele paging om 'n coup uit te mer
rue. Oit was basies 'n debat oor strategie.
Waaromwas daardan 'nversoekdat Zach de

Beermoetbedank?

Dit is nooit so uitdruklik gestel nie. Maar jy moet
liewer party van die mense vra wat by daardie
onunoeting betrokke was. Ek was nie by daardie
spesifieke vergadering nie.

Maar daar was beslis nie 'n aandrang om te
bedank nie. Die vraag was oor die leierskap oar die
algemeen en hoe am die leierskapstyl te vemuwe.
Ons moet ons geleenthede maksimaliseer. Daar is
kommer dat indien ons nie radikale stappe doen
nie, ons probleme sal he om ons identiteit onder ons huidige en potensiele
ondersteuners te handhaaf.
Wat bedoel jymet radikale aksie?

Dit gaan oor die hemuwing van die party en of die leierskap verander moet
word. Maar ek het tot die gevolgtrekking gekom die DP is inderwaarheid beter
daaraan toe met die huidige leierskap en sal slegter daaraan toe wees as daar
n verandering in leierskap is in die stadium. Ek het dit so in die parlement
gestel.
Isditwaarom jy jou onttrekhetaan moontlike leierskap?

Ja.
Maarisditnie betervirdie DPomdieleierskap v66rdie verkiesingte
veranderasdaarna nie?

Die vraag is debatteerbaar. In die politiek gaan dit altyd oar tydsberekening,
daaromis ek oortuig dat leierskapverandering in die stadium 'n fout sal wees.

Zach de Beer het geloofwaardigheid, hy geniet hoe aansien in die
samelewing en boesem vertroue in. My guts-gevoel se ons moet nie nou
verander nie.
Hoe sienjy die DP se rol indieaanloop tot die verkiesing?

Die belangrikste is dar ons ons identiteit moet herbevestig. Baie van ons
gewone grassroats-ondersteuners vra vrae oar ons ep is ontevrede oor die party
se optrede. Ons moet verlore grond in ons tradisionele vestings soos die
noordelike voorstede van Johannesburg herwin.

Vanselfsprekend moet ons ook nuwe ondersteuners bykry. Ons maak
geweldig vordering - veral in die bruin gemeenskappe, maar ook in die
townships.

Maar baie werk moet nog gedoen word. Oit alles benodig baie geld endie
probleem is talle groat besighede begin nou die ANC ondersteun.
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Is daar n og plekvirdieDPnadat die NPfeitlik jul

hele bele id gesteelhet?

Dit is die kritieke vraag. Ons moet ons herbel'estig
as 'n party met liberale waardes want ons probleem
is dit war die gewone mens en kieser van ons dink.

In die onderhandelinge is dit duidelik die NP
vee! nie natuurl ik tuis met die heginsels van
vryheid en demokrasie wat hulle nou aanhang nie.
Die NP sit dikwels met hul mond vol unde as dit
gaan oar sake soos die beskerming van individude
vryheid en eiendomseg. Selfs al sou mens aanvaar
hul bedoeling is goed, is hulle nie toegerus vir die
taak war hulle hulself opgele het nie.

Staatpresident FWde Klerk het byvoorb-eld
weereens in die parlement gese hy het vcrander
omdat apartheid nie gewerk het nie. \bar hy
beklemtoon nog steeds da t afsoncerlike
ontwikkeling 'n etiese basis gehad her.

As dit gaan oor sake soos vryheid en oem {ra
sie, dan is 'n verteenwoordiging in die parle ,lent
van slegs 5 persent vir die OP beter vir die lar.las
40 persent vir die 1'.1'.

Is diedilemma virdie DPnie dat hy o n dersteunersaansowel d ie A NCasdie

NPverloornie?

Ons grootste probleem is om 'n eie identiteit te projekteer na die ge\\onr mens.
Ironies is ons beste eienskap ook verantwoordelik vir ons grootstc SIIakheid
Dit isdat die DP'n uiters belangrike rol in die hele proses speel a'; Iasiliieerde.
Maar omdat jy as fasiliteerder tussen botsende groepe staan, skep dit hy die
kiesers publiek 'n vraagteken oor ons identiteit en waarvoor ons staan. Daarom
moet ons met n aggressiewe aanval kom omons teenstanders se swak plekke
bloat te stel. Ons kan ons eie identiteit vestig met n strategie van slaan en hrand
(slash and bum). Dit is 'n hoe prioriteit om die swakhede van OIlS opponente
aan die kaak te stel.
Sal die DPdeelwordvan 'n alliansie van pro-federalepartye b uit e die ANC

alliansie?

In ons kringe word daaroar reeds gepraat. Die vrsag is of jy 'n harde alliansie
vorm met aile vennote op dieselfde kieserslys, en of jy 'n sagte alliansie vonn
waar die veanoe onafhanklik deelneem en agterna saamwerk. Maar daar .
oak pro-federale groepe in die ANC-alliansie. Die vraag is hoe jy jou oogmerke
ten beste kan bevorder.
Gaan jUliedieWes-Kaapwen?

Ons Kaapse mense is oortuig dit gaan gebeur.
Hoeernstigisdieprobleemvanintimidasieenwatdoenjulledaaraan?

Dit is inderdaad 'n groat probleem. Ons sal baie meer konfrontasionisties moet
optree en die leierskap van ons opponente wat daarvoor verantwoordelik is
aanspreek. Van ons lede het al sekere groepe krimineel laat vervolg,

Gelukkig maak die nuutgeskepte TEC en s)' subkomitees breedvoerig
voorsiening hoe die probleem van intimidasie op 'n veelparty-basis hanteer
moet word.



Hoeveellanger moet 'n siekle
wat 38 meDse elke dag

laat sterl die behandeling kry?
Wat gaan o ns laat besefhoe emstig tuberkulose

ge word hct? Dit Iaat meer rnense per da g st e r f as

padongclukke, politiekc gcwcld en sclfs VIGS. 'n

Kwartmiljoen mense het dit reeds. Tog is ons so geneig

a m dit te ignoreer.

Hoewcl di e Suid-Afrikaanse 1 asionale

TubcrkuJosc Vereniging niles moont lik doen om TB te

voorkom, is die be skikbare fasiliteite nie in sta a t

o m die grocien de e p idemic die hoof te bied nie.

veroorsaak word. Ondervoeding vererger die toestand.

Dit bcgill m et ' II hocs wat nie wil weggaan Hie, cn

dan moegheid veroorsaak , nagswcet e ll blaed in die

speckscI. Maar die ontstellc;,ds te aspck van 1'13 is

dat baic m cnse nie wcet dit kan voorkom en gcnecs

word nie.

As u van iemand weer war enigc Tls-simptome

tson laat hulle kliniek toe gaan vir "n ondersoek.



Met 'n voorgee is dit net
'n droom om teen Ernie Eis te speel.

Maar vir hom kan dit nou 'n nagmerrie wees
Sanlam se Kanker-Uitdaagreeks - Ons eerste nasionale pro-am-gh

.
oer nooi,

Hier is u kans omdie voorste
beroepsgholfspelers aan te durf!

KIub- en streekwedstryde
bepaal wie in die eindstryd gaan
meeding wanneer 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 isdat u
'n manlike amateurspeler met 'n

UNkER I(AN OORKON WORD

voorgee van tussen 0 en 24 en lid
van 'n gholfklub moet wees - waar
u ook volle besonderhede kan kry.

Skryf u varidag nog in - en
slaan saam met die kampioene
'n dryfhou teen kanker.

m Sanlarn
Aangebied saam met diek1ub Lions International. onder beskenning van die PGA en met die steunvan die Suid-Afrikaanse Gholf-federasie. (Reel1-8 Behalwe 7 SAGF/2/93)
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