




Die Iew-e kan net lekkerder

~ees lllet: die rnrwe Corolla.

Jy kan enige van die n u w e na jou asem sal laat snak en sorg dat

Corollas op enige tuk pad vat en tadsverkeer, steiltes en sleep lag-lag

self voel hoe lekker die lewe regtig kalgedraf kan word. Maar selfsmel al

kan wees. die krag is 'n rit in die lSOi verrasscnd

Skop af mel dieratse 130. Hy't 'n glad en IiI.

enjin wa t daarvan hou a jy voet in Maar on het nie al die aantrek-

die hoek sit. en hy sal vir j o u ' n king krag van die nuwe Corolla

lewendige vertoning gee wat gekop- onder die enjinkap w gge leek nie.

pel is aan merkwaardige brand t o f- Die kajuit is propvol van die weelde

doeltreffendheid. en gerief wat j • verwag, ie 'I die

olgende aan die beurt i die bakwerk nou pog mel trelende ,

multi-kle p 160i mel elekt r ni e aerodinami lyne.

brandstofin puiting. Hy' net tuis Maak jouself IU ' in iets waarop

Endan ' claar die nlM Ia 1

in pitsverkeer op die lang pad n

grootrn n r m I vcrsn lIing W I j u L ALo

Aile loop reg alt dreg

TOYOTA

lekker di lew r Ii kan we .

jy regtig kan vertr U n vind uit h

COR

itu-

y dubb lbonoka -enjin i ' ri r

h, sal r dat j nooit in cni

asic onkant betrap word nie.



Unisa se Nagraadse Skool vir Bedryfsleiding
(SBL) se Fundamentele Bestuursprogram oorbrug die
gaping in bestaande bestuurontwikkelingsprogramme.
Dit verbreed die kennisgrondslag va n junior bestuurders
en k1einsakeondememers regoor die spektrum van
handel en nywerheid deur die klem te plaas op vereiste
vaardighede.

Die nuutgefokusde FBP rus deelnemers toe
met bestuursgerigte insig wat bulle help om aIle
funksies van bestuur op toetreevlak doeltreffend te
banteer. Dit bied ook meer omvattende begrip va n
bestuursbeginsels en -praktyk en Ie sodoende 'n
grondslag vir toekomstige vordering op die korporatiewe
leer. Die FBP verskil van tradisionele benaderings
deurdat dit bestuursontwikkeli n g in 'n pragmatiese ,
resultaatgedrewe lig beskou. Klem word op die
ontwikkeling van vaar dighede en persoonlike
ontwikkeling geplaas - d ie gevolg van intensiewe
navorsing wat by 22 vooraanstaande Suid-Mrikaanse
ondernemings gedoen is. P r ogramteorie word aangevul
deur 'n praktiese benadering tot b estuur.

lngesluit by die program is 'n "gespesialiseerde
Personeelbestuurskeuserigting vi r deelnemers wat
belangstel in 'n loopbaan in menslike hulpbronbestuur.

Die FBP begin op 1 Februarie en duur 9 maande.
Vir u FBP programbrosj ure met volledige besonder

hede, skryf asseblief aan:
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AKTUEEL

DIE JACKPOT-SINDROOM
DEMOKRASIE IN AFRIKA
GESLAG EN AGGRESSIE
BLOED WAT SUIWER

OMGEWING

RUBRIEKE

SPORT

BRECHT WORD KOSJER 29
MALKOVICH BETREE
HOOFSTROOM 33
SODERBERGH SE
JONGSTE FILM 39
TEATER- EN MUS IEKRESENSIES 38
FILMRESENSIES 40

KUNS EN VRMAAK

PRINSLOO: MEESTERLIKE
KOMPLEKSITEIT 43
VAN SEKS GEPRAAT 44
ODE AAN ONDAATJE 45
BEHR OOR 'APPELS' 46
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nNEEDE REEKS 10

KORTBEGRIP 6

DIE OERKNAL DUUR VOORT 22

POLITIEK

POPCRU BAAN DIE PAD 9

BRIEWE VAN ONS LESERS 52

MYNS INSIENS
KLASSIEKE OPNAMES
FYNPROE
WYNPROE
ONTDEK 'N EETPLEK
KLiPOOG
BROLLOKS EN BITTERGAL

AMERIKAANSE VOETBAL

LAASTESE
GENL JOHAN BURGER OOR
POLITIEK EN DIE POLISIE

11 Toe kollvor
Human virClive
Derby-Lewis
arresteer vir moord
het die vurige
politikus net daar
flou geval.

34 Die Beatie
revolus ie van. die
sestigerjare het nag
nooit gaan Ie nie. 'n
Derde geslag koop en
luister nog net so
gretig na die musiek
van vier ventjies uit
die onderdorp van

28 Afrikaanse kabaret floree r
nou soos die Berlynse kabaret
in die Weimar-republiek - in "
dieselfde atmosfeer van need,
angs, onsekerheid en
antevredenheid .

13 Opsies vir 'n einde
aan die g e weld raak
vinnig m inder. Is die

enigste uitweg 'n
b uitelandse taakmag?
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mi~"i~DAA8'1 ALTYO G~lUKi 8Y DlEONGflUK
~i~;~;~,:]. . .. ' '''\ '.: '.' '\ •
%~lj)1E rooiligre'fIits nou:wgtig oraI,~ 'n neerslagtige nyweraar met 'n . ,onder, die mndel van die Vryheidsallia05ie.
~~1f.V;,frons en emStige, stres om sy'mondhoeke die week aan my.,.' , ', Dit is ook nie negatief Die dat die eise van regse gioepe soos veral
}\i:fi;:.&:CosatuJs notrdie-sten wat.die ANe-hond swaai; en die . • Inkathi en die Volksfront sterker en met meer gesag gestel word, want om
9\:-' ..<.' . '< ' , , , I

~~~:~r :VryheidsalliaiiSie het die,regses se possie 56 yerstewig dat 005 hulle nou die eise sommerso oor die hoofte sien, is gevaarlik. Toe die
~fIi 1ml sin sal moet 'g~ se hy erg bedruk en hy kyk so skuins na die ' , alliansiepattye bs' onderliandel bet, het die ANC hulle nie juis ernstig
~~1'5eisagent op die;hoek. ;',\\., :~;;:'--- '". ", . . ,:: opgeneem nie, en na die stigting van die Vryheidsalliansie is" daar klaar
[~ik~ Ii .Suid-Mrikaners, vera! die Wit varietei~ het darem 'n neiging om die aanduidinge van groter toegemoetkomendheid.
fii1 e~ewe ~ alles. te sim ~.' ',' Daar is ~lUurIik nadele ook verbonde aan 'n regse groepering wat te
~j~[:;t'z,; Dis 'n'ou_karaktertrek.·Uit·my kinderjare op die Vrys~tse planeland . sterk staan, maar kom OIlS kykvandag net na die positiewe.
*~ ~;: 1an.ek' nog onthou- dat I claar nooit in goeie reeaselsoen was nie: dit was •, Die ander geval wat die nyweraar genoem het, Cosatu se skielike
@-l~\"~tyd teo min of. te veel of te bald of te sag ofte vroeg of te laat, .' ; nuwe cinalhanklikheid van die ANC; is ewe tersaaklik.
~'ff~~: En nou. dat.'ons regin demokratiseet, .rol Suid-Afrikaners nog meer as .Dit was 'n betekenisvolle oomblik toe Cosatu laasweek aankondig dat
~;${:tevore, rood in; ~e '~Odder van we:s' selfbejammering :r:n slegte nuus.., hy 'n nasionale staking gaan bou as die ANC en die regering voortgaan
'ti:.i-i":~. nhon~ m n.veroae karkas..', ';, met die waarborg dat staatsamptenare hul werk in die oorgangsperiode
~~;~.~~.DUS so ~t die Vryhei~ie ~n naamwat Connie MUI.der ~ tone gaan behou en met 'n Idousule oor arbeidsreg. Dit is die eerste tasbare
,'.:''F.:S!':,sou bat kruI. van I~erkry) die verskillende regse groepe ~ die Afrik¥1er teken dat die werkers, tot nou die ruggraat van die ANC-alliansie, hulle nie
''1f;;:=::;Y°lkSfront;.Inkatha,' Ciskei.enBop "~:posisie strategies versterk het . ,na.'n verkiesing as die diensknegte van die nuwe regering gaan gedra nie.
~,:~':;j~;,DiI is. ook so dat die Nasionale Party met die Apiil.verkiesing derde Cosatu is die grootste enkele constituency in die land wat met sy 1,2

;~}.~ ',~ kom~, ~e' Vryhei~ie, dis nou· as ?ull~ deelneem. miljoen lede verreweg die meeste werkers verteenwoordig. Skeep die
~~~i} Maar dis rue noodwendig net s~~e. n~ me. ,.... '.' '. mense af, en onstabiliteit is Suid-Afrika se voorland. Hul stem moet dus
?:',,~'. .' .•' . Kykwat hetook gebeur met die sugtir1g van die alliansie die regse WIt h Id en d 'delik eh ord I dat S id Afrika t
R,-;',.,~,., . ...•.. .: , . •. e er Ul g oor W ,vera na Ul • sy eers e
;~~;c;: .partye, wat 0fIS oor die laaste paar laaI' leer ken het as opperste rsssse, ki h h t
,"v·.,,'· . ..; . ver iesmg ge ou e.·
V::i'~ nou In alliansie met swart groepe • iets wat Die eens van die ' .. .,... .
~,.~.;,t 'N' "onaI P f di·· .. ·'1'\'1\ • kan ordnt dir nl . Cosatu se nuwe onsfhankbkheld verseker ook die basiese dlversiieit
:.~ .;;,: . a5I e arty 0 e ur gese w me. As . rue rasslSme gaan . ld &1'-:1.. • • • . ' •

.
•...•'<.~.:.'.',. dermyn .~' niks"'di """~"' . '., wat SUI '1\111114 10 sy politiek nodig het Homogene, reusaguge.<.-,." on me .gaan t &"6"'1 me '. .. ,
,{.:.t)~./ :.'AI kIaar het di "1I•• c....... handteke' ." •.. ; .,.(,l.':M da magsblokke was nog .nooi! goed vir die demokrasie nie..,< '.,;\~ . e ..OlMllVlll sy rung gesa agter n v"&"",,u'Il t . . • •

.'::.-l.'it:r· h"ulI'e teen rassisme en .rassediskriminas'•.•. Daa di ha dt k . bl d . Die vakbonde se stemdikmaak kan ook tot gevolg he dar die ANC se
t~>-; "'~'.< . ,. .. leIS., r Ie n e emng 10 . •• • .' ~

'~l~:f;,'ook wiIdewragtigssoosFerdi Hartzenberg, Schalk Pienaar en Tienie '. onderhandelaars voortaan ~eer sensitief :rr die~ grassroots gaan wees
f1¥j:,./::GroeneWaId - ~selfs tot 'n mare die AWB, want die Volksfront is nou reitig wanneer, hulle so oorhaastig saam met die .~enn~ deals maak.. . .
1-'':;:;'{":die enigste regse show mdie dorp. '-, ," , _ '.. Nog n voorlJeeld van slegte nuus wat emtlik rue slegte nuus IS rue, IS
:'::'1i.\::{:J:llie.,3IIi3nsie van regse' zOeloes, Afrikaners, T~ en Xhosas kan net . die groeiende gewildheid van die polisie- en tronkbewaardersunie,
u<.~ • ..,'4i~ xenofobie onder',die grOepeondermyn. . PopCru. Hoewel dit die SA Polisie op die oomblik in 'n krisis gedompel
~'2JJ...~f;'J:, Desperate menseiS gev3arukemense. rut is waar. van Inkatha en die het met meer en meer swart polisiemanne Wat geskors word en manne in
~~;f~:'~:Y~Oin nie eensvan Oupa Gqozo te,praat Die. Nou staan aI die uniform, watV~s~ vir Wmnie Mandela, kan dit ook die rnarner
~~;1}~f;:groepe inbul alliansie'veel Sterkeren:voelhulle hullehet 'n stem. Dit kaO wees waarop die pollSiemag weer geIoofwaardigheid in die townships
!~l~-r-~hulle:net'ineer selfversekerd maak, en,se1&erSekerde m:ens'e is beter . " gaan kry. Swart polisiemafJfle, .",:3t meer'as die helfte van die mag '. '
[~~7, ~~nderhandelaars: ~~. ~> :;..:. ,'. , ; . . uitmaak, se primere taak Ie in die townships, en dis dili waar die mense.'
~~;,~t}:< Toe die nuus~itlek 'Clat <lleVolksfront en die ANC geselS, het Constand ': hulle,as handhawers van' weteri oide inOet aanvaar. Die aanvaarding is
i'i; ~.~ en Hartzenbeig ba!e goo"n einde da.1Iaan g~.Maar skaars die~leutel.tot ~e .bekamping ~ gewel~':' ..

:drieiweke later .is, die bilater.uegesprekke sonder enige fanfare.,herval -, .....:" "" ,En;,SO IS daaraltyd, geluk by die ongeluk.:" ,,<' ~" ,\~
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Popcru het nie net 'n noue vetbouding met die '
ANC en MK nie. Die PAC-sterkman en nasionale
organiseerder, Maxwell Nemadzivhanani, het op , '
Saterdag se byeenkoms gese die dag is vinnig op
pad dat Apla·koeels oooit weer teen swart pdisie-
rnanne gebruik sal word nie. '

Aan die ander kant is Inkatha bitter ongelukkig
oor die ouwe toenadering tussen mrt polsie
rnanne en Inkatha se politieke vyande.

Kenmerkend van Popcru se jongste optog,
waar lede van die beweging saam met MK-soIdate
opgetree het, is dat hulle hul magsbasis in die
polisie besef enook weet dit is net '0 kwessie van
tyd voor die beweging gewettig word.

WANf DAT HULLE gewettig gaan word, word
nou selfs deur senior polisie-offlsiere men. 'lw
sies hoe die polisie Popcru se toenemende~
heid gaan benader,sa1 binne die voIgende paar ,
weke op die spits gedryf word wanneer die Wet·
op Arbeidsverhoudinge in die staatsdiens deur die
parlement goedgekeur gaan word. Na verwagting
kan die polisie binne die volgeode weke die .
vakbond nie-amptelik erken, sodra die polsie
regulasies verander word.

Volgens kapt Piet Brand van die po1i5ie se
afdeling Gemeenskapsverhoudinge is die polsie
se regsafdeling reeds besig om na die reguIasies te
kyk. Die wet s3I voorsiening maak vir die bestaan
en erkenning van werkoemerorgaoisasies SODS
Popcru, '0 feit wat die ·00 manne" in die poIisie
kwaai teenstaan. Brand se die stigting Yin nog '0

polisievakbood word reeds beplan.
Die doel is oie dat die ouwe vakbond as

teenvoeter vir Popcru moet dien Die, se Brand. So
'n nuwe vakbond sal aan sekere proressionele
voorwaardes moet voldoen, soos dat dil geen
stakingsregte sal he Die, spesfiek op die poIisie
gemik sal wees, en a·polities sal wees.

'Die gevaar is dat wanneer politiekepanye
betrokk~ raak by '0 poIisie-vakbond, kan dit in 'n
soetIief-vereniging verander. Wanneer die party in
'n nuwe bedeIing die werkgewer word, kan jynie
teen hom opuee Die, omdat hyso betrokke by die
vakbond is."

Volgens die voorgestelde wet sal die ~e
rang in die vakbond '0 kolonel mag wees.· Range
van brigadier af boontoe word as deeI V2I1 die
besluur van die poIisie beskou en nie langer as ,.'
werlmemers Die. Hy voorsien ook '0 vakbond vir
die werkgewer soortgelyk aan die Ameribanse
polisiehoofde s'n, Enige lid wat nie besef dar.
vakbonde 'n integrerende deeI van '0 loekonNige
polisiemag gaan wees Die, leef met sy kop indie .
sand. "Vakbonde sal help met die verbetering van
die polisie sesaIarisse en ander interne probIeme..
\ Senior poIisie-offisiere se aan VWB deur Popau
te erken en met hulle te onderhandel, lean die
legitimiteitsprobleem in die townships opgelos .'.
word. Popcru-Iede het reeds op verskeie by
eenkomste hul solidariteit met die gemeeaskap .
uitgespreek eo gese bulle wiI die geeeersksp-.
dien: wat ook die grondsIag vir die ouwe poIisie-. •- _.
strategie van gemeenskapspolisiering is. : '-~' • ,.'

Die "hardliners" iii die poIisie se egter Popau ,-•c~.:
. ~ .'

'.' .... \

po1i5iekantoor. Die week het ditverder uitgebrei
en is nog 37; Popcru-Iede wat in Port Elizabeth
gestaak het, geskors., '".

Rocklyn Williams, direkteur van die,Military
Research Group, se: "Hierdie is uafsplinterings
proses wat, noudat dit eers begin het, Die gaan
ophou nie." " .

Diswat nou vandiebloumagteen dieroolgevaargeword het. 'n MK-SAKP·soldaaten 'n

Popcru-lIdomhelsmekaar. (Foto: ClintonAsary>\
:p

Die verhouding tussen Popcru (police and' Pris
on Civil Rights Union) en die ANC het laas
Saterdag 'n nuwe wending gekry toe Winnie
Mandela en Gregory Rockman van Popcru saam.
'n byeenkoms in Soweto toegespreek het. INA
VAN DER LINDE en LOUIS KIRSTEIN ontleed die
SAP se groeie~de' krisis

WAT vir die swart, bruin en Indier-po1i5iemanne
van Popcru 'n jolige tango is .:wat oornag hul
aansien in die swart gemeenskap verhoog bet, is
besig om die polisiemag - waarvan .meer as 60
persent nie wit is rue ~ behoorlik lam te Ie..

Die Popau-inUiteqr, het ill,die Oos-kasp begin
na die skorsing van 88 lede van die MotherweJI·



is besig om net soos die Nasionale Party gedoen
het, die polisie by politiek in te ' eep, "Popou is
besig om die polisie se geloofwaardigheid te
vemietig, en dit is die laaste ding wat 005 nou kan
bekostig."

MAAR HOE GAA dit die posisie vanPopcru en
die bestaande tweespalt in die polisie beinvloed?
Popcru se krag word reeds in dieomgewing van
Port Elizabeth deur die polisie gereel nadat daar
vroeer vanaar met grootskeep e srakings in die
omgewing gedreig is indien van Popcru se lede na
Johannesburg verplaas word.

Uiteindelik is niemand verplaas nie. Daarna
het diebeweging by twee geleenthede sy krag in
die Johannesburg-omgewing ge\\)'s, en hoewel
woordroerders van die polisie Sf dil is meestal net
"kilSko05tabels", het die jongste byeenkoms die
teendeel bewys.

Williams sien die "opstand' I'an swart polisie
manne teen die telsel a positief, omdat dit
uiteindelik kan bydra tot die aanmrdng van die
polisie in die townships. Dit kan die begin wees
van gemeenskappoli ie, war betrokke i by die
geneerskap en omgee vir wat dar gebeur.

~Iaar vir die vreedsame oorgang na 'n nuwe
bedeling is hierdie 'n "kommerwekkende itua
sie', sf Williams. Dit is belangrik dat die poli ie
lojaal is aan die oorgang regering Daar is in elk
geval 'n lae amehorigheidsvlak in die poli ie.
Tern)'1 al hoe meer swart polisiemanne vir die
ANC kies, kaar wit polisiemanne op die plane
land hulle aan die kant van die regtervleuel.

'Deel van die probleem,' se Williams, ' is dar
die polisie nie entraal beheer word nie. Die
oorgang proses kan egter bestuur word en krag
dadige optrede soos korsings gaan nie help nie.
Die probleem van wart poli iemanne wat tot
duster die pit van die wantroue in die polisie in
die township moes afbyt en wat nou opstaan en
se hulle het genoeg gehad, sal nie weggaan deur
hardhandige optrede nie.'

WlLLIAMS I TE gunste van rakbonde in die
polisie, soos war dit orals in Europa die geval is.
Dis belangrik dat ulke vakbonde n bree basis het
en nie net tot een poli tieke groeperingbehoort nie.
Hy roorsien dat dit met Popcru gaan gebeur sodra
die verkiesing verby i .

Oak prof Deon Fourie van Strategiese tudies,
Unisa, is ten gunste van vakborde vir die poli ie.
In Engeland byvoorbeeld was die polisievakbond,
die Trade Union Congress, nog tot onlang by die
Arbeiderparty geaffilieer.

'Vakbonde bied 'n kanaal lir mense om hul
griewe te lug, anders grammel almal in die
kombuis en die baa Wee! nie wat aangaan nie
lotdat die ketel ontplof. Ditis wat nau hier gebeur.

Die erkenning van vakbonde en behoorlike
professionele regulering hiervan. is al wat die
probleem gaan oplo . Die groat vree is dat die
polisie nou eensydig wil herstruktureer sonder om
Popcru hierin te erken.

Twee uniforms,een hart: MK-en SAP·ledesaam op 'n Popcru-vergaderinginSoweto.

(Foto: VeliNhlapo)

00 lUI POPCR~ Dlf POPPE0 S
DIE daetoePoperu net uit die rebel-polisiemanvandieKaapse Vlakte, luitenantGregory Rockman,
en 'n paaraanhangersbestaan het,islankalvergete.Popcruhet die laaste paarjaargegroei van 'n
handji evoltot'nkragwaarmee rekeninggehoumoetword.Die krag hetdiebeweging di e laastepaar
wekeduidelikgewys.:
Die eersterebelse optrede van PopcruteendieeindevanAugustusvanjaarinJohanne sbu rghetmin
indienenigerespek bydie pol isiesetopstruktuuralgedwing. In plaasvandieprobleme aan tespreek

isdieledegeskorsen isdit algemaakas'n"kleingroepie
kitsk~tabels"wathullemet Popcruvereenselwig.
Enkeleweke laterhet Popcru in PortElizabeth standpunt
ingeneemteendiemoontlike verplasingvansy lede na
Johannesburg.Popcruhet met 'nstaking beginwat die
streekkommissarisvandie polisie indieOos-Kaap, genl-maj Daan
Hugget,genoophetomdie verplasingterug tetrek. Polisie
woordvoerdershetagtema ontken clathulletoegegee hetaan
Popcruseeise.
Diekrisisisnetopgelostoe 88 Popcru-Iedevan die Motherwell·
polisiekantoorgeskorsis. Uit simpatiemet dielede het naglede
beginstaak,wattotdieskorsingvannog 3751ede g elei het.Die

GregoryRockman 88polisiemanne vanMothe rwellhetreeds indie hof verskyn .
Hullesaak istot 17 November uitgestel.Teen die tyd wat hulle
voorkom,isdiewetgewing op Arbeidsverhoudinge in d ie

staatsdiensdalkalreeds deur dieparlementgoedgekeurenwerknemerorganisasies v ir d ie
staatsdienserken.
Hoe die polisiedietameletjie salhanteervanpolisiemannewat in hotmoetverskyn op wetgewingwat
reeds vervalhet,is'nprob leem watvorentoehoofbrekingskan veroorsaak.
In 'nverrassendewending het Hugget 'nmemorandumwaarin hy Popcruseeisom met di e Minister
vanWet enOrde,Hemus Krie l, ingesprektetree,onderteken .
Die skorsing van die375 polisiemannehetlotlandwyeoptogte deurPopcru gelei.Vroeere
dre igementedeurpolisie-bevelvoerdersdat streng teendielede opgetree gaanword. is in diewind
geslaantoetallepolisiemanne verledenaweeklandwydaanstakingsdeelgeneem het.
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Kolo n el lvor Humanenspeurderadjudant-offisler Mike Ho lmes voor d ie Randse

Hooggeregs hof.(Foto:Sally Shorkend)

Aan die spits van die ondersoek na die moord op
Chris Hani was kolonellvor Human,
distriksbevelvoerder van die Oos-Randse Moord
en Roof-afdeling, en sy kollega, speurder
adjudant-offisier Mike Holmes. Hulle vertel aan
ESMA ANDERSON hoe hulle die moordenaars
vasgetrek het, dat hulle steeds glo die Iys adresse
was 'n teikenlys, en reageer op ANC-aanklagte dat
die sameswering om Hani te vennoor, nie
behoorlik ondersoek is nie

Diegroote n belangrike saa k is balevlnnig
opgelos.Die Internasionale waamemers is
globaiebeind kmetjulle.
Hllmilll: )a, dis reg. Hulle het gese die ondersoek
is baie profe.ssioneel gedoen en die ondersoek
pan wa uitstekend, van die beste in die wereld.

Was die politieke oo rtu iglngs vandie
getuies(meestal regses) in geen stadium'n
strulkelblok nle? Hulle moes tog mede
regsesinkrimlneer.
Hllmall: 'ee, die getuieni in die saak II van so
n aard dat die een ding basi na die ander gelei
het. Die rnense het bykans in 'n oogwink mel die
hele sak patats uitgekom.
Hrimes: Party van hulle het regsadvi gaan inwin
voor hulle verklarings gedoen he! en ioe sommer
mel verklarings gekom wat hulle advokite opge
sel her, Hulle WJS almaI bang hulle gaan betrek
word hy iet waarby hulle in werklikheid nie
betrokke \\ nie en net gebruik is, onwetend \ n
\\'31 sou gebeur. die OUrJn ldie egpaar \\ I
gemig he! dat die wapen by hut hui algelewer .
vir Clive Derby-Lewis, versteek in 'n uuil Daai
mense her nog nooit ee 'n parkeerkaartjie gekry
nie. Hulle het nie geweet W I hulle !ref nie.

EkhoorWaluzhet maklik gepraal
Human: 'ee, ons \\ nogal taai mel hom
IfIXm . Hy he! een \ rklarin vir ali eIC nie.
Kj"k. el dir so, tuldi de ee (Clin: Derby
Lewis) is deur r eie toedoen earreseer, hd
geweet wie i nomrner Iwee.) ien, .\\aria Ra5
( a1uz - veri fdel het \ enel hy hc.1 die da
vm die moord twee keer ebel - nel die \oIgende
rerdagte sou dit gedoen her,

Hoe het Julie mense soos die Durants
opgespoor7
fllXm ' Clive - h) h-I hulle name. all vir on:
gl'gt'e. fly het -If Kelty Darryll genocm (lll:m}.
Lewis se vriend \\. I di pist I na 'n wapensmid
gl'lll-em her om 'n knald -mper aan I' sit),

Het julle toe al geweet d lewapen hetvan
Clive Derby-Lewisgekom?
IIIXm . Kyk, die . djie . i toeons by ~LlI'iJ

Has hoar dn Oi\ - Derb -Lewi met keer
ht1 die dag van di m rd.

Maar juliehet dit toe n le verseker geweet
nie?
IIIX" . 'ee, dit he! later uitge om.

Hoe? By Waluz?
IIIX" )on , ek kan nie einllik daaroor pr:ut ni .
Oit is niksonweni . nie. • maar deurdie loop \ n
aluz ondervragin he! die vermoede n.

Wathetgebeur dleaand toe Clive Derby
Lewisgevangis?
Holmes: Kolonel Human her homself voorg uel
en Derby-lewis in kenni el van die klagt
teen hom. Hy kon nie veel verder komas om te
se 0lIS he! hom kom arresteer en die khg i mooed
nie, toe val Clive flou. Oil her 'n hele rukkie
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geneen om hom by te lay, waarna ons die huis
deursoek het.

Hethytoealles uitgelap?
Holmes: Nee, ons het hom nie toe ondervra nie.
Ons het die huis deursoek tot omtrent tienuur die
aand.

Maarhyhetnie toe die klagteteenhom
ontkenofgestry oor hoekom juliehom kom
arresteerhetnie?
Holmes: Nee, hy het dit nie ontken nie.

ToeseClive Derby-Lewis vir juliewaardie
wapenvandaan kom?
Human: Hy het groot geskrik. Met ondervraging,
jy weet, dis 'n kwessie ran die man is nie 'n
geharde krimineel war weer hoe omte lieg nie.
Nee war, hyt met die hele sak palats uitgekom.

Maarhyhetnie toe 'n verklaringafgele nie?
Holmes: Nee, nie 'n formele verklaring nie. Daar
is nooit in die hof 'n verklaring ingedien as
getuienis nie. e maar dit was 'n soort ran
mondelinge verklaring.

Hoevoeljulle oor die ANCsekritiek dat die
sameswering-deel niegoedgenoeg
ondersoek isnie?
Human: Die prokureur-generaal, die buitelandse
waamemers en die 'C het insae gehad in aJ die '
getuienis wat ingekom het, hulle was ook inder
waarheid teenwoordig. ook aile getuienis ten
opsigte ran mel' Derby-lewis. Jr weet, ons kan
die saak maar net so ver rat. Die hof het bevind
dat sr die voordeel van die m,fe! moet kry.

Hoevoeljulie daaroordatsyvrygespreek
is?
Human. Die gereg het y gang gegaan. Dit is nou
maar so, sy is onskuldig bevind en as die regter sy
uitspraak gernaak het, moet ons 005 maar daarby
berus en kan daaroor geen kritiek lewer nie.

Maardaarmoes tog genoegbewyse gewees
hetomdie klag in dieeersteplekaanhangig
temaak.
Human. Di vir die prokureur-generaal om te
besluit en voordat hy 'n beslissing kan neem om
haar aan te kla, moet daar darem wraggies genoeg
getuienis wee .
Holmes: Daar wa 'n prima jacie-saak teen haar.
Human. Daar wa darem al baie sake in die
verlede waar persone wat in der waarheid skuldig
was, onskuldig bevind is, maar ek kan nou nie in
die geval se nie.
Holmes:\Vat my betref, het die reg ~. gang gegaan.
D' noumaar tot daamatoe. Dit konenige kant toe
gegaan het. Jy weer, met die hUidige regstelsel, as
'n persoon onskuldig bevind is, kan jy hom nie
weer rerhoor nie.

Watdinkjulle daarvan datGaye Derby
Lewisnou in regse kringeas 'ngroot held
behandel word?
Human: Di vir my moeilik.
Holmes: Ek dink dis bleddie swak smaak in any

case. Dis amper asof hulle haar gelukgewers het.
As dit alles waar is wat die koerante se, dan moet
'n ou maar dinge daaruit lees en jou afieidings
maak

Om weer terug tekom na die sameswering,
Dinkjulle dil!saak is 'n uitsondering ofmaar
die puntjievandieysberg? Is daarnie
miskien meermensebetrokke nie?
Human: In die saak, nee.
Holmes: Kyk daar was 'n groot ondersoek pan
verbonde aan die ondersoek en ek glo nie dat
enige saak al meer intensief ondersoek is nie. A5
dit grater wa , sou dit definitief aan die lig gekom
het. Geen saak kan so 'n intensiewe ondersoek
deurstaan nie.
Human. Ons het 23 persone in die reid gestOOl.
Ons is self apolities, maar het 'n pan ran manne
wat die politieke sy ken, Misdaad Inligtingsdiens,
betrek. Ons het so ver gegaan om te kyk na
bewerings in die media oor buitelandse konnek
sies. AIle is ondersoek via Landen en Duitsland,
ens. AI daai fasene is ondersoek. Ons het besef
almal gaan se hierdie ding gaan dieper as wat hy
i.
Holmes: Van die eerste dag af, die aterdsg die
tiende, het ons dwarsdeur gewerk lot die ~laan

dagoggend om al die goed dadelik bymekaar te
kry voor daarn kaap uit die kraal kan kom.
HI/mall : Dit was die hardloopwerk W3t adjudant
Holmes-hulle gedoen her, die opvolg, die onmid
dellike forensiese ondedings, al hierdie getuienis
wa van kardinale belang. Meuse wat gewoonlik
nie oor naweke werk nie i opgeklop en onmid
deIlik be kikbaar ge tel.

'Clive Derby
Lewis

het met die
hele sak
patats

uitgekom'

Ditwas tog interessan t dat daarwellndirek
' n verbandgevind is tussen Clive Derby
Lewis - 'nsogenaamd e gematigderegse-e n
Piet Sk iet semensewat d ie wapens bydie
Lugmagbaslsgesteel hetvia GeneTaylore n
Faan Venter.Dinkjulle n ie daarsteekmeer
daarinnie?
HI/man: Ag jy weet, dis 'n reg -e groep. Hyhet nou
maar gedink hy gaan hierdie man nader lir 'ngun.
Holmes: Hulle. beweeg maar net in die elfde
kringe en hulle renrou mekaar. Die besk'Uldigdes
het maar net meer gematig voorgekom.
HI/mall: Nee ~Iike , maar on kan on nou nie
regtig daaroor uidaat nie.
Holmes: Kyk, a 0' gelui ter hel in die hof, die

regter het 'n goeie punt gemaak. Hy het gese al c..,
deel dieseIfde sentimente, maar in die openbare
lewe het jy dit nie gesien nie. Jy weet nooit hoe
'n mens is voor hy 'n daad pleeg nie.

Hoe ernstig d ink jUliemoetdie reg s e s
opgeneem word ?
Human: Dis moeilik om te e. Oil wissel ran
persoon lot persoon.
Holmes: As jy dit meet aan hierdie saak, dan moet
jy hulle ernstig opneem.

Wat sou gebeur hetasRetha Hal'1'llse nie
daai dag h aar motor intrurat gesit h et om
die registra sienommerte lees en die polisie
in ken nis te ste l nie?
Human: As ons die inligting nie vinnig gekry
het nie, ou dit die taak tien keer meer bemoeilik
het, Maar ek glo ons sou die saak gekraak het.
Hoekom? Kyk, die meeste van die regses is nie
werklik mi dadiger nie. 'n a u w at 'n absolute
misdadige brein het of n pSigopaat is , Wee! hoe
om y pore te verdoesel.
Maar die land sou baie probleme gehad het as daai
arre tasie nie so vinnig gemaak i nie.
Holmes: 'n ak begin eers eintlik na die verdagie
gearresteer is. In baie gevalle is die arrestasie nie
die moeiIikste deel ran die saak nie.

Is [ul le n o g steeds oorluig daarvan die Iys
was 'n h itl i st ?
Human: j a, absoluut.

Net omdat Holm esgetuighet dat Waluzaan
hom gese he t : " Mike,Ithink you found
somethin g th at madeyouvery happy" ?
Holmes: laat ek dit eerder so stel, dit het Walul in
taal ge tel am die -huis te kry. Hy her die roete
leg geken . dit op die kaart en die Irs was.

Die op teller daarvan (Arthur Kemp, oud-oernali
van The Citizen) hel dalk nie geweet waarvoor dit
gebruik u word ne, maar in my opinic II dit
'n hitlist, klaar,

Is d it nle soms moeillk om regse sake te
ondersoek omdal party van d i
onders oekbe amptesdalksim patle k taan
jee ns hulle nie?
JIllmall: Onder my bevel en tuen my mense
bestaan daar be lis nie so iets nie. Almal word oor
dieselfde kam ge keer . ofhulle nou na links is en
of hulle nou na regs LS.

JIolmes: Kyk ek het nou die dag vir 'n polisieman
gese my houding is as 0' nie jou werk kan doen
omdat dit in jou pad naan nie, rnoet jy nie 'n
polisieman word nie. As dit teen jou grein is, moe!
O· dit nie eens oorweeg nie.
JIll/nail: I lee, dis mooi gesel, ek glo so. A5 jou
politieke oortu iging inmeng met jou werk, los
hom liewer, Dan mOe! jy weg.
Holmes: Jy kan nie altwee dien nie. In die nuwe
uid-Afrika is daar nie plek vir so 'n man in die

polisiemag nie.

Die ANC se hullesal diesaak heropen as
hulleaan bewindkom.
Hlllllall: Ek dink ons het die saak na die beste ran
ons rermoe ondersoek en aile, aile be kikbare
getuieni i \'oorgele. •
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Die Moeder van aile lroniee : met diehoogste geweldsyfer

ter wereld wenSuid-Afrika se tweesenior leiers die wereid

sa me es gesogte vredesprys.

Is d it opperste sinisme? Het die wereld s6 vals geword?

Is dit dalk omdat die sowat 10 000 dooies die laaste drie

jaar swartmense was? Of is dit 'n onsubtiele poging om

Suid-Afrikaners aan te moedig om op te hou om mekaar uit

te moor? Dalk erkenning v ir die blote feit dat die twee

manne 'n volskaalse revolusie in die land gekeer het?

Wat ook al die motive rin g , as Nelson Mandela en FW de

Klerk nie gou 'n verbeeldingryke, daadwerklike

meesterplan van stapel stuur om vrede in Suid-Afrika te

bring nie, gaan volgende ja a r se Nobelprys vir Vrede 'n

befedig ing wees vir enige verdienstelike ontvanger

daarvan.

As die toekenning van die prys asaanmoediging moes

dien, sou Mangosuthu Buthelezi ook'n mede-ontvanger

moes wees - wat dit net meer absurd sou maak.

Buthelezi hetpas sy rug gekeer op die mees amb is ieuse

FOTO:GUYTlWMSOUTHUGHT

paging om d ie geweld te stuit • 'n gesamentlike vredesmag.

Sonder Inkatha·deelname kan dit nie veel sukses he nie.

En nou staan Inkatha in alliansie met regse witmense •

mense wat d ie vrou van Chris Hani se moordenaar lank en

staande toejuig net nadie openingsgebed.

Daar is net ses maande oor voor Suid-Afrika sy eersle

nasionale verkiesing moet hou.

Wye maatskaplike rekonstruksie is noodsaakl ik, maar

dit is 'n projek wat dekades neem. Op die kort termyn is 'n

gesamentlike -vredesrnaq, sterker dissipl ine by politieke

leiers en v ol g elinge en die stuur van 'n in temasionale

vrede- of m oniteringsmag die enigste voorste lle wat 'n

verskil ka n m aak.

Geweld, veral die tussen ondersteuners van die ANC en

Inkatha en d ie wat deurdie gesigloses op

niksvermo ed ende swart landsburgers gepleeg word, kan

die verkiesing onmoontlik maak, of laat u it loop op 'n fiasko

soos wat na Angola seeersteverkiesing gebeur het. ~
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MARTIE MEIRING ~olg die speer wat tot die skoksyfers
moord en bloedvergieting lei '. """.: !

va~.

Rand, soos Tokoza, is 'n goeie voorbeeld van hoe
die ornstandighede die geweld. aanwakker. Die

.meeste mense is basies ongelukkig weens die
slumtoestande en onvoldoende dienste. Daar is
boonop groot werkloosheid, wat die townships
onveilig maak,

In die atmosfeer broei kriminaliteit en konflik
maklik uit, en die skeiding tussen misdaad en
politieke geweld vervaag,

Dit het onmoontlik geword om polisiewerk
behoorlik te doen. Deels weens die wantroue in
die polisie. Die SAP se kru, hardhandige optrede
die laaste weke teenoor polisiernanne wat tot
Popcru behoort, versterk die wantroue verder,

Anders as in 'nwit woonbuurt waar 'n inwoner
bloot die telefoon kan optel as hy aangeval word
of daar geweld in sy buurt is, is mar nie tclefone
in die townships rue . en selfs :II is daar, wil
inwoners nie die polisie ontbied nie.

Daar is 'n tekort van minstens anderhalf miljoen
huise. Oor sewe par, al begin hulle nou bou, gaan
daar twee miJjoen nodig wees. Desondanks, en
verskeie behuisingsrade ten spyt, is am die afge·
lope ses jaar geen noemenswaardige hehuising
voorsien nie.

As hostelle, oorblyfsels van die ou trekarbeid
stelsel, nou nog by we townshipsituasie gevoeg
word, is dit 'n resep vir konflik en onsubiliteit

Faktore soos wryv.ing tussen hostel- en town·
shipinwonet oor seggenskap oor die aard en
karakter van die gebied wat hulle deel endie feit
dat baie van die hostelle net Zoeloesprekendes
huisves, het hostelle 'n rnak1ike teiken \ir Inkatha·
krygshere gemaak wat dit as vestings van Inkatha·
mag gebruik.

AI die omstandighede en faktore en agtergrond
is op sigself 'n resep virgeweld en konllik. Gooi
nou .daarby die stryd om mag tussen die lWee
grootste swart politieke groepe, die ANC en
Inkatha, in die aanloop na die eerste verkiesing
volgende jaar, en jy het min of meer 'n verklaring
van hoekom die geweldpleging week ni week
voortduur.' .

.
MAAR EWE BELANGRlK is die ernstige ver-
suim van die owerhede om met die demografie
van die land teed te hou.

Instromingsbeheer is onder druk afgeskaf, en
dit het tot die verstedeliking van miljoene mense
uit tuislande en die platteland gelei.

Maar die staat het nooit 'n plan gehad om dit te
hanteer nie, selfs nie na die waarskuwings wat
verstedelikingsprobleme voor die afskaffing van
die paswette gerig het nie.

Die geweldige kultuurskok van plmelandse
en stamgebonde swartmense wat hul skielik in
stedelike townships en plakkerskampe bevind
het, het die gemeenskappe se stabiliteit onder
myn. Uitbuiting, kommunikasieprobleme, werk
loosheid en die slumtoestande het die kultuurskok
vererger. •

Die staat het eenvoudig nie voorsiening ge
maak vir behuising, dorpsbeplanning, skole en
klinieke vir die groot toestroming van mense nie.

Die geweldgeteisterde townships aandie Oos-

-nie, Die wonderlike belotte van' selfregering in
townships (as troosprys orndat die swanes rue in
die driekamerparlement ingesluit was nie) het op
'n fiasko van korrupsie, haat en brutaliteit uit-
geloop. -. '. : .

Twee meedoenlose noodtoestande waartydens
selfs kinders onder veertien saam met geharde
misdadigers aangebou is, het die saad gesaai vir'
vandag se sogenaamde lost generation. Die teen
reaksie is dat geweld gerornantiseer is, en slag
krete soos 'ungovernability" en "liberation before
education' is gebore.

Net laasweek het 'n Kaapse jeugleier met
innerlike sekerheid aan die nasionale televisie
verklaar: "We know this government understands
only violence, nothing else."

Die politieke misbruik van die polisiemag en
die gebrek aan dissipline wat tot rassistiese mis
bruik, marteling en selfs sluipmoord gelei bet, het
'n erfenis nagelaat wat hom vandag nog manifes
teer in die baat en agterdog teenoor die polisie in
die townships.
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';N MA~sms met etniese ondertone tussen die ."
ANc .en .Inkatha? .Gewoon maar mense met 'n

.; ':;: . ,; . . kultuur van geweld? 'n Derde Mag? Min sake is al
so probeer uitpluis- soos die oorsake van die

-. . hUidige geweld. '.'
·,.:,.~ .' Om die aard van die geweld te verstaan, moet .

'; . ; die wortels daarvan in die strukturele foute in die
,, ..'. gemeenskap asgevolg van kolonialisering en

· 'apartheid gesoek word, sf 'n kenner van geweld
en sosiologiese patrone van die RGN, dr Chris de

· Kock. ;' . ;'~

...••.. '. '. '. .Apartheid. het die skeefheid in die magstruk
::', > : ture aangehelp, wat politieke ongelykheid,
, ...~ -ongeregtlgheid, minderheidsvrese, bitterheid,

..;' '.veoroordele en stereotipering vererger het.
, Maar as 'n vlampunt gesoek moe! word vir die

· ,.',. hUidige toestand, dan word dit teruggevoer tot die
Totale Aanslag-beleid van die vroee tagtigerjare.

Die apartheidstaat was onder. beleg van binne
en buite, en die bewind van PW Botha seantwoord
was om aan die een kant die harte en gemoedere
van die swart meerderheid te probeer wen met
beter lewensornstandighede; en aan die ander
kant om met noodtoestande, ingrypende wet
gewing, massa-aanhoudings, dirty tricks en moord
bendes van die polisie en weermag die lewe vir
die swartmense wat hulle by die weerstand van die'
UDF/ANC geskaar het, hel te maak.

Nie een van die strategies van die Totale
, . Aanslag het uiteindelik gewerk Rie. Die UDF/ANC

se antwoord op die onderdrukking was sterker
weerstand, terwyl die harte-selery doodgewoon
misluk het omdat~ onwillige amptenare en ewe
onwillige ministers nie so ver soos die militariste

· . kon dink nie, en die planne vir ingrypende
verbetering in behuising, skole en gesondheid het

I,' . . meestaI op papier gebly.
I . Teen die tyd dat FW de K1erk die bewind
\.. . oorgeneem het, had hy geen ander keuse nie as
I . . , om te liberaliseer eerder as verder te onderdruk,
\
~. en 2 Februarie 1990 en die momentum wat die

.:aankondiginge gebring het, was onafwendbaar.
..Maar die skade was aangerig en die dekade

tagtig kon nie so maklik ongedaan gemaak word

I
1" .



Kouesyfers
!'JAAS Angola het Suid-Afrika noo die bloedigsle oorlog ter wereld, van Julie 1m tot op 28 September
1993 het 9 325 mense in geweld gesterf en is 16 973 mense beseer in 9 878 geweldvoorvalle in die land.

Huidig kom die helfte van die gewelddadige seftes in die land in die ans-Rand voor, blyk uit 'n
;,n~eding van die statistiek wat die M~regte Konunissie al sedert 1990 hou.

.Seder! Augustus 1m, toe 702 mense in daardie maand (03 die Pretoria Minuut ondeneken is) gesterf
her, het n6g vier maande hoe sterftes)fers gelever • ~lmal net nadat belangrike poIitieke verwikkelmge
phasgevind he!: Maart 1992 na die referendum is 437 'mense dood, Julie 1993 ('n verkiesingsdaturn vir
volgende jaar word aangekondig) is 604 mense dood; in Augustus vanjaar (daar word op 'n oorgangsraad
besluit) is 554 mense dood en in September (die parlement bekragtig die wet vir die oorgangsraad) is 479
mense dood.

In die Menseregte Kommissie se navorsing was 26 persent van al die voorvalle van geweldpleging die
waarby die veiIigheidsmagte betrokke was. Die monitering toon dat die magte 5,6 persenl van die sterftes
veroorsaak het en 31,5 persent van die beserings. 'n Gemiddelde van 724 men.se is oor die laaste drie par
deur die veiligheidsmagte gevang weens geweld,

Die Men.seregte Kommissie het bevind dat professionele moonIenaars 173 mense vermoor het, maar
dat die verskynsel baie afgeneem het teen die einde van die driejaar-tydperk ,I

Die regse elemente sou vir 0,6 persent \'3Il die moorde verantwoordelik wees, maar 3,2 persent van
die beserings. .

Sowat tien peOOll van al die sterfgevalle was vroue en kinders, meen die Menseregte· Kommissie.
A1tesaarn 34 wit burgerlikes is sedert einde verlede jaar in geweld gedood.

Volgens die polisie is 804 mense tussen Mei en 19 Oktober aan die Oos-Rand dood en 329 beseer.
. Elke <lag sterf 9 mense aan die Oos-Rand, elke week sterf vier polisiernanne. Binne iwee dae verlede

week is vier poIisiemanne in die Oos-Kaap en aan die Oos-Rand aileen dood.
. Suid-Afrika het binne drie jaar vier en half keer meer men.se in geweld verloor as wat in Noord-Ierland
dood is. Maar kenners van revolusie glo Suid-Afrika bied 'n beter toekoms-scenario as Noord-Ierland omdat
volgehoue onderhandelinge in Suid-Afrika plaasvind, selfs die bilaterale gesprekke met die groepe wat
huUe nou aan die Wereldhandelsentrurn onnrek het.

Die mag
van die
riemtelegram
UIT die lIIrd yen die townshlplewe, wear

geloolbere Inllstlng nle redellk bekom ken

word deur nuusultsendlngs, teldone of

koerente nle, het die rlemtelesrem,

natuurllkerwys die Ylnnlsst~ - en seyeerllkstc •

kommunlkeslemlddel seword.

Ondanks die pollsle se

gemeenskepsfeslllteerden sedy ~Ie egterdos In

townships teen die pollsle. Ole Interne

stablllteltseenhede het seenslns die

geweldstoestende In die townships ontlont nle

enIsself sedlJrlg die telken yen beskuldlSings

dathulle geweld lienstiS. Om geen verltleerbllre

reee nle het die SAP nag geen mentergevlnd

om 61die geruste oor sulke optredes, 61 die

waarheld deeNen te bewys nie,
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DIE 'slagvelde" van die voondurende geweld is
die PWV-gebied en atal waar seden die middel
tagtigerjare 'n laegraadse oorlog gevoer word.

Die ANC en die IVP is hoofsaaklik die strydende
panye, maar in I atal word stamgeregte nog steeds
gevoer en die verskynsel beduiwel die monitering
vandirekte IVP-ANC konfrontasie. Hierdie konfron
tasie, wat aan die kern Ie van die geweldsprentjie
in die land, skiet sy eie raaisels op. Deur en deur

politieke monvenng, of blote intimidasie teen
politieke alfilliasies, is dit kJaarblyklik nie, hoewel
die politiek ten grondslag Ie van die verskille.
tamverskille, gebiedsdispute, groepsdruk en sterk

kulturele velikille peel ongetwyfeld ook On rol.
'n Beskuldigingskultuur het hom al diep inge

grawe in die ANC-IVP-kontTik.Die een eis meer
verliese, grater onreg en ook grater onskuld as die
ander.

Maar op 20 September is 'n IVP-man, Good
man Msawake Ngcobo, bwoorbeeld in Natal ses
keer die doodstraf opgele omdat hy tien mense
vermoor her, waaronder verskeie ANC-onder·
steuners.

In Transvaal weer is on Al C-rnan, ~I i chael

Phama van Pholapark, twee weke gelede 21 keer
lewenslange gevangenisstraf opgele vir 21 moorde,
waaronder 16 IVP-Iede.

Die C tel op die oomblik net onder die 400
leiers wat deur die IVP vermoor is, en die IVP se
hulle het 300 leiers deur ANC-aan,yalle I'erloor.

Die Oos-Rand, en veral Tokoza, Iy in Transnal
die swaarste onder geweld. In die eerste drie weke
van Oktober i 123 mense in Tokoza-Katlehong
dood en net" 20 in die res van die PWV. In
dieselfde rwee weke is 76 mense in I lataI dood. (In
die res van die land het 15mense in geweld gesterf
- onder meer in die aanval op die Apla-huis in
Umtata.)

In atal word gehuggie feitlik oornag uit-
gevee en dan stroom ulle mense die heuwels in
om kuiling waar ookal te vind.

In Tokoza en Katlehong taan sornmige strae
dolleeg met hui e wat verbrand of verniel i .
Mense word in gemeenskapsale gehuisves, of in
die latal pruit-hospitaal. kole bly deurgaan
leeg. of word baie swak bygewoon.

Misdaad
Ander vorms van misdaad word onder die dek
mantel van politieke geweld gepleeg. Kinder
bendes sal motors op ompe 1te kry vir bomme
vir die • vyand", maar maat kaplike werkers
waarsku teen die dwelmgebruik a nd r die berxb
en se petrol het 'n kommoditeit word om geld
in die hande te lay vir gam of ander middels.

Trein eweld
Treingeweld het twee jaar geled gelei lot die
geloof dat 'n Derde Mag bestaan. In die townships
was daar amper konsen u dat die regering se
veiligheidsmagte agter die mag uil en dat die IVP
deur die mag begunstig word. Die vermoede is in
die berugte Tru tleed-saak ver terk.

Vanjaar het dit weer opgevlam, hoofsaaklik
aan die Oos-Rand, waar vanpar ook 19 voorulle
van sabotering van poorlyne was, Taa AK-l ·
aanvalle, of mense \\':It bloo afgegooi word, word
'~Iolotov cocktail " gegooi war ver preide be
serings veroorsaak, Die AP beweer hulle het uit
die ondervraging van twee D -Iede ontdek dal
die treinmoord van 6 Augu tu • t vyf 1\(
onder teuner vermoor is, gebeur het toe die
aanvallers die verkeerde trein op Orlando gehaal
en sodoende van hul eie politieke irnpatiseerders
vermoor het, Die twee D -lede word aan ekla
van moord op • mense en paging tal moord op15.

Taxigeweld
Taxigeweld i hoofsaaklik 'n interne wedywering
om roetes en passasiers en taxi-squads is vennt
woordelik vir die misdaad en sterftes onder hulle.
Maar onlang het die sogenaamde drive-by am
valle uit motors en self taxis begin dui op politieke
geweld.
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onrus in die gebied opgevlam het, is 2"!) mense
onder Noodregula ies aangehou. Onder hulle lei
165 ANC/ DU-Iede (self defence units wat Al 'C
!Jande her), 2 IVP-Iede, PAC-tede, 4 onwettige
imrnigrante, pe iale konstabel ,'n permanente
lidvan die AP en 24 mense wat geen pesifieke
poIitieke affUia ie getoon het nie. Sedendien is
1~ mense vrygelaat, Die meeste van die war nog
aangehou word, is D -lede.

DIE STRYD BLYK hoofsaaklik tussen die D
en die IVP re wee , wat veroorsaak dat daar
bl'oorbeeld in Tokoza en Katlehong no-go areas
is, en dis bekend dat hoernanstraal in Katlehoog
'n AJ'\C-gebied is, en dat Kurnalostraal in Tokoza
voo! die IVP se Madala-hostel IVP-gebied is. Die
afbakening van eie terreine veroor ask klein
oorlogsones, soos die poorlyn wat by die Zoeloe
hosel in Katlehong gesaboteer is. 00l hostel
inwoners kon nie treine gebruik om te gaan werk
of om kos te koop nie, orndat die JVP·inwOlIers
van die hostel deur D -blokkad verhinder i
omalternatiewe roetes te gebruik.

Polisieondervraging dui ook daarop dat die
rna amoord wat op 21 eptember nab ' die
TokoZ3·h tel in Alrode pia evind het, teen 'n
A~C'13X i gemik wa . Oil bl k wraak te kon
evees her nadat D -led 3 Zoel doodse-

maak her en 'n taxi van Zoel aan die brand
eek her. Dit weer \\ -eerwraak lir aam':I1le

deur Zoeloe op die t i- taanplek voor die
j 'atalspruith pitaal arin rwee mense dood is,

Die pol' ie be; au di vonni op 13 0 ober
teen die 'C-lid licha I Phama {21 keer ens
Ian straf \ir 21 moorde op onder meer 16 JVP
lede enoeg bew dat die pol' ie rue 'n 'Derde
~Iag ·· trategie volg nie. bar uit persoonli e
onderhoude met inwone in wei A: ' D ·
areas as I\'P-area her in one keer op keer
beseer dat pol' ie vir na elike aanvalle op huise
venntwoordellk wa .

Baie beskuldiging is 00' onderling teenoor
die verskillende faksi gerig, AJ 'C-Iede 1\ t
beveer IVP·men e teel hul lidmaatskap bane
om sodoende as Al 'C-gesindes uit eken Ie word
as die pol' ie huUe vang,

Verlede jaar het Transvaalse
hospitale R19 miljoen bestee aan
slagoffers van politieke geweld. Die
hospitalisering van 'n slagoffer van
AK 47-skietery kan tot R50000
kos (daar is gevalle wat al tot nege
maande in die hospitaal moos bly,
ook vir rehabilitasie). Verlede jaar
het Baragwanath, die grootste
hospitaal in Afrika, 2 500
geweldslagoffers behandel.
Oit het R8 miljoen gekos.

ISE
In hul poging om beter, en in hul eie woorde

oper, verhoudings met die gemeenskap te kweek
om sodoende 'n veiliger klimaar re kep in die
aanloop na die verkiesing, her die poIisie vir die
eerste keer 'n breedvoerige uiteensetting geskets
van byvoorbeeld die geweld aan die Oos-Rand
wat sedert Mei 1993 ononderbroke voortduur.

pesiale panne is ingespan ompolisiewerk in
die gebied te doen. Seden ~Iei vanjaar, toe die

GIlY'

RfDE fOR~ I EEft OR

DIE uid-Afrikaanse Polisie haal nou "bewyse' uit
dat die geheimsinnige "Derde Mag" nie uit hul
geledere kom nie. ~laar self kan hulle nie verklaar
wie die gesiglose aanstigters van geweld is nie.

Die Goldstcne-komrni ie kon geen besyse
van 'n "Derde Mag' as 'n gestruktureerde destabi·
lisering poging in die geweldstoe tand rind nie.
laar townshipinwoners hou vol daar is so 'n mag,

erken die polisie.

Fete:Sowetan

DERDf

\'RIDE. die heilige graal, rnoet gesoek word . en in uid-Afrika s6ek miljoene mense vrede op alJerlei
maniere. Vrede ini iatiewe het amper 'n kultus geword. Vrede port, vrede gimna tiek, vrede tu ine,
vred besighede, vredeslopi , vred hanm':lShouety, vred klokke - SODS mase oral. veel dat dit
al amper ongemerk kan verbygaan, SODS 'n undesorg- of artritisweek.

Maar daar waar dil werk1ik saakmaak, in die han van die Oos-Randse township- lems en in die atalse
planeland, daJr I'lieg die "it en blou vredesduiwe nie.

Vrede i nie 'n uk e torie in uid-Afrika nie. Ondank die omvattende Vrede kkoord en y
indrukwekkende strukiure en tentakel is dit 'n pragtige droom war net nie die werklike nagmerrie kan
vervang nie.

elf die Goldstonekommi ie wat regdeur die land blitsverhore kan uitvoer, breek nie deur die
oppervlak nie. Regter Goldstone en sy kommissie se geloofwaardigheid is ook deesdae aansienlik laer
as revere, met \\l'e kritiek dat hy politiek dienstig geword het in sy trewe om tot elke Pf) die vTede te
bevorder om sodoende nie die onderhandeling proses te versteur nie. -
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lets vir ~i~tS... dis nou die Groot Suid·Afrikaanse TV-droom, skryf MARTIE MEIRING

DIE G EWILDSTE GAME shows to \\'ill 'II Spin
en Tel/Jf"n Quiz, elk met 'n Amr-s-notering('n
aanduiding van kykergetalle) van 21 oor die
afgelope 27 uitsendings. Dis hoog.

Mike Mills, 'n 702-gespreks!eicr, is die ~ugdig

energieke aanbleder op Will '1/ Spin. Sy rmnnieris
mes, huppelend, vrolik en met 'n wye repertoire
van gesigsuitdrukkings, 10k sowel goedkeuriag as
kritiek uit. Baie mense haat die giggclende Mills
laggie, baie mense is versot daarop. Sy gesellig
heid en goeie maniere wen baie punte en dan
word hy ook verantwoordelik gehou vir die
keuring van die name wat weI vir die groot pryse .
getrek word.

Vit die 800 (XX) tot 1,4 miljoen inskry\\ings per
week kan net 5 000 name uiteindelik "getrek'
word - en dit maak baie kykers hoogs ontevrede.
Richard Biesheuwel, grootbaas. van die program
wat vir Ithuba aangebied word deur Games Africa,
het aI 'n kort film laat maak om te wys hoe die
keuring verloop. Elke week word in 'n groot skuur
gekeur: verseelde possakke word oopgernaak en
die ouditeure van die; spel met' 'n paar ander
gekeurde funksionarisse word dan geblinddoek

F/inkdink wat Edwill van Aarde jare gelede
aangebied het. Dis te intellektueel. Die resep word
deesdae vir gesinne heplan en die lV-speletjiekul·
tuur glo dat gesinne net bokant 'n idrote-vlak
funksioneer. Die idee is dat die gesln onder
mekaar aparte weddenskappe 531 aangaan oor
wie die vinnigste 'nantwoord kan gee, cnsovoons

Afrika, doen-dit-selfgereedskap. Maar dan kry jy
ook 'n klomp vakansiekanse.. gewoonlik buite
seisoen en dikwels op obskure plekke en om een
of ander rede is skuifdeure baie gewild..

Aan die ander kant het elke mens glo 'n diepe
verlange om self op 1V te verskyn en daarom
sukkel geen TV-program voor 'n gehoor . soos aile

. speleijes wei is - om mense te kry om Iekom sit
nie. Trouens CCV se twee gewildste programme,
Ngomgqibelo en It's your Choke op Dinsdagaande,
het 'n spesiale probleem - hele gesinne kom aan
om op een ou se toegangskaartjie l( wi! kom sit.

r.
!I .

" .

'., . ~'N lWAAi.F.JAIUGE dogter van 'n masjinis koop
. 'nkaartjie vir R2 - en wen Rl 020 000. 'n Man van

Vredendal ken sy musiek op die punte van sy
" vingers·- en wen R14 (XX) binne 16 sekondes. 'n
. • Man vat 'nkans met 'n anwoord- en wen R20 000.

fwee mense het: mekaai al 'gewen' in 'n kupido
. program.

,. , :' Is lV-speletjies Suid-Afrika se antwoord op die
. . versugting na'n nasionale lotery1

, Om iets vir, niets te kry, om 'n kans te vat, om
Ie kompeteer - dit aIIes speel met jou begeertes.

, En dis waarom 1V-speleljies • game shows - 'n
'opium vir die massa geword het.

, Inltalie kry jy op 'n gewone dag tot sestien 1V-. DIS DIE AANBIEDERS van die lV-speletjis wat
speletjies op die senders, in Engeland, Holland en die ding maak of breek.
Swede bet 1V-speletjies wegholsuksesse. In Israel Vat vir Les Franken. Soos een lV-regilseur se,
word groot kreatiwiteit in sulke lV-programme you either hale him or you love him (iets wat
geseek In die VSA praal hulle aI van die Groot sekerlik elke speletjie-aanbieder geld). Maar Fran-
Droom • om die jackpot in 'n1V-speletjie te wen. ken het die common touch wat hom vir aile

:': .. . In Suid-Mrika gaan dit van flink na flinker, taalsoorte aanvaarbaar maak. Hy is professioneel,
1.' . '. maar dit wit nie se· dat daar vee! kultuur of selfs maar die poppies op sy Legkaart Bonanza (nou

.1 ;' groot inteUigensie aan sulke spelelpes verbonde is genadig af van die kassie) verskyn in fantasietab-'
nle, Die dobbel-element is sterker as wat 'n herds waarvoor iemand erkenning kry, maar wat
~ewone CaIvinis sal wil erken, maar daar is darem Iyk of hulle haastig tuisgemaak is; die poppies

: :lie troos dat 'n mens met iets getOelS word - al is praat in poppiestemme en die pryse vir die
- :lit 'n vraag 5005' wie is die leier van die AWB en platvloerse speleje is dikwels ook speelgoed om

:1 -. .:lie leidraad: hy val OOIDS ~van 'n perd af.. te pas by die onbeskaamd kinderagtige me.
, Trouens, '1V-speletjies is per defmisie vir Jan Franken bet-met baie energie 'n ruk terug 'n

ll . : .illemari en daarom hoe platter hoe gewilder. Die kupido-spel, gebaseer op die gewilde Dating
., :iryse is besonder aanloklik op sommige pro- Game, aangebied en baie publisiteit gekry oor

.1'. . ~e: motors, luukse artike~ soos stowe en "suksesvolle' afparings.,.: ~y:y:k:.:::~.'~~T::~R 19.~-.,n van "goel." prograaee soos
l - :;.',

;1 ~ ~.~.,~:~.".
r : ---:.,'



om uit die berge insendings 50 000 name te trek.
Die eliminasie word onder streng beheer gedoen,
se Biesheuwel, endan word die finale name in 'n
drom geplaas waaruit die deelnemers in 'n uit·
sending trek om in aanmerking vir die pryse te
kom.

Games Africa is in hulooppies met die meer as
'n miljoen-trekking van die jonge Lauren Kruger,
'n treindrywer van Queenstown se dogter. Haar
nu het namens haar deelgeneem aan die program
omdat Lauren nag net twaalf is. So, jy sien,
enigiemand kan deelneem en enigiemand kan
wen, se Biesheuwel.

Lauren se prysgeld is nou in trust geplaas en
Win 'n Spinbegin van voor af om sy jackpot op Ie
bou,

E1ke drie maande word 'n miljoen rand ook
getrek en die wenner hiervan word net voor die
agtuurnuus aangekondig. Games Africa glo die
"Iotery" is eintlik die heel beste manier om geld Ie

genereer vir Iiefdadigheid. Maar die grootste ge
deelte van die fOOdse (SO persent) gaan tog aan
pryse vir "gelukkige nommers".

MARTIN BAILEY HIIT saam met sy Te1Jjfun'
QuiZ program van 'n little Irish Devil tal 'n
besadigder, galante, professionele aanbieder oud
geword. Die program is nou in sy vyfde jaar. Die
formaat werk. Pare word regdeur die land gekeur
en die vrae word min ofmeer altyd op dieselfde
basis gehou. Verlede jaar het 12 000 mense
aansoek gedoen om dee! te neem aan programme
waarin net 56 mense gebruik kon word. Van
kykers by die huis het twee miljoen inskry\\ings

LesFranken

oor vier weke ingekom. 'n Motor is die eerste prys.
Tellyfun het 'n lang Iys borge wat geduldig wag op
'n kans om pryse te gee.

Stemmet se Noot Ifir Nool in die gesogte tydg
leuf vroeg-Saterdagaand geniet ook groot aanhang
en groot minagting. Maar Stenunet en Johann van
Rensburg wat die formaat beheer, glo dit werk
goed - veral noudat hulle dit verbreed het van net
Afrikaans deuntjies tot 'n intemasionale musiek
keuse, wit al hoe meer mense deelneem. Die
deelname van plaaslike kunstenaa~ is dernokra
ties - van Bles Bridges tot Andre Schwarz. Onge
twyfeld is die blootstelling op Noot t'irNoot 'n bale
goeie platform vir kunstenaars.

Stemmet se maniertjies 10k eweveel kritiek as
bewondering. Sy gemaklik vriendelike (en
hulpvaardige) manier vind groot byval - maar die
einste vriendelikheid vir almal maak sommige
kykers die josie in. Sternmet is verbaas, soos baie
kykers, oor hoeveel musiekkennis daar is - en op
watter plekke sulke kennis geopenbaar word. .

Die toets is nie makIik Die. Die mense word
\

LaurenKruger

eers telefonies uitgedun en dan gaan sen Slernmet
en Van Rensburg huUe.

Twee duisend oudisies word van die verre
Noord-Kaap tot dorpies in die Oos-K23p gebou.
Volkskas as borg glo dit het di\'idende \'if sy
Maxispaarplan afgewerp in terme \'311 bekendheid
onder kykers.

l\'oot fir Noot se AR is 18 - maar die wrwagting
is dat dit die seisoen opgesoot gaan word.

Die sug na speletjie-kompetisies maak onge
lukkig nie vir 'n sug na moeiIiker 'speletjies Die, en
daarom sal Troef 15, die komende speletjie op
Afrikaanse lV, weer "vir almal' wees, Die pro
gram, wat saam met Rapport gernaak word, kan
hopelik die gewildheid van It's )Qur Choice en

. Tel(\fun Quiz ewenaar.
Dis in die Bingo-forrnaat van die Britse Go

Bingo Go en die Sweedse FuJpot.
Drie spelers sal in elke program op a1gemene

kennis getoets word. Baie Iawaai, baie opwinding
- en jy hoef nie e1ke dag se koerant vir die
anlWoorde te lees nie. •
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.' . '03;r' ~ maar min sportiewe verloorders in Mrika, maar onlangs .het oris
" darem vir Zambie se Kenneth Kaunda, Burundi sePierre Buyoya, Niger se Ali

Saibouen Madagaskar se Didier Ratsiraka gehad wat na 'n verkiesing
vreedsaam uitgetree het. .. .
. Daarteenoor is daar eenparty-diktators wat baie seker gemaak het dat hulle

· nie die verkiesings verloor nie: Ghana se Jerry Rawlings, Kenia se Daniel arap
Moi, Togo se Gnassingbe Eyedema en Cote d'lvoire se sterwende Felix

· Houphouet-Boigny. .
Eritrea, die pngste onafhanklike .staat op die vasteland wat na '0 oorlog met

. . Ethiopie afgestig het, belowe om 'n suksesstorie te word, al is daar nog nie
, veelparty-verkiesings gehou nie. . .

. En dan isdaar natuurlik die keiharde diktators wat Die eens die moentlikheid .,
van demokratisering noem nie: zaire se Mobuto sese Seko, Soedan se genl
Omar Bashir en Libie se Moeammar Ghadaffi Swaziland word eiebandig deur
'n koning regeer, maar hy word nie breedweg as 'n bose diktator gesien Die.

.Selfs erger as die diktature is die drie lande waar grootskeepse burgeroorlog "1
eindik'n k1assiftsering van staatsvorrn irrelevant maak: Angola, Somalie en
Liberie, :,

Mosarnbiek is vir aI die lande '0 les. Na dekades van burgeroorlog, Suid
Afrikaanse destabilisering en 'n ineenstoning van alle burgerlike strukture, is

· die land nou goed op pad na versoening, heropbou en veelparry-verkiesogs
. Een van die redes vir die' slakkegang van die demokrasie in Afrika is die

haltbartige manier waarop die Weste druk op Mrika-despote toegepas het .
meestal weens eie strategiese en ekonomiese redes, maar waarskynlik ook met
'n effens rassistiese houding daaragter dat demokrasie nie werklik in Afrika
tuishoon nie.. zaire is 'n goeie voorbeeld.

. Verskeie diktators oor die jare bet juis dit as 'n verskoning gebruik, maar
daar is daIk tog 'n klein bietjie waarheid daarin dat Westerse styl-demokrase
soms bois met kulture in Afrika. Nigerie se Olusegun Obasanjo. wat self as
militere regeerder plek gernaak het vir verkose burgerlikes, se byvoorbeeld dal
politiek in afgelee stamgebiede meestal om groepregte eerder as individuele
regte sentreer. Hoofmanne en stamkapteins daag byvoorbeeld by die stembus
op en verklaar hoe die hele kraal wi! stem. Obasanjo sf die soort tradisionele
leiers word in elk geval aanspreeklik gehou deur hul mense, wat in sigse~ 'n
basiese vorm van demokrasie is.

Soos 'n onlangse artikel in The Economist verklaar: "Rosy talk of village
asseinblies and wise chiefs tells only half the story; MOcan history tells a story
all of its own. But a tradition of concensus politics does seem ta collide with

· a western winner-takes-all election, especially when political control means
control of the all-important patronage machine.'

Maar 'n ander rede vir die stadige vordering van die demokrasie is die
gebrek aan politieke ervaring by politieke leiers, veral die in opposisie tot die
outokratiese regering. 'n K1assieke voorbeeld hiervan is hoe Daniel arap Moi
se opposisie, FORD, in die aanloop tot die verklesing geskeur her oor
persoonlikheiMverskille. Saam het die twee faksies meer stemme as Moi gekry,
maar Moi is vir 'n verdere termyn verkies. ,

Armoede, ongeletterdheid, 'n ongelukkige koloniale erfenis en etniese
verdeeldheid word telkens deur Afrika-Ieiers as redes aangevoer waarom die
demokrasie nie op die vasteland kan wortelskiet nie.

Maar aI die faktore was aanwesig in Namibia, wat vandag '0 relatief gesonde
demokrasie is. larnbie en Mali' is ander demekasee wat die redes groodiks
ongeldig bewys het.

En dan is daar die Suid-Afrika-faktor, Armoede, ongeletterdheid, 'n
verskriklike geskiedenis, 'n gewelddadige kuhuur, diepgaande polarisasie en

. binerheid, etniese en stamverskille, 'n k100f tussen have's en have nots - Suid
Afrika het dit alles. En tog is die vordering op die pad na demokrasie positief
en is die ideaal van 'n oop, welvarende demokrasie in die stadium 'n
waarskynlikheid.

Maar Suid-Afrika het 'n paar faktore wat ander Afrika-Iande nie het Die: 'n
sterk, ontwikkelde infrastruktuur; 'n relatiel gesonde en gesoflstikeerde
ekonomie; ervare, geslypte politieke leiers in die huidige en toekomstige
opposisie; 'nmeer lewenskragtige media as rneeste lande in Afrika; en 'n beter
ontwikkelde civil society as elders op die vasteland..

'n Mislukking in Suid-Afrika kan 'n groat terugslag vir die dernokratisering
, van Afrika wees., •

SEDERT die jare van UbUIU was Afrika verenig oor net een 'saak: apartheid
is 'n vergryp teen die mensdom. Die wit minderheidsregirne van Suid-Afrika
moet omvergewerp word. . .

Toe die wit regime homseff drie jaar gelede uit 'n magsposisie uit begin
onderhandel, bet die kollig al sterker op die state noord van Suid-Afrika begin
val. En na 27 April volgende jaar, as Suid-Afrika wei sy demokratiese verkiesing

. . gaan he, gaan daar vir Afrika niks meer wees om agter te skuil Die.
Die vrye wereld begin kIaar kyk na Afrika en se: as Suid-Afrika met sy

diepsnydende rasse- en klasseproblerne en binere geskiedenis 'n dernokrasie
kan bewerkstellig, bet nie een Afrika-land meer 'n verskoning nie.

Daar is darem al 'n paar suksesstories in Afrika. Botswana en Namibia in
Suidelike Afrika is van die oopste demokrasiee op die vasteland, terwyl Egipte,
Gambie, Morokko, Tunisie en Mauritius alrnal aI minstens tien jaar lank verkose
partye in 'n veelparty-stelsel het. Senegal is aI van 1m af 'n demokrssie, maar
opposisiepanye in die invloedryke Wes-Afrikaanse staat Ida oor hardhandige
optrede teen bulle en verbrekings van menseregte.

zambie bet ook 'n goeie tree na volle demokratisering gegee toe sy ou
diktator gedwee padgegee het na hy uitgestern is, maar die land is nog ver van
'n oop, verdraagsame demokrasie. Zimbabwe het ook 'n verkose regering,
maar die regering en sy president het sterk outoritere neigings en laat Die eens
'nvrye pers toe nie.
. Maar die groot vlaag van demokrasie het sedert 1990 gekom. In die drie

jaar het 24 Iande veelparty-verkiesings gehou. Twee van die lande het Die lank
op die pad van demokrasie gebly Die: Angola, waar die bloedigste oorlog ooit
net ni die verkiesing uitgebreek het toe Jonas Savimbi nie sy nederlaag wou
aanvaar nie; en Nigerie, waar die uitgesternde diktator, Ibrahim Babangida, die
verkiesing ongeldig verldaar het.
. Dit is ironies dat Babangida een van die grootste voorspraakmakers vir

demokrasie in Afrika was en baie graag daaroor gepraat het, veral by die
Organisasie vir Eenheid in Afrika. Na sy nietigverklaring van die verkiesing het
Babangida verklaar: "Die meeste nasies wat nou gevestigde demokrasiee is,
het lang en klipperige paaie geloop en swaarkry vir burgers gebring. Baie van .

'.die Iande het hut konings en konginne tereggestel. Baie het eeue geneem om
. by a1gemene stemreg uit te koa wat nou onmiddellik van ons verwag word.'

Die ander lande wat die laaste drie jaar veelparty-verkiesings gehou het
is Gabon, Ghana, Cote dlvoire, Madagaskar, Kaap Verde, Djibouti, Sao Tome,
KeDia, Benin, Niger, Lesotho, Burkina Faso, Burundi, Mauritanie, Seychelle,

.. Kameroen, Togo, Mali, die Sentraal-Mrikaanse Republiek en die Kongo.

-'. ~(M~KRASIE ~~ IlAKK~GANG IN,Af~IKA .

"
;'::.

....:. So dne jaar gelede was daar skielik 'n sterk wind
',.~:,-..,wat die saadjies van demokrasie oor die vasteland

," ", Afrika gewaai hel MAX DU PREEZ kyk waar die
. ~'. :saadjies wortel geskiet het en waar nie - en hoekom
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DieGrootMagellaanseWolk,metdieTarantula-newellinksonder.Diewitkolbodiewolkis'nsupernova- S upe rnova1987A,(Foto 's: Unlsa)

Nee, dit het nie, se prof Jayant Nartikar, wat by Suid-Afrika se sterrekykers
kom kuier het

DEUR INA VAN DER LINDE

DIE Oorsprong der oorspronge, die oerknal (big
bang), was nie net een knal en dannee basta nie,
~Iini-oerknalle kom teeds op 'n gereelde grond
slag in die ruimte voor om terre wat uitbrand te
verrang.

Dis die mening van 'n Wyse Man uit die 00 te,
die sagsprekende prof [ayant Narlikar, direkteur
van die Inter- niver iteitsenrum vir A tronomie
en Astroftsika in Pune, Jndie. Hyhet onlang by 'n
konferensie van die Astronomiese Vereniging van
A(AVA) in Pretoria sy teoriee oor die ontstaan

, van die heelal hier kom bepeins.
i'larlikar en twee kollegas, die bekende Fred

Hoyle van Cambridge, stigter van die Instituut vir
Teoretie e Atronomie in Brittanje, en Geoffrey
Burbidge, ook van Cambridge. beweer die ~gste

inligting afkomtig van die COBE-satelliel belig
sekere tekonkominge in die algemeen asnraarde
teorie datdie heelal geskep is rydens 'n allemintige
warm ontploffing, die oerknal.

Die COBE is 'n aantal jaar gelede deur die
Amerikaners die ruimte ing tuur ominIigting oor
on terrestelsel in te samel,

Volgens die oerknal-teorie het die heehl binne
'n biljoen-biljoen-biljoen-biljoenste breuk van 'n
ekonde (10 .)6 sekonde ) tot stand gekom. Dit was

die gevolg van 'n kataklismiese ontploffing van 'n
uperdigte wolk van materie dui ende miljoene

jare gelede. , ';j verleop vansowat 100 ()()() jaar bet
fragmente materie uit die oerknal begin om ser
restelsel en groter suukture te vorm.

'n Nagevolg van die oerknal is dat terreselsels
soos brokstukke van 'n ontploffende bom steeds
besig is om van mekaar af weg te pat. Die heelal
it dus uit soos 'n balloa Die hipotese verondersel

'n begin - die oerknal . en 'n einde - die uiieinde
like ineenkrimping van die heelal aan die einde
van die ge kiedenis.

Die teorie het in 1965 aansienlike teun gekry
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DieArendnewel en Oop Galaktiese

Sterswerm NGC6611 . Die newel-sowat6

000Jlgjare van die aarde - is 'n gebiedvan

voortgesette stervorming.

an gal uiig pocg word.
•Anders die oerknal-teorie, wat ontstaan

te danke het aan 'n pontane, on egronde p
is hierdie kleiner kepping gebeure deel van 'n
voongaande p . Op die manier word materi
voortdurend g kep om die leemt 1I'a1 el at
word deur die uit.settin \ n die heehl ie vul . die

enaamde be tendi - ta I model.'
Die heelal gJan d ur altematiewe f \ n

ulke 'groter" en kleiner keppin p
Narlikar, Gedurende di groter ontploffin II' rd
meer materie g kep met di Iddlll'l' ontpl 
flng .

, 'n Groot keppin versrel die ui
ling van die hcelal \\ I materie van mekaar
wegvlieg, Die uit etting pr e word geleidelik
sadiger, to( op n kere punt. wanreer daar weer
onploffin plaasvind en di hel proses van v r
af begin. Die algem me prentiie is een van 'n
udige en gelykmati e ek ponensi Ie ui !lin

oor 'n duisend miljard jaar (di er onplotrm ),
gekombineer met kort-termyn ' kommelin ' (di
kleiner OIllploffin ) \ n I 20 en 0 mil' rei
jm,"

1 'arlikar .. m I hull model kan die huidi
iemperatuur \ n die mi rog If agtergrondstralin
korrek bereken word; dit kan die 'I'onnin van ub
alomiese panikel in di r Ie hoel"eelhede
reken, en dit kan die ouderdom van die heclal en
Slerreslelsel korrek bereken.

"Die raamwerk vir die KBTK dien nel a
I"enrekpunt. Anders a die oerknal-model, 'ord
dit nie aangebied a die finale leorie vir die
kosmologie nie, maar een leorie.

'005 hoop dil I len minste delxlt 10( gevol
he,

En in 'n \'e1d waar onsekerhede die bepalend
~p is, is dit eeri ding waJr'l'3n Narlikar seker
kan wee .

voorspellings het mi luk nie.
Direk teenoor die oerknal-teorie, taan die

ogenaamde bestendige toe land-leone (steady
stale theory). Hiervolgens word nuwe materie
voortdurend ge kep om die lugleegte in die
ruirnte te vul wat ontstaan soos wat terrestelsels
van mekaar af wegspat. Die premiie van die heelal
bly deur miljoene eeue heen ahyd dieselfde, want
die ekwilibrium tussen die uilSCning en die kep
ping van nuwe terrestelsels word alryd gehand
haaf. In so 'n model is daar nie 'nbegin nie en geen
einde nie. Oil is dus nie nodig om te sock na
verklarings van die omsundighede waaronder die
heela! ontstaan het nie.

Fred Hoyle her die bestendige toestand-teorie
in 1948 saam mel Hermann Bondi en Thoma Gold
ontwikkel .

Die teorie het in 'n udiam heeltemal in onguns
verval, Iaar nou het 'arlikar, Hoyle en Burbidge
die teorie gencem en verder ontwikkel.

Hulle noem hulle model die kwasi-bestendige
toestand-kosmologie (quasi- ready tate co molo-
gy). .:

'ARLIKAR BEWEER mel die kw i-besen
dige loestand-ko mologie (KBThI kan hulle ver
klaar hoe materie en energie voortdurend geskep
word; hulle kan verklaar waarom erreste nie
eweredig ve prei is nie; hulle kan die ouder
dom ve kille" tu en terre telsel verklaar; en
hulle kan terselfdertyd die huidige temperatuur
van die rnikrogolf-agtergrond met wi kundige
formul 'ring korrek bereken.

Om die KBTK-model te verduidelik, begin
Narlikar by wan gate. Wanneer terre uitbrand
vorrn party wit dwerge - subiele, klein erre mel

'n radiu van 'n paar duisend kilometer en 'n
digtheid van honderde ton per kubieke ntime
ter, Ander kleiner terre kep upem va-ontplof
fing wanneer hulle doodgaan en vorm neutron
terre, nog kleiner a wit dwerge, mel 'n radius van

net sowat 16 kilometer en 'ndigtheid van h nderde
miljoene Ion per kubieke ntimeter, G erre,
word geglo, on incen wanneer hulle uitbrand om

enaamde van gale te I·orm. Oil ' ebied mel

'n uarteveld war oneindig erk is. erk dn
dit omringende marerie insluk, maar een rnaterie
of straling kan daaruir omsmp nie. en k ni Ii
nie en daarom kan \ n gate nie g ien ' rd nie.

laar die ienin ' nie korrek nie, • arlikar.
wart gale is glad nie '3It \\ I eers vermoed

, nie. Die jon e inIigting loon dal \\ t di meeste
a lro-fi ici a wart gale be tempel , kompakle
sueke in die ruimle is lI'33JUil strome malerie en
lraling vloei.

005 model \'00 ien 'n reeks 'mini-knalle' \\'al
die enkele oerknal vernng. Hierdie 'mini-krolle'
begin mel 'n flSiese proses 11'31 ooreenstem met die
manier \\':lamp materie deur 'n Ida ieke n gat
opge lurp word. Maar pleks daamn dat malerie
\'oondurend net verorber word, word 'n sekere
krilieke punt bereik waar malerie weer mel 'n
geweldige krag, soos in 'n ontploffing. deur die

toe Arno Penzias en Robert il n in die \ A
kosmie e agtergrondstraling op hulle radioele
koop opgetel hel . oorblyt: Is van die hnesn

ling van die grool knal. Oil vertel 'n orie van 'n
heelal wat miljarde eeue geled 'n temperanmr
van miljoene grade gehad het. Die hill lraling,
wal bekend suan as mikrogolf agtergrondsualing,
hel deur die eeue aansienlik afgekoel, maar on
leeds gemeet word. Oil is nou wal 2. kellin,

oftewel -2 O,r grade C.
Die rede waarom die oerknal-teorie so gCl\i1d

i , kryf die fI iku David chramm I'an die
Universiteil van Chicago onlang in 'n anikel in
New Scietltist, is dat geen model nag so neljies en
eenvoudig oos die oerknal werk nie. D3ar i
natuurlik nog sekere onopgelo te probleme en
nuwe melings moel voondurend gedoen word,
maar nog nie een van die oe rknal-leorie e
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Maak testosteroon mans meer aggressief as
.vroue? As dit waar was, sou vroue vir ewig die
onderspit moes delf, skryf BETH MASCHINO"T,
dosent aan die Universiteit van Chicago se Skool

.vir Sosiale Administrasie

1
1
'j

1
~

Helen Fisher die teorie moet emstig opgeneem
word. Sy beweer ononiwonde daar is 'n "duidelike
skakel tussen testosteroon en aggressie" en "hoe
rang word in mans en ape met hoe vlakke manlike
hormone verbind".

Sulke biologiese argumente is verleidelik want
hulle Iyk so, wei, netjies, essensieel en werklik.
Die probleem is: wanneer testosteroon as die
eenvoudige antwoord op verskille in aggressie en
oorheersing tussen geslagte gebruik word, word
faktore soos historiese rolverdeling, die huidige
sosialisering van geslagte en die werkliKhede van
seksuele diskriminasie, agterwee gelaat.

Goldberg se tite! se dit alles. As oorheersing
gereduseer kan word tot aggressie, wat geredu
seer kan word tot testosteroon, dan sal mans as n
groep altyd die oorhand he. Hy wat die testo
steroon bet, regeer die wereld, Maar uit taUe oorde
is foute in Goldstone se werk al die laaste 20 jaar
uitgewys.

DIE MEESTE WETENSKAPLIKES stem saam
dat die fetus-brein al by geboorte 'n "geslag' kry
- seuns key meer testosteroon en meisies meer
estrogeen, Maar om die verband te trek tussen die
hormone van fetus-breins en gedragsverskille
tussen die geslagte is n baie meer komplekse saak
as wat Goldberg toegee. Oor die onderwerp is
uitstekende boeke al geskr}f deur bioloe . vera!
Myths of Gender deur Ann Fausto-Sterling en
SCience and Gender deur Ruth Bleier.

Vir eers, soos altyd, is daar die netelige pro
bleem van defmisie: wat bedoel 005 met aggre
sie? Hoewel Goldberg nie sy hoofkonsep omskl)f
nie, se hy aggressie of oorheersing "manifesteer
sigself in die bevrediging van talle behoeftes
oorheersing, gedrag, wedywering..: 'n begeerte na
beheer en mag, en baie ander onderwerpings van
die omgewing aan die wil', Volgens Goldberg is
dit alles aan testosteroon te danke.

In biologiese en maatskaplike navorsing is dil
ook moeilik om vas te pen presies wat aggressie
is. Soms word dit beskou as gedagtes of hande·
Iinge wat beoog om ander skade aan te doen; soms
is dit sinoniem met se!lbandhawing, ambisie of
wedywering. Sommige 'harden biologiese navor
sing wat testosteroonvlakke in die bloed in ver
band bring met 'aggressie', omskryf aggressie as
"kwade gevoelens' en beskou soms selfs 'depres
sie" as 'n vorm van woede. Dis nie akademiese
haarklowery nie. Oit wys hoe moeilik dit is om
sogenaamde aharde wetenskaplike" navorsing te
doen sonder die samesmelting van maatskaplike
en biologiese karegoriee,

ANDERS AS WATbaie leke glo, kan die vraag
nie maklik beantwoord word deur een of ander
"testosteroonmeter" in te span en gedragspatrone
aan te teken nie. Om die waarheid te set Fausto
Sterling redeneer dit het min sin Om 'n enkele
hormoon buite konteks te meet en die meting te
gebruik om 'n oorsakende verband met 'n bepaal
de gedragspatroon uit te wys. Die verhouding
tussen bormone en tussen hormone en gedrag is
te kompleks daarvoor, met moontlike uitsonde

.ring van die moo regstreekse verhouding tussen

groep en voellomerig na 'n paar drankies. Miskien
is my estrogeen-vlak hoer en my testosteroon-vlak
laer as op my aggressiewe dae.

In sy hoek The Inevitability ofPatriarchy, in
1973 geskryf, beweer die sosioloog Stephen Gold
berg dat in elke samelewing in die anlropologiese
verslae op rekord (al 1 200 van bulle), mans 'n
sterker drang na oorheersing bet in sowel hierar
giee as in man/vrou-verhoudings. Dis so univer
seel, se hy, dit moet te wyte wees aan biologiese
verskille. Hy kies testosteroon as die v~kilmaker.

In In These Times van 31 Mei vanjaat, skryf

DIE ouers sit en gesels op die stoep. In die
agterplaas jaag bul seuntjies en dogtertjies mekaar
woes met waterpistole. Later gaan speel die
dogtertjies binne. Die seunqies begin stoei (geen
vuishoue toegelaat rue). Die oues lqik belangstel-
lend toe. .

'n Vriend gee haar seun stoeilesse, se een ma
trots. Snaaks, se 'n pa, sy seun stel glad nie instoei
belang nie.

'Dink julie .Die seuns is meer aggressief as
meisies nie?" VIa 'n ongetroude man. Gewoonlik

. sou ek begin stry. Maar ek is effens vreernd in die



testosteroon en 'die seksdrang.
In een treffende "eksperiment" in die werklike lewe, wys Fausto-Sterling

uit, is 18 gevangenes in die jare vyftig en sestig chemies gekastreer weens
gewelddadige misdade. Nege van die mans is na hulvrylating dood in
gewelddadige konfontasies. Hoewel die kastrasie hul seksdrang uitgewis het,
het dit blykbaar nie veel uitwerking op hul aggressie gehad nie.

En hoewel daar in ander studies 'n mate van po¥tiewe korrelasie was,
waarsku Fausto-Sterling dat korrelasie nie noodwendig kousaliteit impliseer
nie. Met ander woorde, aggressiewe dade kan dalk die testosteroonvlak in die
bloed help verhoog, en nie andersom nie.. ,

Nag 'n kraak in die mite van die testosteroon-opgepompte kryger, is 'n
studie uit die jare sewentig wat wys dat die stres van voorbereiding vir oorlog
die testosteroonvlakke van Amerikaanse soldate skerp Iaat daal het.

Sielkundiges beskou aggressie meestal as die bewuste begeerte am ander
skade aan te doen. Die navorsing oor geslagsverskille in aggressie bevind, ja,
dat 'n minderheid mans neig am hul aggressie meer dikwels as vroue op fisieke
maniere uit te druk, veral as hulle getart word. Maar studies wys ook dat vroue
as 'n groep neig om meer sielkundige vorms van aggressie te gebruik, soos
skeltaal, of ingewikkelde skemas am wraak te neem. Vra jy hulle daaroor ui~

se vroue hulle venny fisieke dade omdat hulle bang is vir die ftsieke en die
maatskaplike gevolge daarvan - en nie omdat hulle nie nou en dan graag
iemand wil moker nie. En vroue raak in werk1ikheid fisiek aggressief as hul
kinders se veiligheid bedreig word. -

OOK ANfROPOLOE, VERAL Eleanor Burke Leacock in haar hoek Myths
ofMale Dominance, het al gate geskiet in Goldberg se stelling dat mans hul '
"oorheersing" in elke kultuur bevestig. Leacock wys na samelewings soos die
Palijane, woudjagters van Indie, waar 'n streng gelykheid tussen die geslagte
volgehou word in sake wat vir albei belangrik is.

In somrnige samelewings, wat vir ons moeilik begryplik is, is die "strewe
na status" nie identies aan "oorheersing' oor ander mense nie. In baie jagter/
versamelaar-samelewings kry die man wat vinniger, sterker, dapperder of meer
intelligent is as ander marts - en dus meer wild inbring - net prestige as hy sy
buit verdeel en nederig is oor sy sukses. ,

In die samelewings, meen antropolce, het I'roue 'n ewe sterk seggenskap
in die starn se besluite. As testosteroondakke die oorsaak van oorheersing is,
het die mans in sommige samelewings besonder min van die hormoon? Of is
daar ander maarskaplike en ekonomiese oorwegings wat meer invloed het op
die verdeling van status en mag in 'n groep?

DIT LAAT MYdink aan my oom Malt, 'n stiI ou wat sy gestremde dogter met
baie deemis versorg het. In 005 brutale kinderjare het ons hom SOIllS bespot
omdat hy so skaam en stU was. Was hy 'n\TOU, sou ons sy gedrag - die aandag
aan ons behoeftes, die deemis jeens 51 dogter - as 'sagmoedigheid" beskou
het. Omdat hy 'n man was, het arts bloat gedink hy is simpel.

Na sydood het ons 'nanderprentjie van hom gekry. Ons tantes het arts venel
hoe kaatjie van die baan hy as seun was, 'nselfrersekerde leier, altyd vooraan
'n bende kinders. .

Wat het hom laat verander? Ons tantes het vetel hoe hy as 2O-jarige oorlog
toe is, gevul met brarade en patriotisme. Hy het 'n seiner geword, en die
bomwerpers van hHI skepe na die teiken gelei.

Toe hy na die oortog huis toe kom, het hy ure lank gekyk na foto's van die
verwoeste stede en dorpe in Europa, endie burgerlikes wat vermink of gedood
is. Hy het rnaande op die solder gesit en staar. Uiteindelik het my ouma hom
oorreed om af te kom. Hy was anders: die aggressie en selfversekerdheid van
sy jeug is vervang deur ingetoenheld en ernpatie.

Die verandering was nie tydelik nie. As dit was, of as Man 'n aap was en
nie 'n man nie, sou ons miskien kon praat van stres wat testosteroonv!akke
verlaag, en hom 'swak" laat - nes 'n 'TOU.

Ek verkies om te dink daar was iets menslikers betrokke, miskien die
pynlike begrip van waartoe ongebrydelde aggressie en oorheersing kan lei. Die
begrip, wat tans meer dikwels deur vroue enaar word, kan ook 'n manlike
kenmerk wees. Maar vir die besef laat Goldberg se standpunt, gesteun deur
Fisher, geen ruimte nie. e In These TImes

DEUR
ESMA

ANDERSON

~.

Die nuwe twis cor menstruasie:
Evolusie se ontsmettingsmiddel

of slegte. eetgewoontes?

'So lOU found a girl u'bo thinks reaYy deep thoughts
Wbats so amazing 'bollt /MYY deep thoughts?
Bo)', lOU best pm)' tbat I bleed real soon
How's tbat thougbt for jYJll?'

TORI AMOS kan in haar liedjie neg Iigweg spot met menstruasie, swmger
skap en "diep gedagtes" - maar die bietjie bloed sorg elke nOlI en dan vir 'n
hewige twis onder teoretici, waar die een dieper wil dink as die ander. Die
jongste omstrede 'teorie is dat menstruasie die baarmoeder beskerm teen
besmene sperm. _ ~
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vinoide ('n plantpigment) en vitamien C. Clement
sonhet bevind datkosse ryk aan die stowwe (SODS
lemoene) vroue se probleme met oormatige bIoe
ding na drie tot vier maande verlig het omdat dit
estrogeen - wat die haarvatwande versterk en
beskerm - vervang wanneer die hormoon se
vlakke net voor en tydens menstruasie daal.
Gevolglik word minder selle van die baarmoede
wand uitgestort,

Clementson het hema sy pasiente aangeraai
om ook die volgende kosse te eet: lemoene (drie
per dag), amandels, kasjoeneute, grondboontjes,
hawermout, mielies, koring en appels - almal
kosse wat die vermce het om 'n dee! van die
invloed van estrogeen in die Iiggaam na te boots.

Lindeque se daar moet waarheid in die teorie
steek. "Die voorkomende geneesheer in my se as
vroue normaIe baarmoeders het wat abnormaal
funksioneer deur byvoorbeeld oormatig te men-

strueer, moet n mens ander wee - hetsy
rnanipulasie deur hormoontoedienags
6f verandeling van dieet - beproef om

, dit reg te stel eerder as om eenvoudig
'n histerektornie te doen soos wat vroeer
jare wei gebeur het.

"AI hoe meer siektes word verbind
met dieet. Kyk byvoorbeeld na inIigting
oor kankerbestryding: die eerste ding
wat hulle noem, is 'n gesonde dieet,
Dan eers kom die wenke oor noegty·
dige diagnose, ens."

UNDEQUE sf: dit is ook algemene
kennis dat byvoorbeeld premenstruele
spanning verlig kan word deur kafeine
en sjokolade tevermy, "Dit klink vir my
glad Die onmoontlik dat dieet kan help
om oorrnatige bloeding te verlig as 'n
vrou se baarmoeder andersins normaal
is Die:

Die Kentons skryf voorts dat as
estrogeenvlakke altyd konstant gebly
het, menstruasie nooit sou plaasvind
Die. Dit is bloat die dalende vlakke van
estrogeen en progesteroon net voor en
tydens mensruasie wat die afbreking
van die voering van die baarmoeder
wand en bloeding veroorsaak.

En dit is juis die punt wat Undeque
laat se Profet het die grootste beske
mende 101 van menstruasie heeltemal
misgekyk,

'Vroue het daagliks esrogeen nodig, maar as
menstruasie Die plaasvind nie en as estrogeen nie
soms teengewerk word deur ander hormone SODS

progesteroon nie, kan die langdurige stimulasie
van die voering deur estrogeen tot kanker Iy.

"Omdat die voering met menstruasie uiige
werp word, is dit dus moontlik dat hulle maksi
male blootstelIing aan estrogeen kry met die
minimum gevaar wat langdurige blootstelling kan
inhou. Vroue wat nie ovuleer en menstrueer nie,
ontwikkel dikwels 'n verdikte voering van die
baarrnoederwand en selfs kanker omdat die vei
Iigheidsklep ontbreek.' •

daar is geruirne tyd al 'ri konflikterende teorie:
Leslie en Susannah Kenton skryf inhulle hoek Raw
Energy dat vroue oormatig menstrueer weens
verkeerde eetgewoontes. .'

In teenstelling met Profet se teorle dat vroue
oormatig menstrueer bloot om ontslae te raak van
besmenende rnikrobes, impliseer die Kentons dat
vroue nooit las met oormatige menstruasie hoef te
he as hulle gesond eet nie (mits die baarmoeder
normaal is). •

Hulle skryf dat 'n Britse ginekoloog, Alan
Clementson, navorsing gedoen het oor die ver
band tussen oorrnatige menstruasie en biolla-

Amerikaanse Centers for Disease Control and
Prevention, se in Newsweek sperm is nie nood
wendig die grootste sondebok in die oordraag en
verspreiding van siektes nie. 'n Seerplek aan 'n
man se penis, of besmette afskeidings van sy

, urinebuis, se Moran, kan makIik infeksies vesprei.
selfs sonder ejakulasie. .

Maar 'n meer diepgaande stukkie kritiek kom
van diegene wat daarop wys dat seksueel oordraag- .
bare siektes algemeen voorkom onder nenstm
erende vroue en dat sommmige van die siektes,

. soos gonorree, meer komplikasies veroersaak
tydens menstruasie. .

Maar ook hierop het Profet 'n antwoord Sy se
ons as mense is voortdurend gewikkel in 'n
evolusionere stryd met baie ander organismes.
"Sorns wen hulle," se sy, "maar sender menstruasie

.. sou daar baie meer infeksies gewees bet.'
Die teoretiese see raak egter meer onstuimig -

. Die diep .gedagte oor menstruasie kom van
" .' Margie, Profet, 'n "evclusionere bioloog" van

Amerika. Sy neem haar van blykbaar ernstig op -
; . sy het 'n ruk gelede 'n ~profetiese' droom gehad: .

'nvisioen.wat .skieIik helder insig gebring het oor
.,' di~ einste bietjie bloed. , .

. .' "n haar droom het .dit eensklaps vir haar
-c; dUi~1ik geword"dat mensnuasie meet behels as

die Iiwam se manier om die opgeboude voering
van die baarmoeder (waarin n embrio vasheg na
bevrugting) uit te stort as 'nbaba Die verwek is Die.
Menstruasie, vertel sy.aan Newswee~ het ook deur

"evolusie otltwikkel as die baarmoeder se besker-
meade meganisme om ontslae te raak van besmet

" tende organismes wat boofsaaklik deur sperm
'oorgedra word. .

, Die teorie het nou 'n nuwe storm oor menstru
·.asie ontketen. Maar droom Profet net evolusionere

". : .. drome - of steek daar daIk iets in haar teorle?
::.~' .'

',' GEORGE C WILLIAMS, mederedak
teur van The Quarterly Review ojBiolo
gy waarin Profet se artikel oor menstru

" asie verskyn het, se in 'n onderhoud
.met Newsweek sy het beslis 'n punt
beet, boewel hy meen menstruasie kan

. .ook aanvullende funksies be - SODS om
Ie wys dat 'n vrou vrugbaar is.

· :' Profet se haar teorie is die enigste
wat .verklaar hoekom menstruasie deur

, , evolusie in stand gehou is, veral as 'n
mens in ag neem hoe duur die proses
isin terme van verlore vrugbaarheidstyd

. " en yster-uitputting. As menstrUasie nie
'ook 'n aanpassingsfunksie vervul het

nie, sou dit as 'n evolusionse eieskap
faa!' '.

. Diefunksie, se Profet, is om te
voorkom . dat spermoorgedraagde

· rnikrobe soos streptococcus vashou
plek in die baarmoeder kry. Boonop, se
sy, is menstruasiebloed spesiaal daar
voor ontwerp, want dit is ryk aan
siekte-bevegtende immuniteitselle.

Profet se teorie het beelwat kritiek
uitgelok. Prof Gerhard Lindeque, die
hoof van Verloskunde en Ginekologie

, aan die Universiteit van Pretoria, se
Profet raak 'n klompdinge kwyt wat net
half waar is en 'n paar wat waar is.
, "Dit is byvoorbeeld in 'n mate waar
dat menstruasie 'n vrou teen infeksie
beskerm, niaar as 'n mtns net op menstruasie sou
staatrnaak vir' beskerming teen besmenende or-II' .ganismes, sou infeksies baie meer voorgekom bet

· . . 'Daar is konstante waterige uitskeidings uit die
buise en die baarmoeder wat 'n groat 101 speel in

I. .. immuniteit teen besmettende organismes. Mens-
, truasie speel nie die volledige beskermingsrol

: nie,' se Lindeque.
t "As inflammasie al kIaar plaasgevind het en die

I'. .. wdaaraaneefselsdaangetas i\ kan menstruasie nie veel
· oen nie. Profet vergeet heelternal van die

I,' werking van besmettende meganismes self"
Dr John Moran, 'n epidemioloog van die

I
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DIE ENIGSTE NUUSTYDSKRIF IN SUID·AFRIKA WAT DIE NAAM WERD IS

'n Jaar se stimulerende leesstof ··en 'n
splintemuwe bundel kortverhale deur '
voorste kortverhaalskrYwer Koos Prinsloo.

.,'

','

KOOS PRINSLOO If

As jy vir 'n jaar lank op VlYe Weekblad inteken teen die·
reeds venninderde bedrag van R1bo, ontvang jy 'n . .
getekende kopie van WEIFEUNG (HOND, 1993). In die .:
handel kos die boek R39,95.

Kort op die hakke van
SLAGPLAAS volg WEIFELING.
'n Nuwe bundel kortverhale
waarin Koos Prinsloo voortgaan .'
om die grense van die .
Afrikaanse letterkunde te versit•.

Intekenare kry Vt}'e Weekblad v66r die
naweek in hulposbusse, 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 Koos Prinsloo sa boek
nie.

* Die spesiale aanbod geld net 'n bepei'lde
tyd en net die eerste 25 intekenare kry elk
'n kopie van Koos Prinsloo se WEIFELING 
stuur dus dadelik die vonn aan VWB- .
intekenare, Posbus 177, Newtown 2113.
Jy kan per tjek, posorder of kredietkaart
betaal.·

r------------------, ..
. . . 1

Ja.ekwll graag op ~tyeWeekblsdlnskryfen W~IFEUNQhI. 1
. 1

Naam: ~................................................ 1
Adis en poskode: , :.:"" " 1
.....................~................................................................. I·
.. ; ; -., .1
l'elefoonnommer: : ;. . 'I.' .', .

. <' ,I': --.
Kredietkaartnr: : ;... . \1 ..

, Vervaldatum: Maand ...............................Jaar ., ~ ..~ 1 _,
Handtekeninq; .: _ : ~ ; ':' ,:I' .'.
a tuisaflewering . '.' I· -, . '.
a per pas ,~ ._.. I....:_ -, :=;:]

L - - ~ - -..;..;, - - ~ ---'- ::....._.-~~.~..J "i -;;, .
. .... , ' . .:- ':... ~.. ......
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Toe die Afrikaners 'n heersersklas geword het, het hulle ironies
genoeg, aI hoe meer begin belang stel in die Europese kabaret - 'n
kunsvonn wat juisop diebespotting van dieheersersklas gemik is.
Veral die Ber1ynsekabaretvandie aartskommunis BertoltBrechthet
in die era van die 'Rooi Gevaar' gewildgeword. BEVERLEY MITCHELL
kyk waar korn die tradisie vandie kabaret vandaan

M~INf ~AMEN ~ND ~~88

. "
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.'KABARET .het deur die jare al verskillende
gedaantes aangeneem. In SUid-Afrika word dik
wels na aIlerlei vonns van ligte vennaak verwys
as "kabaret" en het bale mense grootgeword met
die idee dat kabaret iets tedoen het met Sun City
tipe extravaganzas - Sam Marais of A1von Collison
wat Life is a Cabaret sing; mans in ballet-agtige
kostuums wat hul bene opskop terwyI Judy Page,

. in blinkertjies getooi, suikersoet ballades oor die
.wei en wee van vergange se dae sing.

Maar ware kabaret het 'n·heel ander aard. Die
kunsvorm word veral ondeskei deur die gebruik
van die seremoniemeester (die Franse compere,

. die Duitse Ansagen. Die karakter stem ooreen met
die 011 sirkusmeester (ringmaster) - 'n karakter wat

r weer onstaan het by die mens wat in die teater van
ouds die proloog gelees het. Hy het die gehoor
welkom geheet, die inhoud van die opvoering
aangekondig, en snedige aanmerkings tersyde
gemaak. (5005 Joel Grey se seremonierneester .in
Bob Fosse se rolprent Cabaret.)

Die kabaret het eienskappe van 'n konsert. Die
seremoniemeester tree gereeld na vore om af
sonderlike dele te verbind. Die sang en dansery
word aangevul deur dramatiese sketse met 'n
tipies kleurryke, dekadente en lighoofdige aanslag.

Sommige kenners se die kabaret het in 1881
ontstaan in I.e Chat Nair, Rodolphe Salis se kroeg
in Montmarte, Parys. Ryk Parysenaars het deur die
modderige strate na I.e Chat Nair gewandeI, wel
wetende dat juis hulle deur die artieste beledig
gaan word. lets van die byna masochistiese ontvank
likheid vir spot beers vandag nog in die kabaret.

"IN IE CHA T NOIR," sf die kabaret-skepper
Stephan Bouwer, "is besoekers vermaak met

I politieke spotliedjies, sosiale satire, straatliedere,
, Iiefdesliedjies, monoloe en sketse. Maar dis dalk
III 'n bietjie voorbarig om te sf lcibaret het in die

kroeg ontstaan. Wat 'n mens te lese key oor die
I : .Middeleeuse moraliteitspele, sotternye, sketse,
I ,voordragte en sangnommers uitgevoer deur straat
j, troebadoers, minstrele en harlekyne, laat jou

J
I

vermoed hUlle kon die weg vir die kabaret berei
, het."

Hoe dit ook al sy, se Bouwer, indie I.e Chat Nair
se gehore was dikwels beroemdes soos Victor
Hugo, Alphonse Daudet en Toulouse-Lautrec 
meester plakkaat-skilder van die can-can. Die
can-can is aan die einde van die kabaret opgevoer
en was gewoonlik die boogtepunt. Heelparty
mans het waarskynlik' gekom net om na die
opskoppende danseresse se bloomers te loer.
Sommige mense noem dit die "glans-attraksie" van
kabaret. Die dans was vulger - In essensiele
element van kabarel Aristide Bruant (deur Lautree
verewig op 'n plakkaat) en die legendariese
Yvette Guilbert was maar twee kunstenaars wat
die ondeugde en skynheilighede van hul tydgeno
te deur sang en sketse in I.e ChatNoir bespot het.

Elzabe Zletsman Ineen van haarkabarette, .

CoverGlri.

Drie HoUandse here - Eduard Jacobs, Koos
Speenhoff en Jean-Louis Pissuise - het I.e Chat Noir
gereeld besoek en die tradisie spoedig in Neder
land gaan voortsit. Indie begin van die eeu het die
kabaret gou versprei na Skandinawie, Berlyn,
Wenen, Moskou, Boedapest en Praag. . .

Die Britte het ook 'n vorm van kabaret gehad,
maar het dit meer as Vaudeville aangebed - 'n

sirkusagtige soort mengelteater, meer konforms
ties'as die anargisiese Berlynse kabaret, meer
romanties, meer kitsch, maar ook met standaard
karakters wat deurgaans verskyn. ~Iaar die kabaret
het nooit werklik ontwikkel in Brinanje nie.

In Amerika het dit 'n ander rigting ingeslaan,
met meer stand-up werk, Kabaret se uitdrukkings
vorms is ook opgeneem in ander reater-prodak
sies - soos die San Francisco Mime Troupe en EI
Teatro Campesino. EI Teatro Campesino was 'n
gemeenskapsteater-groep wat op die populere
kultuur van hul tyd gefokus het. Hulle het byvoor
beeld verskynsels soos die Zoot-suits - die Chca
no-styl van die jare veenig en vyftig - op die
verhoog weerspieel

HENNIE AUCAMP noem kabaret "beskaade
protes" en onderstreep die belangrikheid ran die
Berlynse kabaret in die ii'eimar-republiek. waar
die kunsvorm veral gOOy en beslag gekry het. Juis
die "Berlynse konneksie" het die geloof laat
onstaan dat die kabaret floreer waar nood, angs,
onsekerheid en ontevredenheid heers.

Satire, erotiek en sentiment is vemame ken
merke van die kabaret, sf Aucamp. "Seks in diens
van 'n politieke ideologie het byvoorbeeld voorge
kom in talle kabarette van die Weimar-republiek,

. met al die gekontroleerde geweld van Ekspres
sionisme,· se hy in 'n aanhaling in 'n artikel deur
Bouwer in Communicare Vol 9 (2) (Tydskrif vir
Kommunikasiewetenskappe). "Want seksuele
buitensporighede, hetsy in wooed, dans ofgebaar,
is dikwels protes: nie noodwendig teen orde indie
algemeen nie, maar teen 'n bepaalde orde, soos
verteenwoordig deur 'n bepaalde politieke be
stel."

Transvestisme was gewild by bale burgers van
die 'verlore" Berlyn. Seksrol-verwisseling is deur
die kabaret-kunstenaars gebruik as vervreemdings
tegniek om die "boodskap" tuis te bring. "Verfmn
dung kan 'n sanerende en bruikbare skokappel
word wat maak dat die 'boodskap' as sodanig (dus:
is boodskap) ·ontvang sal word," se Bouwer.



.

DIE K~SJER KOMMUNII

WANNEER kabaret in Afrikaans opgevoer word,
val die keuse opvallend sterk op werke van die
Duitser Bertolt Brecht en die Belg Jacques BreI.
Veral Brecht trek Afrikaner-gehore - soos nou weer
na Stephan Bouwer en Marie du Toit se kabaret
Bll?CbtlEis/er, wat pas in Pretoria aangebied ~ en
op 3 November in die Johannesburgse Stad·
skouburg begin.

Waarom is Afrikaners so lief vir' Brecht? Deels,
sf Bouwer, omdat hy essensieel Duits is en deels
omdat hy die gemoedere van die werkersklas
aanspreek. Afrikaner-intellektuele is behep met
Europese intellektualisme. Die Europese kultuur
het hul opvoedmg oorheers en hulle klcu vas aan
'n soort forrnalisme, waarvan Brecht 'n voorstander
was - in teenstelling met sosiale realisme, wat oak
in dieselfde tydperk bepleit is.

Afrikaners word geboei deur die pure DuilS
heid van Brecht, se Bouwer, wat aankIank vin<! by
hul Gerrnaanse wortels in Nederlands. Die Neder·
landse kabaret is oak sterk gewortel in die Duitse
kabaret.

Afrikaanse kabaret was sedert die sestigerjare
grootliks 'n poging om die Europese kabaret na
Suid-Afrika oor te plaas. In Europa is die kabaret
sterk verbonde aan die cafe-tearer. Omdat bier
geen tradisie van cafe.-kultuur was nie, het Afrika·
ners die "Europese" kabaret-milieu kunsmatig
probeer herskep in klein teaters - soos Truk se
Theatre Rendezvous in Pretoria en Kruik se Bbkes
indie Nico Malan- waar mense kan sit en rook en
drink tydens die kabaret. In die ware Europese cafe
het mense vera! vir sosiale omgang bymekaarge
kom en moes die kabaret met die gesprekke
meeding om aandag - 'n essensie.Ie kenmerk van
kabaret.

Dis nogal ironies dat die Afrikaner-bourgeoisie
in die era van die 'Rooi Gevaar" so versot geraak
het op Brecht - wat insy' eie land in werkIikheid
'n voorstander van die kommunisme was.

Brecht is in 1898 indie dorpie Augsburg gebore
en word gehuldig as 'ngenie wat 'n omwenteling
in die Duitse digkuns gebring her, AI het Brecht in
'n middelklas-huis grootgeword, het hy hom sterk

vereenselwig met die proletariese revolusie van
Marx en Lenin en hul ideologie in sy toneelstukke
en kabarene verkondig. Hy het geglo teater moet
eerder vir onderrig gebruik word as vir blote
plesier. Brecht se geloof in die eenheid van kuns
en politiek het hom baie ongewild by die Duitse
nasionaliste gernaak.

In sy kabarette het Brecht veral die sprechtge
sang as uitdrukkingsvorrn en skoktaktiek gebruik.

. Sprechtgesang is 'n tipe ondermyning van poese
wat teen die ritrne en rym van klassieke poesie
ingaan. Dit is a1tyd hardop voorgedra, begelei deur
kru musiek. Dit klink wreed en ru op die oor, met
'n ondertoon van geweld.

Brecht is sterk beinvloed' deur die Franse
kabaret. Hy, meer as eniglemand anders - met
moontlike uitsondering van Frank Wedekind, Kar
el Valentin en Valeska Gert - het beslag gegee aan
wat vandag bekend staail as die Berlynse kabaret

Hy het "rook-tearer' voorgestaan, teater waar
mense kon rook en na loneelstukke kyk. Die
rokery was as't ware 'nrnanier om jou op '0 afstand
te plaas. Die meeste van die kabarene is uitgevoer
in die Berlynse cafe The Eleven Executioners.

IN DIE BEGIN van die eeu was die Duitse
kabaret' sterk onder die invloed van die Roman
tiek. Latere invloede het gekom van kunsbewe
gings soos die Bauhaus en die Dadaiste. Die
Dadaiste het gereeld soirees gehou. Mense het
poesie voorgelees, en die voorlesings gemeng met
teater, soos wat ook die Futuriste in Italie gedoen
het. Dergelike byeenkornste is in 1912 en 1913
gehou in die Cabaret Voltaire in ZOrich, regoor
Lenin se destydse woning. Brecht het ook daar

.opgetree.
In die twintigerjare was Brecht die hooffiguur

in Berlynse kabaret. Die kabaret het daarvan
gehou om die werklikheid te ondennyn. Brecht
het self op die verhoog versk)n en sy sprrxhtge
sang voorgedra, begelei deur swak banjo-spel.

StephanBouwer

Marh!duToitin

BrechtlEisler

Karel Valentin, aangetrek soos 'n fietsryer. het op
'n fiets op die verhoog sy poesievoorgedra.

Die Berlynse kabaret het in sterk teenstelling
gestaan met die Duitse establishment-teater van
destyds, wat 'n weerspieeling was van bourgeois
kultuur en waar gehore monokels en pelsjasse
gedra het. Maar die minder gegoede mense en die
meer intellektuele middelklas het verkies om '''''''
drank te word en kabaret te gaan k)t Soos na die
makabere danse van Valeska Gert,

Vir die mense het Brecht sy kabarette geskryf.
'{If die arm mense, wat nie in beheer was van die
bourgeois-teater nie, was die kabaret 'nuitlaatklep
vir hul kuns, Daar kon hulle hul pcetiese en
vsuele idees in teater vertaal.

Die Berlynse kabaret is ook sterk beinvloed
deur die swart Amerikaanse jazz-kultuur, waarin
Brecht baie belang gestel het. Heelwat van die
Berlynse kabaretrnusiek was 'n kombinasie van
Duitse ballades en dixieland-jazz.

ONDER DIE NAZI-regime het die Gestapo die
kabaret - wat uiteraard anti-fascisties was - onder
druk en die meeste kabaretkunstenaaJS moes vlug.
Brecht is eers na Sv.itserIand en toe vir 'n ruk na
Amerika, waar hy met onder andere Charles
Laughton aan toneelopvoerings saa.mgewerk het.

In die v)'ftigerjare keer Brecht· terug na Oos
Duitsland op versoek van die nuwe regering. Hy
en sy vrou, Helene Weigel, een van DuilSland se
briljanlSte aktrises, gaan woon in 'n woonstel in
Oos-Berlyn.

Ironies word Oos-Duitsland in sekere sin lie
Brecht, die kampvegter vir die sosialisme, 'n
artistieke tronk. Hy het die Berliner Ensemble
bestuur, maar het sy revolusionere kunsteoriee en
style - soos die vervreemdings-effek wat Weigel
vervolmaak bet • nooit werklik veeder ontwikkel
nie.

Hy is in 1956 in Oos-Berl)n dood.
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Sy is nou uitgeskree - maar nie uitgebrand nie,
se die sanger en aktriseAmanda Strydom

DEUR CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

"MENSE soos ek - en daar is baie van ons -loop metn Kainsmerk, 'n passie,
'n pyn in ons,' se Amanda Strydom.

Sy Iyk ontspanne, her in haar knus huis in Johannesburg met die plante wat
blompotte vol staan. "Die samelewing is perfek, dink jy, en jy's die enigste een
wat met 'n vrot oor rondloop."

Strydom, sanger en aktrise van formaat, het van die laat sewentigerjare
gehore aan haar voee gehad. Haar dewbraak het gekom as hoofsanger in Nick
Taylor se musiekblyspel Christian. "Toe is ek as 1 ware gebore," sf 51 met 'n
grinnik. RoUe het gevolg in 1922 en We5tgate llJ, die fdm Wolbaarstories, die
musiekblyspel Die Heme/bed met Tobie Cron~ en musiekstukke soos Jerry's
Girls. Sy het Iandwyd beroemd en bemind geword • tot die "sewe maer jare"
aangebreek het.

Haar gesig is sereen wanneer 51 daaroor praat: die tydperk toedie pers, wat
eers gaande was oor haar, 'n bohaal opgeskop he! oor haar "Amand1a!"·uitroep
• nogal met 'n "Swan Mag"-teken daarby, het joemaliste destyds verontwaardig
geskryf.

Oit was 1986 en die PW Botha-era het donker gebloei. Strydom het in
SteUenbosch, die hanland van Afrikaner-patriargie, gedurf om haar liedjie "Die
Pas", oor 'n swan vrou in apartheid-Suid-Afrika, af te sluit met die gewraakte
"amandla". Dit het haar die 100m van volksvaders en -moeders op die hals
gehaal. "

Van daar af was dit afdraande: "Ek is deur 'n egskeiding en 'n miskraam.
En e1ke keer het ek net weer gaan werk, So het ek aangekarring. I was running
with the pack en het myself oar die grense gepush. Toet ek net gecrack," En
weer teruggekom: Strydom se hoeveelheid comebacks is fenomenaal. Elke
tweede jaar berig koerante met fanfare: "Amanda is terug!"

"Ja," sf sy, "en elke keer as ek dink ek is teug, dan gaan daar weer iets
verkeerd met my. Dan val ek uitmekaar. Ek koo dlt nie hanteer nie.

"Ek het begin wonder: wie is ek? Ten van die dertien jaar wat ek in die
bedryf was, was ek net 'n image van wat mense gedink het ek is. Ek dink dis

~ omdat ek hierdie gewe1dige veelsydige talent gehad het en aUes gedoen het
~,>::'/) wat na my kant toe gekom het Ek het begin besef aImaI het 'n stempel op my
t: afgedruk. Mense meenie my label nie. Ek het 'n verskrik1ike behoefte aan

vryheid, aan 'n eie identiteit AI hoe ek myself koo suiwer, was om die waansin
~ te laat uitwerk."
~ Strydom hettroebel herinneringe aan die tyd: 'Dis verskrik1ik as jy'bedwelm

wakker word in 'n psigiatriese saal en 'n groep verpleegsters staan om jou en
~ sf [met 'n skri1 stem/: 'Ek het jou mas gese dis Amanda Strydom'."

" .

Vie laaste drie par was SUydam sti1: sy het net een maaJ per jaar inAfter
Dark in Pretoria opgetree, "sOOat ek darem weer ek kan die ding nog doen".

'Ek her myself in selfopgelegde ballingskap uit die bedryf verwyder. As
mens jouself wil lind, moe! jy jouself isoleer. To get in touch with yourself' is
a very painful and wonderful experience. En ek het dit gedoen deur 'n
loetentaal anonieme bestaan Ie voer. Ek het in 'n kantoor gaan werk waar
niemand eintlik belang sel in wat ek doen en wie ek was of is nie.

'Johannes Kerkorrel en Didi Krie1 het by my aangekom en gese ek rnoet
in huUe nuwe show kom sing. Dit was 'n midnight-show in After Dark. Fn so
is ek ge1eidelik teruggelaat in die bedr}f. Ek het a1tyd my depressie uitgeskree.
Ek is nou uitgeskree- maar nie uitgebrand nie. Ek doen nou wat ek wiI doen,
ek gaan waarheen ek wil gaan."

Verlede jaar het Arende en tbe Big Ilme haar besig gehou. Fn sy werk nou
as aanbieder by TSS: 'Dis stand'o'astig, dis rustig, iets wat 'n mens soos ek nodig
het."

AS SY TE lank toneelspeel, se sy, brand sy om weer te sing. Fn haar nuwe
vertoning, State of the Heart, omvat albei talente, "Dis die eerse keer dat ek
sit en 'n teks skryf. Fn dis asof die sluise oopgegaan het. Stale ofthe Heart speel
voor 1948 af: in 'n goeie tyd, 'n blink tyd, toe Afrika nog joUy \\'35' voor die
wiunense hier kom karring het."

Moenie iets akadernies inteUektueel of,polities verwag nie, waarsku sy. "Dis
net 'n storie met liedjies. Oit loop SOOi 'n Springbokradio-storie, Mense moet
uit my show stap en se dit was nice en lekker • dit moenie mense laat ,dink
en wonder nie. I

'Ek het 'n nuwe visie van wat ek wil doen op'die verhoog. Ek he! a1t)'d te
veel gewroeg. Dit was a1t)'d 'Amanda gee my hoendervleis', 'Amanda roer'. Nou
wi) ek vermaak. Gehore wi) soos kinders vermaak word, dink ek.

"State of the Heart is the state of my heart Dit gaan oar 'n han "'':It nooit
ophou hoop, nooit ophou glc, nooi! ophou liefhe nie. Abdullah Ibrahim het
sese om op te tree is 'like pra}ing, like praising. It's a religious experience. like
giving part of your soul'. Ek wil aUes uit my sing. Ek wil sing sonder dat dit
my laat bewe. As dit my nie meer laat bewe nie, weet ek dis uitmy uit"

Volgende jaar gaan Amanda Strydom Europa toe saam met Johannes
Kerkorrel en Didi Kriel. "Ek wi) sien hoe 'n ander land met hul kunstenaars
werk. Maar ek sal nooit die land verlaat nie - ek is 'n Afrikaan.

"Nou gaan ek my <!ing doen en nie ander mense s'n nie."

• State of the Heart is tot 30 Oktober in After Dark te sien.
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Denel. 'n Nywerheidsreus verrys uit
Suidelike Afrika.
Daar is ' n m aatskappygroep in Suidelike Afrikamet'n brandende begeerte om almal se lewenskwal iteit te
verhoog en om 'n betertoekoms vir huidige en toekomstige geslagte te sk ep. 'n Groep genaamd DE El.

DE EL is kapitaa lkragtig en beskik oor ' n breebatebasis, ervare bestuur en gevestigdegeskiedenis as 'n
betroubare e n stabiele verskaffer van ' n wye reeksmilitere-, kornmersiele- en nywerheidsprod u kt e .

DENEL bestaan uit 25apane operasionele en nywerheidsdivisies wat as individuele besigheidseen hede in die
volgende hoofkategoriee sake do e n naamlik lugvaart, stelsels, vervaardiging en ingenieursdienste,
informat ika en e iendomme, sowe l as in te rnasionale bemarking.

As u vennoot in Suidelike Afrika , m aa k DENEL deureoop na die res van Afrika en dieSuidelike Halfrond.

DENEL sluit suksesvol lealliansies met gevestigde internasionale
maatskappye. As vennootkan u deel in d ie rykdom van tegnologiese
vaard ighe id, bemark ingskundigheid en verspreidingsnetwerke wat
die DENEL groep bied.Saam kan ons werk aan 'n beter toekoms.

Vir meer inligting kontak: L
Ferdi Stark, Direkteur: 8emarking, Tel: (27-12) 428-0609
of Faks (2 7 -12) 45-2009. Denel (Ed m s) Bpk, Posbus 8322,
Hennopsmeer, 0046, Republiek van Suid-Afrika. Vir 'n beter toekoms



Divisies van
De ne l (Edms) Bpk
l ugvaart:
Hou wteq
(Gra b o uw) Tel: (024)50 5911 .
Faks : (0 24) 59 3400
OTR
(Bre d a sdor p) Tel: (02847)59 01 O.
Faks: (02847) 59 067
Sime ra (inslu itende AtlasAviation )
(Kem pto npark) Tel:(011)9279111 .
Faks: (011) 395 1103
Besighe idso ntwikkeling:
Oendex
(Erasm usk loo fl Tel:(012)428 0666.
Faks: (0 12) 45 3 914
OMS (Ko rpora tief)
(Eras m uskloof)Tel:(012)428 09 11 .
Fab: (0 12) 428 0799

Info rmatika en Eiendomme:
Info p la n
(Erasm uskloo f) Tel : (012)450 91 11 .
Faks: (0 12) 450 2879
Excelsa
(Pre toria-O os) Tel: (012)47 1106.
Faks: (012) 450 2879
Bona e ro Pan: (Edms) Bpk
(Kem p tonparklTel: (011)918 100 0 .
Faks: (011 ) 91 8 1400
Denp rop
(Kem p to nparklTel: (011)918 100 0 .
I aks: (01 1) 918 1400
Med iaMakers
(Erasrn usk loo f) Tel : (012)428 09 70 .
Faks: (012) 428 0975

en e tp en
(Preto ria ) Tel: (012)341 4330 .
Fak : (01 2) 44 2435
Umed
IPreto ria ) Tel: (012)44 3275.
Faks: (01 2) 44 5444
Verva a rd iging:
Nasch em
(Porc h fstroom)Tel:(0148) 27 151.
fa ks: (0 148 ) 98 1241
PMP
(Prelo ria- W ITel: (012)318 1911.
Faks: (0 12 ) 3 18 1000
a m hem

lSome rse l-Wes en Wellington)
Tel: (0 2 4) 429 29 11.Faks: (024) 429 2111
Swartk lip
(Kaap stad l Tel: (021)376 1500 .
Fak : (02 1) 376 1108
La Forge
tBoksb u rgl Tel: (011)89413 21 .
Faks: (011 ) 89 4 5413
tel e l (meganiesen elektronie ):

Elopt ro
(Kem p tonpa rk) Tel: (011)921 4000.
Faks: (0 11) 973 1627
Kent ro n
(lren ) Tel: (0 12) 671 1911.
Faks: (0 12) 671 1127
lIW
(Verwoerd burgl Tel: (012)620 9111 .
Faks: (0 12) 620 2283
Mech e m Konsultante
(Silve rto n) Te l: (012)803 7290.
Faks: (0 12) 8037189
Musgrave
(Bloem fo nte in) Tel: (051) 21 292 1.
Faks: (0 5 1) 21 2903
Remarking
Oinmar
(Erasm u skloof) Tel: (012)428 0 9 1 O.
Faks: (0 12) 452 2843

John Malkovich ... 'n 'donker'hum o rs in ,

'SOURTVA
JEFFR~Y
DAHM~RIG

UP' MANIER'
John Malkovich in 'n Clint
Eastwood-film? Dis omdat
sluipmoordenaars hom
boei, se die
onkonvensionele speier van
sy rol in In the Une of Fire

OEUR CHRISTI VAN OER WESTHUIZEN

JOHI T MALKOVlCH is nie Hollywood lief·
ling rue. Hy trek ' neus op vir gewilde films. En
hy jaag mense boonop die harms in met uilSprake
soos: "Huislose men.se bereik niks nie want hulle
probeer niks nie: Of oor die doodstraf: "Hoekom
iernand ·n t\veede kans gee as ons veel mense
nie eens ·n eerste kans kan gee ni '

Polilie korrek i hy nie. Wei een van die
veel ydigste akleurs randag op die i1werdoek.
Van Elelli se inkennige, obsessiewe joemalis wat
sy rna se moordenaars in Griekeland j:lg, tot die
kille, ge oft tikeerde ari tokraal in Dangerous
LiaisollS, \'an die luwe FBI-agent met die
nUlergende ondervragingmetodes in Jell1lifer 10!

die sensitiewe, maar dommerige reus in Of ,\fiee
alld Mell .

Nou is hy in ln theLine of Fire ie ien as . lilCh
Leary, 'n maniese luipmoordenaar wat Clint
EasIWood (as 'n geheime diens-agem) op hoi het,

Dis vreemd om Malkovich, wat al gese het
'die lank van kuns" kJeef aan alles wathy doen,
in 'n Amerikaanse hoof: troomfilm Ie ien . wat
nog te se 'n Ea rwood-filrn' Toe hy die draaiboek
lee , se Matkovich, her hy nie gedink hy sal dil
kan doen rue. "Dit het so popllih gelyk."

Hy vertel verden "In populere vernaak het iY
baie keer Ie doen mel ikone en argetipes en
plOlotipes. Ek weet nie regtig hoe omsulke rolle
Iff SR te vertolk nie, want ek kan net 'n normale
mens peel. So vir my was dit vreemd om 'n:
geweer te he en, h' weer, te hardloop." Omdat
sluipmoordenaars hom fa ineer, het ~lalk O\"ich

die rol van Leary aanvaar,
Malkovich he! drama g tudeer aan die ni

I'ersileil van lllinois-Oos. " kind het ek ahyd te
reel aandag en Ie veel verbeelding gelud. Altyd.
Om 'n akteur te word w vir my 'n SOOl1 logiese
uitbreiding daarvan." y kinderdae \\ nie moei
lik nie, se hy, maar hy her ru deurgeloop onder
S)' ouer broer, Danny.

In 19i6 kop Malkovich 51 tudie op en ig
saam mel Gary inise (later die regisseur van Of
.Iliee and Men) die teppenwolf Thealle Compa
ny. Hy debuteer op die planke in I 'ew York 'n
nullerige kobbejak in m hepard Kain en
Abel-loneelstuk, True \ est. y venolking \ n di'
karakter, se hy, · "g koei op sy broer'.

In 1 peel hy in eerste fUmroI: 'n rO!o-
pemali in tbe Killillg Fields. Daarna \-oIg Plae
illtbe Heart, Makin .lf r Ri bt, Ekni, Empirr ofthe
5/111, Dangerous liaisons, Alire en Jen nifer .
~L1lkO\ich se hy her 'n afkeer van gewelddadig
mms: "Geweld in films lei lot 'n pul breindood,
afge tornpte, nihili lie e morone.'

'n mens kan verwa . . . lJlkovich
LealY in Ibe lineofFire nie jou ewone kurk nie.

ewoonlik \ t hy di persoonlikheid van di
kar.lkler ~11 raak. Regi -ur olfgang Petersen
he! Malkovich aang-moedig om in III the Lim.' oJ
Firr te improviseer - en Malkovi h he! nieop hom
wt wag nie: ineen van die pannendse tonele
kom Ea twood en Malkovi h van aan • i lot
aang ig voor mekaar te an. On dukki han
Eastwood op daardie mblik 'we verdiepin
bo die grond aan Malkovi h .• hand. Eastwood
IuJI <rewolwer oar en druk dit in ~lJlkO\'ich

i . En. lot Eastwood en Pelersen rerOOsin ,
Ieun Malkmich oor en druk di loop in ' mood.

-Dil \\ so iek. weird. 'e!John kan mel
so iets vorendag kom." '; Petersen. MalkOlich ' :
'Ek wou dit doen \\"3nt dit \\ SOOl1 \'an uitda·
gend en seksueel - soon \ n Jeffrey D:1hmeri OJ:
·n manier:

Petersen ' hy he! verw Malkovich gaan ·r
'broeiende, inlellektuele" soon mens wees, H}
is eintlik die naa Ie ou op aarde, mel ·n bait
donker in vir humor." Die "donker" humorsir
word weerspieel in Y opmerking nadat hr :u
Learr twee \TOlle vennoor het: "Ek dink ewr
\\righl he! gese 'Women: you can·t liw \lith ·em
roo can'l hoot 'em.' Ek dink die loneel hew....
\\right \"erkeerd: • .

D
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I I
So drie dekades gelede het vier slordige Britse seuns bymekaargekom
om 'n bietjie musiek te maak. Kort voor lank was die wereld aan hul
voete. Geen ander groep sedertdien het so 'n revolusie in die
musiekwereld ontketen S005 die Beatles nie. Wat was hul geheim?
CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN kyk terug na die Liverpool-fenomeen
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SOU enigiemand destyds kon dink die groep
seuns in eenderse pakke en sopkom-haarstyle wat
glimlaggend "She loves you, yeah yeah yeah' sing,
die grootste musiekgroep in menseheugenis gaan
word? Of die parameter van populere musiek
radikaal verskuil met 'n enkele album? ~Iiskien sou
die histeriese meisies in die gehoor jou 'n lOOT

gevoel kon gee van die kudding wat hulle deur
die wereld sou stuur.

Wat het die Beatles hul verstornmende trelKrng
gegee - 'n ' refkrag war nou nog voonleef Die
vraag kan jou laat kopkrap. Mens weet dit het iets
te doen met die krytspan Lennon-Mrfanrey
maar wat presies het die vier seuns van Liverpool
bat uitstyg bo e1ke ander groep van toe tOl nou'

Die Beatles het nie leg afge kop nie: in 1962
haal hul eerste single, 'Love Me 00", die nommer
1 -posisie in Britunje, en die opvolgplaat 'Please
PIt"J 'e Me" bereik die nommer twee-posisie, Hul
Amerikaanse deurbraak met I Want to Hold Your
Hand" het hulle die hoogtes laat inskiet.

Maar die Beatie e impak trek verder a
musiek. Hulle he! 'n tydsgees \ gevang, Dit was
die bloeityd rU die Tweede '\ ereldoorlog en die
Brit. e publiek het in 'n gemaklike po t-oorleg
-elfvoldaanheid teruggesit. Die ryd wa ryp vir
vernuwing vir 'n nuwe bewussyn. Die Beatles he!
die klem op die jeug geplaas - hulle was jonk en
.mverskrokke en optimsti . Hulle het die jong
zenera ie bekend ge tel aan 'n hele nuwe tel
waardes en houdings wat trek van die oppenhk
kige tot die diepere. Iewen tyle, lewensbeskca
ing en aspirasies is ingrypend beinvloed deur die
Beatl . Hulle he! 'n weg g kep wat almal gevoel
het hulle kon volg. Enigie kon bevraagiekea
word - en all kielik moontlik.

Hul tydige deurbraak in merika het die
Beatie nog meer oroorwinbaar laat lyk. Voor die
Beatles het Britse mtc ikante aan •n soon minder
waardigheidskompleks gel}': rock 'n roll het in
\merika ontstaan en die Brine het nie geglo hulle
kon daarop verbeter nie. ClifT Richard. die groxse
Britse nger van daardie tyd, kon nie hood hasr
af maak in Amerika nie. Amerikaanse musiek is
du legs nageboots. Die Amerikaners se euforese
reak ie op die Beailes aankoms in 1961 en die
daaropvolgende ukses (posi i een tot \)f opdie
treffe lyste is deur Beatl -liedji beset met sere
ander •ingl indie Top 100) het die Beatl rITUal
die grootste groep in die te ernaak.

Veral hul individualisme het aanhangers be
koor. Ontmoetings met koninklik en die Britse
premier Harold Wilson, aanbidding deur aanhang·
ers, bekroning . niks kon hulle kud nie. Hulle het
altyd getrou gebly am hulself, hul eie aspira i en
idee.

Hoewel deel van 'n groep, her e1ke Beatie .
eie persoonlikheid behou en aanhangers kon om
verskillende redes bye1keen aanklank vin<!: Rin
wa gemoedelik, Paul mooi, John diep innig en
George mistiek. En dit was maklik om jou met die
Beatle te vereenselwig: hulle wa gewoon, die
eun -van-lang aan wat in traat- leng praat en

CHRIS PRYOR, PLATEJOGGIE BY 702 EN ROCKKENNER:

Ek is nie regtig 'n Beatles-aanhanger nie. Ek hou van donker rock: terwyl die

Beatles aan die gangwas, het ek na die Stones geluister. Vir my is hulle bietjie

te poppy. Hu lle het hul naam gemaak met drie-minuut popliedj ies en regtig die

tendens van kwa liteii-pop gevest ig . Vir elke een Beatles- liedj ie sal ek eerder

twintig Roll ing Stones·liedjies speel. John Lennon was die guts in die Beatles -

PETER PEARLSON, PLAASLIKE PLATEVERVAARDIGER:

Hulle is die grootste popgroep ooit . Hulle is toeganklik, opw indend en het met

elke nuwe plaat gegroei. AI hul komposisies is tydloos. Sgt Pepper's is die be

langrikste LP wat ooit uitgereik is . Ek was inBrittanje toe die Beatles groot was

en het hul "Get Back"·optrede op d ie BBC se dak, wat lewend op TV gewys is,

gesien. Hu lle het mylpale gestel met hul produksie en die ingenieurswese op hul

plate. En speur jy vandag se graepe na, leidie invloed op hul klank reguit na die

Beatles toe.

2 8 OKTOBER 199 3 VRYE WEEKBLAD 35



PAUL RIEKERT, ALIAS JOOS TONTELDOOS:

Ek houglad nie van" die Beatles nie.Hulle is net te clever, te sweet, te nice.

Hulle irriteer my veral in die video's as hulle so inbuig nadie mike toe en sing

yeah, yeah yeah. Hulle het 'nonqelooflike tipehype reggekry, maar ek dinkhul

musiekisoqrskat, Sgt Pepper's is interessant :- niks meer nie. Ek dink die latere

Beatles-goed is goed - maar mense ken dit nie. As huUe sa Beatles, bedoel

hulle ~ellow Submarine". Ekhou van John Lennon se Mother-LP - dis netjam

mer van Yoko Ono.

LOCHNER DE KOCK, SANGER EN AKTEUR:

Ek is 'n kind van die Beatles-tyd. Veral John Lennon het 'ngeweldige invloed op

my gehad. Syboek In His Own Write het my geinspireer - ekhet self in jibberish

begin skryf wat later Iirieke van Iiedjies geword het. Hullirieke is deurdag en

poetles, hul nootprogressies ingewikkeld maar bedrieglik eenvoudig. Daar is nie

een musikant wat onaangeraakis deur die Beatles nle, Toe ek hul A Hard Day's
Night-film gesien heten Ringo laat sy koerant so sak, het ekharder as die mei·

sies geskree, Ek het soos "n vark gegil.

NEDfRmE
TOE die 16-jarlge John Lennon In 1956 ElVis Presley se "Heartbreak Hotel' die eerste keer

hoor, kon hy sy ore nle glo nte. Met 'n Spaanse kltaer, vir 12 pond gekoop, op sy naem stlg

Lennon summie'r die Quarry Men.

In 1957 nool 'n lid van die groep'n klasmaat oor om te kom seamspeel. Sy naam was Paul

McCartney. Ole dag toe LennonoorMcCartney se skouer leer om syvlngers op die snare te

volg, Isdie mees skeppende skrylvennootskap In die geskledenls gebore. Hul lIetde vir

Buddy Holly, Elvis Presley en Amerlkunse rhYthm & blues sneer hulleseam. 'n Jong seun

genaamd George Harrison, wat em deur Lennon verpes Is omdat hulle hom moes

"saamsleep', slult hom ook un.

StuartSutcliffe, wat Lennon by die tlverpoclse Kunskollege ontmcet het, skaar hom ook by

die groep. Hulle moes 'n naem klcs: beinvloed deur Holly se Crickets, stcl Sutcliffe 'beetles'

veer, Lennon verender dlt na Butles - 'n woordspellng op "beat·lu'.

In 1960 rdl Allan WIlliams, hul dcstydse bestuurder, konserte In 'n klub In die roolliggebled

In Hamburg, Oultsland. Pete Best slulthom aan as tromspeler, Voor prostitute en hul klli!nte

speeldie sesttes etke aand ses ere aanmekaar. Om die gehoor seaandag te trek, doen

Lennon wulpse parodlei! op Presley se verhoogoptredes. Olt energleke optredes beret die

groepvoor vir tetere konserte.

Brian Epstein, die etenear van.'n Llverpoolse platewlnkel, bled sydlenste as bestuurder aan

(sommlges st dlt was omdat hy verlld was op Lennon). Hy veranderdie Beatles van 'n

slordlge klomp seuns In 'n blink groep muslkante In netjtese pakke.

N6 'n aantal teteursteuenee oudlsles by verskltlende platemaatskappye, oorreed hy

ultelndellkvir George Martin, 'n obskure vervaar'dlger van komedleplate by Parlophone, om

'n platekontrak met die Beatles te slutt. In 1962 haal die eerste single, 'Love Me Do', die

nommer 17·poslsle op die Brltse treffersparades•• CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

,

eenvoudige liedjies met universele temas .skryf.
Tog was hul intelligensie en humorsin skerper

as enige idole v66r hulle. Hulle het bewys 'n
gewone .werkersklasseun lcin uitstyg bo alles en
Vp grootse wyse suksesvol wees.
\ Oit het die.verbeelding van die jong generasie

· aa~gegryp - maar ook, die se ouers het nie
onaangeraak gebly .rue. AI het hulle nie van die

.' 'wilde' haarstyle gehou nie, het sentimentele
ba1lades soos "Yesterday", "Michelle", en "She's

·Leaving Home" ouer hartsnare geroer terwyl die
~ug 'l am the Walrus" en "Helter Skelter" geniet
het. .

·JOHN LENNON was van die begin af die
middelpunt van die Beailes - en in later jare was
hy die-simbool van die anti-establishment-tyds
gees. Hy was .'n soort siniese anti-held met 'n
verwronge humorsin. Gevra oor sy gunsteling

· SOOrt motor, antwoord hy: 'n bus. Lennon was 'n
renegaat,'n avontuurlustige, talentvolle musikant .
wat vroeg al geirriteerd was mei die Beades se
aanvaarding deur die establishment.

Bob Dylan se komposisies het Lennon so
beindruk dat hy besluit het om uit die "yeah yeah"
formule te breek. Surrealistiese woordspeling het
sy forte geword; sy liedjies het meestal uit outobio
grafiese fragrnente bestaan. (Sy ongewone "Nor
wegian Wood" op Rubber Soul [19651, die album
waarmee hulle in 'n meer oorspronklike rigting
beweeg het, handel oar ontrouheid aan sy vrou,

. Cynthia.).
Lennon se omstrede uitspraak, "Christianity

will go. It will vanish and shrink. We're more
popular than Jesus now', was die eerste openbare
teken dat hy lank nie meer tevrede is met die
Beades se ordentlikheid nie. Hiermee het hy die
grootste heilige koei van die establishment sonder
ontsag aangetas. En tipies van hom, het hy nooit
regu;t apologie aangeteken nie. Wei verduidelik,
maar sonder verskoning.

Lennon en McCartney se strydige tempera
mente is die sleute1 tot die Bearles se trefkrag.
Terwyl McCartiley ywerig met die establishment .
geflankeer het, het LeMon die establishment tot in

, sy. fondamente. geskok. McCartney het 'n goeie
neus vir besigheid gehad - by het besef wat nodig
was om die top te bereik. Lennon het eers daarmee
saamgegaan, maar al hoe meer daarteen geskop.
Die wisselwerking mssen die twee het gesorg vir
uitstekende musiek aan die een kant, en 'n
uitdagende bevraagtekening van die status quo

- aan die ander kant En nie 'n sekonde tevroeg of
te laat 'nie: die tydsgees het albei verlang.

Die .botsing tussen Lennon en McCartney is
musikaal tot uiting gebring in sterk wedywering
van vroeg af. McCartney se gedurige neiging om
oulike, lighartige melodee te skryf, is aanhoudend
deur Lennon se sarkasrne en sinisme kortgeknip.

McCartney het, met sy besigheidsneus, die
psigedelie van hippiedom aangegryp en met die
konsep van Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band
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0%7) vorendag gekom. Maar Lennon het gewig
aan die konsep verleen met die psigedeliese
surrealisme van sy "Lucy in the Sky with Dia:
mends", Die dwelm-besielde surrealisme word
uitgebalanseer deur sy visie van die harde werle·
likheid - en, 5005 een anikelskrywer opmerk,
"he's tried to take art to reality". Lennon se post.
Beatles-musiek ilIustreer die punt veral.

Lennon se absurde observasies van die daag
likse realiteit in 'A Day in the Life' Yang die
wanhopige toestand van die mens vas. Die onvan
paste, amper drornerige reel "I'd love to tum you
on" duik 5005 'n hallusinasie tussen sy grou
waamemings op. Hier kan mens egter sien dat
McCanney onontbeerlik was in die Beates. sy
heerlik verfrissende lirieke in die middel van die
liedjie verskaf 'n noodsaaklike wending.

"A Day" wys hoe M~ey en Lenrion mekaar
kreatief aangevul het. Oak op Magical Mystery
Tour, waarin die psigedeliese tema van Sgt Pep
per's sterker uitgebou word, is Lennon se 'Straw
berry Fields Forever" die somber teenvoeter vir
McCanney se sonnige "Penny Lane", Interessant is
dat die twee liedjies aIbei se herinneringe aan hur
kindenyd vervat,

George Harrison is van die begin af oorheers
deur Lennon en McCartney se sterk, konflikte
rende persoonlikhede. Maar hy het Westerse ore
aan Oosterse klanke bekend gesteL Die Beades se

Rooi en blou plesier
DIErooien bloudubbelalbums is einde
ten laasteopCDvasgevang. Dis 'n
aanwinsvir aanhangersentoekomstige
aanhangers, wantdietweealbums, The
Beat/es 1962· 1966enThe Beatles
1967· 1970, bied'ngoeie oorsigoordie
Beatlesse fleurige loopbaan. Die vroee,
meerkommerslelemusiekisopdie

. rooietevinde; dieblouebevatmusiek
vandielegendariese SgtPepper's
LonelyHeartsClubBandtotdie White
Album, MagicalMysteryTour, Abbey
Roaden Let It Be.

Interessanthedesluitondermear in:
'nweergawevan"Let ItBe"op 1967- .
1970watverskilvandieLetltBe- .
weergawe;Iiedjieswatkortspelerswas
ennieop albumstekey isnie, soos "The
Balladof John andYoko·en"HelJo,
Goodbye";IiedjiesopskaarsLP's soos
"Don'tL~tMeDown"enGeorge
Harrisonse "OldBrown Shoe".

f1irtasie met mistisisme - hul Indiese .ervaring'
onder leiding van die ghoeroe Maha1ishi Mahesh
Yogi - het die grootste indruk op Harrison gemaak.

Sy"Within You Without You· op Sgl f'eWer~ gooi
n6g 'n styl in die reeds kleurryke verskeidenheid.

Die White Album is 'n oordonderende bewys
van die Beatles se musikale virtuositeil. Artikel
skrywers skryf die eklektiese diversiteit toe aan
die konflik tussen McCartney se kommerslele
instinkte en Lennon se vasbeslotenheid om 'elek
troniese kJank-gedigte" te skep. Die gevoIg was 'n
uamlik ongedissiplineerde mengelmoes waarin
Harrison virdie eerste keer die kans gekry bet om
hom as verrnaarde komponis te ontpop.

Die spanning tussen Lennon en McCartney
kom tot 'n breekpunt na die uitreiking van Abbey
Road in 1969: die chaos van die let It Be-opname
sessies lei tot Lennon se "I want a divorce', In1970
spat die Bearles uitmekaar • en gepas oak. Hulle
het die era gedefmieer met hul musiek en 1ewen
suitkykj hulle was die versinnebeelding van die
vemuwing in kultuur. Veral Lennon word die
ikoon van daardie generasie: sy musikale kreati·
witeit en konfrontasie van die establishment (ook
deur sy latere "bed-in for peace"saam met Yoko
000) inspireer mense tot vandag toe.

Die Beatles was die ultimate popmusikante,
baanbrekers sonder weerga. Hulle het die grense
van pop so vee gestrek as wat dit kon gaan - en in
die proses steeds daarin gesJaag om tot 'n gehoor
van aile ouderdomme te spreek. Van 1970 tot
vandag poog groepe vergeefs om dit te oonref.
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Y,"'", Mooier kan
~t' ,'nviool nie
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.. DEUR PHIL DU PLESSIS

· Dong-SukKang(viool)
indieBaxter-konsertsaal
virdieCapeTownConcertClub
metlamarCrowson (klavier)
enmetdieKaapstadse Simfonie-orkes
(dirigentDavidTidboald) indie Kaapstadse
stadsaal

dit sal haar teen hom beskerrn. Maar op die ou end
. het sY geen beheer oor die gebeure nie, want Mike
is 'n meesterlike manipuleerder.

Ten to Ten gaan oor kwessies wat elke vroo sal
aanraak en die spanning wat Biko en Chadv.ick
wek, gaan rnense se kele 'nbietjie droog laat word

, 'N GROOT vreugde op die musiektoneel is die
, gehalte van die soliste wat noe weer die land
.besoek. Dit is baie jare laas dat mens vioolspel
soos die van Dong-Suk Kang in ons sale gehoor
het. Ek is met sy spel dadelik aan sommige van
die deugde van David Oistrakh herinner: 'n
verruklike toonklank, suiwerheid selfs in die
mees hartstogtelike oomblikke, volmaakte

· intonasie, onbegrensde vaardigheid en 'n sin vir
musikale styl wat keer op keer presies in die
kol is.

,Met Lamar Crowson aan die k1avier is die
gehoor deur twee musikante wat meesters is
van Franse koloristiek en liriese styl, getrakteer
op 'n onberispelike uitvoering van die
vioolsonates van Claude Debussy en Guillaume
!.ekeu. Melodiee is in hierdie fantasie so lekker
lank uitgerek dat jy soms voel jy is amper weer
by die huis sonder dat jy presies weet waar jy
was, maar dit was baie mooi hier.

Toe trek menere Dong Suk-Kang en
· Crowson weg met sigeunerrnusiek van Sarasate

wat jy kon sweer uit die rook van 'n kamp\'uur
in 'n eksotiese Iandskap kom. Die heerlikste
was egter Fritz Kreisler se eenvoudige
liebeslied, waar die violis die beste Weense
rubato gewys het, begelei deur 'n wonderlik
uitgeligte teenmelode op die k1avier. Praal van
musikale veelsydigheid!

Die uitvoering van Jean Sibelius se
vioolkonsert was begeesterend vir die orkes en
die gehoor..Dikwels het ek net geweet: mw

, skoonheid en 'n kragtiger, ryker k1ank kin jy
rue. uit 'n viool haal nie.

.Dong-Suk Kang is so klein dat sy instrument
byna soos 'n groot altviool Iyk, maar sy hele
liggaam en gees is met hierdie uitvoering aan
sy instrument gewy..

,. '.' ,'" -'
'/.' ...

. .

ChrlsBlko
en JennyChadwick
In Ten to Ten

, Ten to Ten, geskryf deur Martin Jacklin, wat op
. 1 November bydie New Black Sun open, is nog

'n stuk 'wat mense gaan laat regop sit. Regisseur
Savo Tufegdzic slaan 'n nuwe rigting in • hy
oorbrug die gaping tussen fliek en teater. In die
eerste paar minute voel dit asof jy in 'n fliek sit
Voordat een van die akteurs op die verhoog
verskyn, sien jy 'n kommersiele advertensie op 'n
skerm agter die ver
hoog speel. Net
daarna verskyn die .
titel-sekwensie en'
begin die storie op
die skerm speel. In
ware movie-sty!.
Skielik gaan die ligte
aan- en d3ir sit die
vrou wat nou net
op die skerm ver
skyn het, op die '
verhoog. Mens kan
nie help om terug
te dink aan jou

,kinderdae toe jyge
wonder het wat sou
gebeur as John
Wayne skielik uit die skerm na yore tree Die.

Die storie vind een oggend in 'n bioskoop
plaas. Susan Oenny Chadwick, wat haar debuut as
aktrise maak) het kom fliek kyk. Dis tien voor tien.
Sy is Ius vir niks en niernand nie, en wi! net alIeen
wees. Skielik loop Mike (Chris Biko) by die deur
in en gaan sit agter haar. Hy loerhaar so skelmpies
aan. Hy wi! haar nader. Sy is nie Ius vir sy gesprek
nie en ignoreer hom. Maar Mike glo aanhouer
wen. Hy kom sit langs haar. Sy vervies haar, se
hom om te loop, maar .hy wi! niks daarvan weet
nie. Daar is spanning in die lug. Sy gryp na haar
handsak mel die traangasspuitjie - sy voel veilig,

· KYK mens na wat deesdae in die teater opgevoer
word, val dit op hoe wyd vervreemding op 'n
seksuele vlak uitgebeeld word. Die meeste mense
is van nature onseker, maar in seksuele verhou
dings neem .die onsekerheid 'n demoniese karak
ter aan. . . ' " ,

InShots in the Dariz, noti in die New Black Sun
in Johannesburg te sien, word die paranoia en angs
van twee verliefdes wat hulle in 'n woonstel
afgesonder het, met teerheid, uitbundigheid en
woede uitgebeeld. Dit is irrelevant dat die ver
houding lesbies is, want die vervreemding (van
mekaar en die buaewereld) is 'n fencxneen van die
meeste post-yuppie verhoudings.

· Delicious (Bridget McCarthy) en Marathon (Re-
bane Abrahams) kan hul hande nie van mekaar
alhou nie. Marathon is geweldig behep met seks,
sy bet selfs 'n monsteragtige toestel, wat as VIbrator
dien, om haar onversadigbare wellus te bevredig.
Dit blyk ook dat sy verveeld met haarself en .
Delicious is. Om aan die verveligheid van die lewe

, te ontsnap, lewe hulle hul fantasiee uit deur
seksuele speletjies te speel. Die skeidslyn tussen
werklikheid en die speletpes is baie dun, want
soms blyk dit dat hul aangenome karakters hul
huidige realiteit vir, altyd gaan oorheers.

Een van McCarthy se karakters, die brutale en
kru Richard,. is onder die walglikste en skreeu
snaaksste karakters wat n6g op die planke verskyn
he!. McCarthy wys met die uitbeelding -' veral in
die re7-telefoongesprek - dat sy nog een van ODS

beste komiese aktrises kan word. Abrahams, of sy
Jl?U die karakter van 'nman of 'n vrou speel, smeul .

. van die sensuaIiteit. '
Die stuk is ook deur McCJrthy en Abrahams

, geskryf en mens kan hulle net gelukwens met 'n
boeiende en weldeurdagte teks. Regisseur Melissa
Ferguson het die twee voortreflike aktrises se

· ongelooflike energie uitstekend gekanaliseer.

BridgetMcCarthyen RehaneAbrahamslnShotslntheDark ,; \ II

~fKSANGSENFANTASlfE
· , DEUR BEVERLEY MITCHELL': ,,'

38 VRYE WEEKBLAD 28 OKTOBER 1993



Jesse

Bradford.n'n

rykmaatln

Klngofthe

HID

DEUR CHRISTI VAN DER WESTHUIZENLEU(NSDIE VfRTROOSTIN~ VAN ,1
Steven Soderbergh, die befaamde regisseur van sex, lies end videotape, .
sa jongste film, King of the Hill, draai nou in Suid-Afrika
DIE bohaai oor Steven Soderbergh vier jaar gelede was verstommend: op
grond van een fJlm - sex, lies and t'ideotape, 'n ftlm wat die meeste kritid in
daardie stadium nog nie gesien het nie - is die 26-jarige regisseur 'n "boy
wonder' en "hot phenomenon" genoem en vergelyk met Frands Ford Coppola,
Martin Scorsese, Robert Altman en Federico FeUini.

Die vemaarnste ooreenkoms tussen hom en die indrukwekkende galery
regisseurs? HuUe he! almal die Goue Palm-prys vir die Beste Film by Cannes
gewen - en in 1989 he! die jong regisseur, skrywer en redigeerder van nerens
(eintIik Baton Rouge, louisiana) ook die gesogte prys losgeslaan.

Soderbergh he! dus goed afgeskop. 'VOOr se.\; lies and t'ilkotape het hy net
'n rock-dokumener oor die groep Yes op sy naam gehad. Dit is benoem vir
'n Grammy, maar he! nie een gewen nie. Toe, met sex, lies and videotape, word
hy eensklaps die groot nuwe hoop in die kwynende Amerikaanse fl1mbedryf.

.Sy volgende prea; Kafka, met Jeremy Irons in die hoofrol, is verbasend lou
ontvang. Dis 'n ftktiewe vertelling van voorvaUe in die Tsjeggiese skrywer
Franz Kafka se lewe. Resensente het dit "imposant" genoem, maar gemeen
Soderbergh he! te swaar op Hitchcock-fdms en ekspressionistiese Duitse prente
gesteun.

DAT SODERBERGH ANDERSINS syeie kop volg, is duidelik. In
onderhoude n3 die sukses van sex, lies and t'idRotape se hy: "Dis die soort film
wat ek wil sien. Ek's 'n lid van die gehoor, ek sien flieks, so ek probeer net
myself tevrede std." En: 'Ek g10 Die daarin om 'n akteur te manipuleer nie en
ekglo nie daarin om toe te laat dat ek gemanipuleer word nie." Ondanks Kafka

.se mislukking by die loket en die kritiek daarteen, bet by voortgegaan met sy
volgende projek: King of the HjJ~ 'n film wat Die juis kornmersieel aanklank
sou vind by die gemiddelde f1iekganger nie. .

King of the HiD is gegrond op die memoirs van AE HOldmer, 'n dlskure
inwoner van St Louis in die jare dertig. Die fdm vertel die verhaal van die
skrander 12-jarige Aaron, wat uit 'n arm huis kom. Trots laat die seun
vindingryke leuens oor sy alKoms venel, Sy ouers ~ argeo!oe, ci huJIe isgeed
deur kannibale in Afrika; sy pa is 'n vIieenier op 'n geheime sending vir die
regering, ensovoorts. In werklikheid is sy pa 'n verkoopsrnan wat kerse
verkoop wat Die kan brand Die; sy rna is sieklikj sy broer is weggestuur omdat
sy ooers nie n6g 'n mood kan voed nie.

Soderbergh lewer 'n geslaagde uitbeelding van die gevoeIens van 'n kind
wal vroeg-vroeg opgesaaI is met voIwasse verantwoordelikhede. Hy wys die
ontbering van die dertigerjare sonder om sentimenteel te raak • Aaron se
halsstarrige weiering om sy Waardigheid te verloor (anders as sy pa), roer die
~er. Jesse Bradford se speJ as Aaron is fyn genuanseerd en nooit oordrewe
~. . .

Ondanks die estetiese kinematografJe, die oortuigende loneebpeI en die
knap manier waarop die l}'dperk vasgevang is, sleur King of the HiN die kyker
nooit mee Die. Jy kyk as onbetrokke toeskouer na die gebeure.

Soderbergh beeId 'n gesin uit wat onder die broodlyn ·Iewe . maar sy
uitbeelding is so aantreklik dat die karakters se opset nie oortuig nie. Die
voordeel van die uitbeelding is dat die grouheid van Aaron se werklikheid
treffend ontvou. Die fIlm kon rnakIik 'n tranetre"kker gewees bet, maar die
fokus bly op die jong protap en hoe hy die werk1ikheid hanteer.

Met King of the HiD bewys SoderbeIgh weer sy veelsydigheid as sbywer
en regisseur. Hy trap versigtig om die kommersiele slaggate waarin ander
Arnerikaanse regisseurs so gereeld val: sy films is eerlike, sam blllllOlNiese
pogings om mense segevoeJservaringe vas te.vang sonder omin stereotipering

. of sdunaltz te vervaI. .
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Watch It
Regisseur en skrywer Tom Flynn het met Watcb II
'n suur weergawe van Singles gemaak: verhou
dings word uit die manlike oogpunt hekyk . en
Flynn slaag daarin om e1ke nare verrnoede omtrenl
sekere mans te bevestig, Die film gam oor 'n
speletjie wat vier huismaats met mekaar sped: 01'
onverwagte tye sel hulle vir mekaar I'indingryke
lokvalle. Die een wat uagevang word, word met
die waarskuwing 'watch it" uitgelag. Manlike
"kameraderie" neem in die film kinderagtige en
ongenaakbare afmetings aan.

Michael (jon Tenney) is jou tipiese, geroelkse

IS VROT MELKPO
IN· KOEVERTJIES

!
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Wide 'Sargasso Sea'
, . Een of' ander Amerikaanse .filmmsker hel erens

gehoor dat 'n kunsfJlm eintlik net 'n verskoning is
om'Iekker .sekserig te. raak. En toe word Wild
Orchid, Wild Orcbid II en Naked Tango lerstond .
gemaak: fdms wat baie soos porno sonder die seks
is. John Duigan se Wide sargasso Sea is geen
uitsondering nie. Die film bat jOu behoorIik

. terugsteier van pdte walging.:.,waar WiM Orcbid
'ten minste die verwagte potjie meganiese seks aan
die einde gehad het, herinner Wide Sargasso Sea
.aan zandalee. die "erotiese" oomblikke besaan
uit nabyskote 'van vol- vroulike Iippe wal midde
in 'n passievolle oomblik "sensueel" verstar. Of 'n .
vlietende skoot van die ronding van 'n swelerige
boud/bors Aangesien jy hard probeer om jou
Iagbuie te beteuel, rnaak die tonele geen indruk
Die. Die Victoriaanse' kostuums is koddig en die
kameraweek in dramatiese oomblikke (soo; waar
'n v1ammende papegaai deur die lug trek) rukke
rig. En kan toneelspel so swak wees, wonder
mens onwillekeurig: indien die twee hoofspelers,
Karina Lombard en Nathaniel Parker, wei 'n
poging sou aanwend om ,met oorgawe Ie sped,
sou hulle in elk geval deur die onsarnehangende

. draaiboek gepootjie word. Interessanl speet Michael
York en Rachel Ward ook daarin - week is seker
baie skaars.

.; ....

Kultuur

. ~.:..'

. ;'~: -
' ...

Karina Lombard en NathanielParkerIn Wide

SargassoSea

:filmfesensies
.DEUR CHRISTI' .VAN DER WESTHUIZEN'

r •, o o n
LJ-NDSAYSMITHERS-FeB !5SMio1I1A
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SuzyAmls

,enPeter

GallagherIn

Watchlt
FrancoNeroIn Pupl AvatlseBrothersandSlsters

ITALIAANSE FILMFEES
manlike chauvinistiese vark wat vroue om hom met 'n k1ap van Sfvingers
nunipuleer. Rick (Tom Sizemore) is 'n g1adbekkige, onvolwasse man
netjie wat vroue graag so maklik soos Michael sou woo rnanipuleer. Die
i riendelike, innemende teenvoeter vir die !Wee is die sensitiewe John,
(l'eter Gallagher van sex, lies and videotape.faam) wat vroue mel
j~terdogtige respek hanteer,

Oor na die vroue: Anne (Suzy Amis) mag miskien inlelligent wees,
maar wil log asseblief net nie aileen wees nie. Daarom val Sf vir elke
moontlike truuk van Michael. En dan is daar Brenda (die wonderlike Lili
Taylor wat laas in Arizona Dream gesien is) en Ellen (Cynthia Sleven-

,;<;()n), onbeindruk deur die seuns se speletjies.
it' Behalwe vir een skerperige reel - "I'm a woman. WlJen you grow up

(
and become a man, 'phone me" - ..!!:!!!!!! Walch Itvan begin lot einde.
Dis 'f!. s~'art!lige kyk na hoe sirnpel mense kan' wees en Flynn se

\. pogings om Ie fIlm opbeurend te maak (deur 'n poets in tegooi as dinge
"'\swaar raak), faal jammerlik.

, Ole Alltalla-Socls Itolloonse fllmfees Is van 5 November In die Rosebank Mall,

Johannesburg, te sten,

Vyf films van die bekende Itallaanse reslsseur Pupl Avotl word vertoon: The

Story of Boys ond Girls, Brothers and Sisters, Groduotlon POr!y, Christmas

Present en School Outlns.

Vir lIefhebbers van klossleke Itallaanse films Is daor Koos, Long Live the Lody,

Identlflcatlon of a Woman en Orchestral Rehearsol.

Ole werk v~'njonger Itollaanse reslsseurs word verteenwoordlg deur Michele
-,

Placido se Pummor6, Roberto Glannarelll se Downtown Rome, Silvana Asostl

se Sweet Wor Farewell, Francesco Martlnottl se Abyssinia en Corio Mazzocuratl

se Another Life.

Elke film word drle keer vertoon endie fees duur tot 18 November.

EIER WAT HULLE DESTYDS
VERKOOP HET.
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KuUuur loop sy de pam/jle. Van Hans DIeSkipper tot by Grlet Slnyf'n Sprokle. Van Marla Callas

tol by Karla Krimpllen. Vir die een mens Is dlt k",1S en muslell, vir 'n ander is dll gOOdlens

en politlelt.Afrikaans Stereo is 'n kuUuurstasle.

In vandllg se warrelwindwl!reld lulsler ons hoe die moderne Afrlkaanssprekende leef, wat
/ .

by doen, wat by so, wat by glo, boe by sing. lag, bull en ontbou. Ons gaan terug na die gode

goed vangister; baal dlt ult en vryJ dll bUnk. Afrikaans Stereo loop oar die brQe IIQ ander-

land en ondersoek die bande met OIlS stamkulture. Ons spring oar AFIlIUAIlS

die draad en gesels met die buurkullure.. OtIS dink onajbankllll,

OIlS dlens is oars en Iewenskragtlg, dlt erken verskeldenbeld en

praat met Inslg. Ontmoet ons by 100/104 FM en ontdek die kuUuur

w€reld van vatulag saam met AfrikaallS Stereo. .

red

-- i·.

\
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eens dat dit die eerste vertolkings is wat in .
dieselfde asem as die beroemde opnames van
Emil Gilels en Eugen Jochem genoem kan word,
K1anktegnies was die opnames egter swak, Na die
digitale hermeestermg illdie nuwe heruitreiking is

.die probleme opgelos. Nou kan 'n mens jou len
volle verlustig in die poetiese benadering waar- '
deur Kovacevich die onderliggende liriese aard
onderstreep wat in albei konserte opgesluit Ie,
sonder om die magistrale krag van die werke in te
boet, As 'n bonus kan jy jou verder verkneukel in
Kovacevich se deurdagte, virtuose vertolkings van
Brahms se 4 Ballades (op 10), Scherzo (op 4) en
die 8 Klat'ierstukke (op 76).

CHERYL STUDER IN SA!.ZBURG: Liedervan Schu
bert, Debussy en Richard Strauss. Irwin Gage
(klavier). DG 437 784-2

Cheryl Studer het onlangs in 'n onderhoud gese sy
gaan haar in die volgende paar jaar, terwyl haar
stem nog vars en jonk is, meer op opnames toespits
asop opera- en konsenoptredes. Te oordeel na die
ryk plate-oes wat byna maandeliks van haar
verskyn, is sy.be5ig om die voorneme gestand Ie
doen.

Hoewel Studer haar Europese debuut aanvan
klik as Iiedersanger gemaak het, is ek nie baie
beindruk deur haar eerse plaat van Schuhel11iloder
(DG 431 773-2) Die, Oil was mooi klankc\(Jrxler
werklike diepte. 'In die opname van haar lieder·
konsert in Salzburg is daar meer innigheid en
oortuigingskrag in haar liedervertolkings en vestig
sy haar as 'n Iiedersanger van formaat. Haar sterk
dramatiese aanslag is meer geskik vir die Strauss
idioom as vir Schuben, en die trefkrag van die
opname Ie.daarom eerder in die dertien Strauss
lieder as in die \)f Schubertlieder. Dis in Strauss
met 51 meesleurende musikale Iyne waar sy haar
pragstern soos 'n instrument kan laat gedy, socs in
Waldesfabrt, Allerseelen en in die toegif Zue
ignung. In Debussy se sjarmante Arietles oubIU!es

/ maak Studer gebruik vari 'n ryk skakering van
stemtoon om delikate, koesterende vertolkings
van die onderskeie lieder te gee. Dewgaans word
sy deur Irwin Gage se verbeeldingryke klavierspel
begelei. • .

((,'STEPHEN;KOVACEVJcIi ;:~~1
:{Y BRAHMS-THE 2 PIAN()(x)NCERli>S~i
J' .1I.'l.I..'lma-:.o. SOERZO.c.. •• sIW/Oi'IECEs,007tlf

;S;:;"\ . "'~J

BRAHMS: TWEE KLAVIERKONSERTE, 4 BAl
LADES (OP 10), SCHERZO (OP 4) 8 KLA
VlERSlUKKE (OP 76). Stephen Kovacevich (kia
vierl, sir Colin Davis (dir), L..ond'ense Simfonie-orkes.
PHIUPS 442 109-2

Selfs platemaatskappye moet verskillende Foefies
bedink om huDe omset te verhoog. As dit egter so
'n winskoopFoefie is soos die dubbele CO met
Stephen Kovacedch .se meesterlike vertolking van

die meeste van Brahms se .
, monumentale klavier
.werke, hoop 'n mens daar
sal nog meer sulke heruit
reikings wees - ons moet
alrnaJ deesdae twee keer
dink asdit by die prys Van
CDs kom!

Met die oorspronldike
uitreiking (980) van Ko
vacevich se opnarnes van
Brahms se twee kla
vierko~e was kritici dit

. '.": ". '..
" ."."

.,':"

REQUIEM (VERDI), OUATIRO PEZZI SACRI (VER
DI). Cheryl Studer. MaIjana Upovsek, Jose Carer
ras, Ruggero Raimondi; Weense Rlharmoniese
Orkes met Claudio AbbOOo (dill. DG 435 884·2.

As gewyde werk Jay Verdi se Requiem dikwels die
kritiek dat dit te opera-agtig is. Maar met Oaudo

: < \

\tlUISJf~iN··BIETJlf...
\: ,:: HENNING VILJOEN KIES 'N PAAR KLASSIEKE CDS
~.;\ . • .>, " ._ VIR DIE FYNPROEWER

~,'rHE MI~~CULOUS'MANDARIN (BARTOK), Abbado se ietwat meer
,",' , DANCE SUITE (BARTOK), PEACOCK VARIATIONS "gedrae tempi kom die

, "(KODALY). Franz-Welser-MOst (di~, L.ondense Fd~, gewydheid van die werk
-. harmoniese .Orkes. ~I CLASSICS 7 ,54858' 2.' ~_'-'." baie sterker na vore as in

• ,,; '. Robert Shaw se bekroonde
opname (I'ELARC 80152), of Guilini se legendar
iese opnarne (00 CDS 7 47257-8). Abbado boet
geensins die drarnatiese wisseling tussen opstand
teen en berusting in die dood in Die, maar omhuJ
dit in 'n meer geestelike stemming. Die sinryke
integrasie van' die solo-gedeeltes laat dit in die

"geheel ook rninder na sekulere open-musiek
klink.

-' Met uitsondering van Carerras, wie se stern aile
glans verloor het, lewer die soliste uitmuntende
vertoiklngs' Die sternme van Studer en lipovsek
smelt skinerend saam in die Recordare en Agnus
,Dei enStuder ismet haar stralende hoe register op
haat beste in die Libera Me. Raimondi beskik
miskien nie oor dieselfde 'warmte as Nicolai
Ghiaurov (Cuilini-opname) nie, maar lewer 'n
deurleeFde vertolking. ,

Abbado se eerbiedwaardige venolking van
Verdi se Quat/ro Pezzi Sacri is 'n aantreklike
bonus indie opname. Studer lewer 'nontroerende
vertolking in' die Te Deum. Klanktegnies is die
opname puik.

· Die opspraakwekkende besoek· van die Londense
. "; Filhannoniese Orkes en huJ dinamiese jong diri- .

- . gent, Franz Welser~Most, isnog he1der in die.
- geheue. En met die nuWe opname van Bartok se

Dans SuiJe en Kodaly se· Peacock Varlasies, wat
.' lXlk in hul konserte hier uitgevoer is, kan jy die
· opwindende musiekervaring laat herleef. Soos

tydens sy, besoek verlay Weiser-MOst briljante, en
betrokke spel uit die' LFO en word die ritmiese,

" volkse aardvan albei werke uitmuntend vas
gevang. Bartok se 'Ibe Miracu/Qus Mandarin word

· met 'n byna asemlose drif en balbaarsheid uage-
. voer. Elke sielkundige nuanse van die wrede
•.. verkragtingwat die musiek uitbeeld, word ver-

klank. '. ',.' ,
As jyop' soek is na 'n aeer tradisionele

aandenking van die orkes en dirigent, kan ek die
sjarmante vertolking van Mendelssohn se DerrJe en

I,. . V'1e7lie Sim!onie (EMI CLASSICS 7542632-8), asook
Ll '

die meesleurende vertolking van Mahler se Vierde
Simfonie met Fetidly \.ott as solis (00 CLASSICS
CDM 7 69824 2) ten sterkste aanbeveel. Die
Mahler-opname is nie net teen mid-prys beskik
baar nie, maar word ook as die eerste keuse
aangegee deur Gramophone se CD Guide.
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DIT VOER MY tot "Die storie van my paw: 'n
speelse teks wat sterker as enige ander verhaal
toon dat Prinsloo, soos reeds in sy \'Orige hoek,
emosionele gebiede betree waarvoor min ander
skl)'wers kans sien. Teenoor die pa; die minnaar
aan wie verhale vertel word, saam met wie 'n
ootmoeting herdenk word, en ook teenoor die pa:
'n woedende, verdrietige verteller wat die laaste
boodskap aan "my anne, anne, 0 so verstote, 0 so
beduiwelde, 0 tot die dood bedroef en bedon
derde, anne stokoue fokken ou pa" steeds uitstel:
'Ek sou my pa 'n brief kon skryr - "Wal ek in die
brief nie sou vertel nie" - "Van OIlS herdenking

venel ek my pa wei" - "Wat
ek hom ook nie /IOU aI sal
vertel nie", Dis 'n\trl1aaI van

·Iiefde en wanhoop, ids wat
jou. hart breek.

Weifeling mag die woord
wees, en tog Wee! e1ke ware
skrywer. weifeling en on
sekerheid isdie etn ding wat
deur trefsekerheid van teg
niek nie opgehef nie, eerder
geaksentueer word. Hierdie
boek is geen Slagplaas nie 
niemand skryf nog so 'nhoek
'n jaar later nie - maar '0

bevestigin meedoenIons en
indrukwetkend, dat Prins-
100 verteJtegnies,~ . -
~ in Sf aanvoenn~die .?

komplekse verhouding van tekS tot w~eid
vetderontwikkel het as miskien enige an~ I
SS'er in Afrikaans· • "

slapelose man". Gedagtig aan die titel en die

~
motto's, sien 'n mens ook hier verskiUende fasette
van die begrip 'storie", onder andere: storie as
konstruksie, storie as rnondelinge verteUing, storie
as manier am die tyd te verdryf terwyl die tyd

rbygaan.
"Die storie van my ned" bestaan byna volledig

uit berigte en gerugte rondom 'n sterwende aan
Aids, wat neerslag vind in die gebruik van ge
meensame uitdrukkings: Die taaI self word draer .
van 'n nuuskierige, maar tegelyk verdoeselende
ingesteldheid by die twee groepe waartussen die
veteller beweeg: die farnilie en die homoseksuele
vriende. Die storie van Bennie is 'n storil:.van
stiltes en verswygings - maar terwyl' die ~I
eindig met 'n bevestiging hiervan in die woorde ~

'Bennie het vir sy ma-hulle gese hy bet dit van 'n
bloedoortapping gekry", is die verteUer in verskil
lende toonaarde, van die nugtere tot die makaber
pretiese (")3, staan nader, geliefdes [...1neljies Ie
die passaat op sy skubberige swambedekte melk
wit tong") besig om die dood (am te skryf is
'passing. time") op die voorgrond te pIaas.

.Die ruimte ontbreek om in te gaan op die
aan~nde "Qk,!Qtie van 'n slapelose man",
neeom te se t die terapeut in sy s13pelose
bepeinsing van die dood aanIand by Cioran; die
skl)'wer wie se bevrydende nihiIisme, 'n juksapo
~ie met die boetedoening van' GesuaIdo, as byna
emblematies beskou kan word.

,....., .......,"""..
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"DIE WILDBEWAARDER"
bevat weer 'n vervlegting va~

"stories": 'n hervertelling van
iets wat Gerhard verskeie kere
vertel het, en wat hy by Han
nekie gehoor het As gehoor
voer Prinsloo hier twee
getroude pare op, wie se reak
sie en kommentaar voort
durend die motief van sek
suele ambivalensie onder-
steun.

Op "Haasjag", wat as ver-
hoogstuk aangebied word, volg die drielaaste
'stories" in Weijeling. "Die storie van my neef",
"Die storie van my pa" en "Die' storie van 'n

die dood en stelftes (Tsjecho(, Carver) maak van
•A portrait of the artist" 'n IYk teks. As storie is dit
'n inskryf teen di~ advies van die vaderlike Oller
skrywer (voetnoot 27: "for fathers are like weeds
- they grow everywhere"), 'n verset teen die
literere neiging om van die partikuliere na die'

. .algemene, die "human condition" te. beweeg.
" Een van Prinsloo se bydraes tot hedendaagse
"metafiksie" Ie in die opstelling van die "jonger
skrywer" as verhaaffiguur teenoor die "ouer ski)'
wer" en die uitgewer: die magskontekste van die
Iiteratuurbedryf. Terwyl "A portrait of the artist"
die afskeid van 'n ouer soort Afrikaanse prosa en
van die ouer skrywer is, stel 'Die jas" ons bekend

;, aan die rnagstryd skrywer-uilgewer.
In ooreenstemming met die ·onsekerheids'

beginsel is dit die "toevaUige" sien van Szvab6 se
Kolonel Red! wat die besluit inspireer om 'n storie
oar 'n jas te skryf. Die seksuele kompromiee van
die uitgewer vind 'n logiese voortsetting in sy
uitbuiting van die skrywer: SODS die lugubere

. getroude man wat deur 'n Ioergat kyk, smeek hy
om 'n 'g1imp", 'n "kykie' in die nuwe manuskrip.
Die teks eindig met 'n ontsteUende kykie op h6m
waar die 'jaIoerse waanbeeld" wat hy aanbid, die
gesig word van die 'stuip-
trekkende Stront" - weerkaats
in Edworksskoentjies, sodat 'n
mens nie seker kan wees d dit
daIk sy eie gesig is ne,

GERRITOUVIER

WeifelingdeurKoosPrinsloo. Hond, R39,95.

•A Portrait of the artist", die eerste teks in Koos
Prinsloo se Weifeling, begin met die waarskynlike
begin van 'hierdie storie" soos wat die jonger
skrywer hom voostel die ouer skrywer dit sou
vertel het. Na die aangehaalde begin, mel 'n
voetnoot na Hennie L'ugmp, tree 'n gedsnn
sieerde derdepersoonsvert~ller die teks binne om
Jan te dui dat wat hy beskryf, die Iaaste samesyn
ran die ouer en die jonger skrywer is. En dit s 'n
vooruitwyslng na die slot, wanneer die tvee
mekaar vir oulaas by die stasietoilet sien en dan
"asof in die niet verdwyn" - woorde waarin die.
motief van die 'alleenloper" op aangrypende
wyse gedramatiseer word. Oat die teks as geheel
die jonger skrywer se 'storie" is waarna by hom
"vir oulaas" wend, word op 'n paar plekke duidelik
gemaak.

Dis gevaarlik om teveel aan 'n titel op te hang.
Tog ~ die su~sn)n,if;':~W; kon$truks~e
van die eerse I een van Ie s eutelS tot wal 10
hierdie bundel onder 'weifeling" verstaan kan
word. Die verskillende moontlike hoeke waaruit
'n storie vertel kan word, die kombinasies van
briewe, voetnote en 'konvensionele \'erteUing dui
gesamentlik aan dat OIlS hier Die te make bet met
werklikhede nie, maar met- 'n konstruksie wat
heelwat van 'n werklike situasie in nom opsuig en
dit tegelyk relativeer.

Die twee mOllo's wys vooruit na die atmosfeer
en geaardheid van die verhale eerder as wal hulle
'n spesifieke motief uitspel. Volgens Gianni Celati
se "Writing is a way of passing time..." gee skryf
aan die wereld terug s1egs wat dit daaruit geneem
het. Hierdie tydverdryf sluit ook aan by die

, sentrale posisie wat tyd by. Prinsloo inneem.
Belangriker nog is die motto van Lue Sante oar
'uncertain "as 'e i" "a k
van e i ormasie, Dit is die ·weifel g wat
inligting lastig en gevaarIik maak, maar daarin Ie
die skoonheid van mededelings wat as kammo
diteite nie veel werd is nie.

Verwysings na gesagsverhoudings, na verskil
lende opvattings oar die verhaaIkuns en vera! na
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porno-video's, maar ontdek gaandeweg dat iets
kortkom - nie intelligensie nie, nie estetika nie, Die
moraliteit nie, maar die menslike stem.

Die stern' is die mens se belangrikste seksuele
instrument, vind hulle. Wanneer die logika van hut
behoeftes ons twee anti-helde tot inbelseks verlei,
is hulle eers soos aile gesonde mense goed afgesit,
maar dan kom hulle op 'n inbelseks-deellyn(!) by

.mekaar uit.
Dis waar die hoek begin, wanneer twee hoogs

intelligente mense, sinies en 'n bietjie verlore, maar )
hoogs welsprekend... en baie Ius vir seks met
mekaar begin p133l Hulle vra mekaar die gewone
sleazy vrae - wat het jyaan? aan waner deel van pu
lyf vat jy? - maar goo begin die stem, met sy ironiese
infleksies, sy verleidelikheid, sy verskuilde beteke
nisse, sy kreatiwiteit, oorneem,

Hulle fantaseer oor seks in aile vorme, wat die
.grootste dee! van die hoek ook vir nie-masturbeer
ders lekker maak. Vtr etlike ure werk die twee
mekaar so op..Oit gebeur omdat hul stemme ook
'nversperring word - 'n 500ft maagdevlies - want
die stem aan die ander kant, weet hulle, kan

meeste deelnemers neem 'n houding aanvan leel
en-laat-leef, en sommige erken selfs hulle het
homoseksuele fantasiee, •

AI die Surrealiste het seks in hul vroee kinder
jare begin verken, sommige deur seksspetetjies
met hul rnaaqies, manlik sowel as vroulik. Freud
(wat nie genoem word nie) sou homself waarskyn
lik 'n glirnlag gun oor die erkenning van die'

-verskeldenheid van kinderseksualiteit.
Die hoek, wat selfs volgens vandag se stand

aarde baie reguit praat, is boeiend, amusant en
verrassend. Antonln Artaud woon 'n sessie by (by
Iyk baie intens), en laat blyk dat hy selfbehep en

, outo-eroties is.
Die poging om samehangende teorie te vermy

hou die gesprekke kort en bondig. Die publikasie
60 jaar later, is nostalgies. Nou besef 'n mens hoe
beheersd en reduktief seksuele teorie geword het,
hoe dit onderdruk is deur ideologie - van links
sowel as van regs, van feministe gekant teen
pomografie tot radikale queer-teorie, fundamen
taliste, wedergebore Christene, identiteitspolitiek,
ens. Voeg Aids by, en 'nmens begryp waarom ons
deesdae waarskyn1ik te bang is om dit te doen en
tot vervelens toe daaroor praat.

HANSPIENAAR

VoxdeurNicholson Baker. GrantaBooks,
A25,86 •

ALLE menslike seksualiteit is onnatuurlik 
geen ander wese pleeg seks op enige plek, enige
seisoen, of enige tyd soos die mens Die. Daarom
is Westerse houdings 00£ byVoorbeeld gay seksua
liteit as iets ad hoes of marginaals so onsinnig, en

• wys dit op 'n dieper repressiewe meganisme
iewers. Dieselfde geld masturbasie, wat nog 'n
slegter naam as gay seks het, alisgesonde seks met
foreplay tegnies gesproke 'n vorm van masturba
IUS interruptus.

Die twee 'hoofkarakters" vanVat (die kultus
~at nou in slapband-sakbOekrori1iTatbY

· Granta.Books verskyn het) is masturbeerders. Hul /
· versagtende omstandighede: die een ly aan 'n

vaginale infeksie watgesonde seks pynlik en
ongesond maak. Die ander vind gesonde' omgang
eenvoudig ongesond vervelig. Foreplay is vir hom
die ekstatiese kern van seks. Albei wend hul tot

-
must declare that what' disturbs me about the
majority of the answers given' here is the notion
which I believe I detect of the inequality of the man
and the woman. For myself, nothing can be said
about physical love if one doesn't start from the fact
that men and women have: equal rights in it."
Feministe sou dit goedkeur. Vroue is by 'n paar van
die latere besprekings .toegelaat en kon wat
seksuele geheime en intierne fantasiee betref,
meeding met die beste van die mans.

SO VAN ~~KS GEPR J

HOEWEL DIEIdem op die persoonlike is, is die
taal in die besprekings nie seksueel per !2 nie en
word dit nie pomografies in die sin dat sogenaamde
pornografie die persoonlike kan erotseer en
seksue1e teater kan skep nie. Die Surrealiste stel
meer belmg daarin om Surrealiste te wees as in
seksuele prikkeling. Breton, byvoorbeeld, verkies
sodornie met 'n'vrou omdat dit subvetSief, anti
bourgeois is en nie noodwendig omdat dit meer

· plesierig is nie. Hy verpes homoseksualiteit -
.verrassend genoeg, want dit het 'n subversiewe
potensiaal - maar, soos die besprekings wys,
verminder morele perke die kragtige vermoe van
seks om aanvaarbare norme te ondermyn. Die.InvestigatingSex: SurrealistDiscussions 1928

,1932,onderredaksievanJosePierreenin
Engelsvertaal deur Malcolm Imrie. Verso. prys

nievermeldnie.

DAAR'S talle grappe oor mense wat nooit seks het
Die, maar gedurig daaroor praa Te oordeel na die
hoek, kry jy ook rnense wat dit dikwels doen - en
dsaroor kan praat,

Die deelnemers aan die twaalf besprekings 
waarvan net twee tevore gepubliseer is - het van
sessie tot sessie gewisseL Louis Aragon, Raymond
Queneau, Rene Magrine, Max Ernst, Yves Tanguy
en Paul Eluard het van die sessies bygewoon en
Andre Breton was' by elkeen 'nWye verskeiden
heid onderwerpe is aangeraak - van seks en
plesier, masturbasie en seksuele fantasiee tot
fetisjisme, homoseksualiteit en bestialiteit. 'n
Hooftema is die moontlikheid van gelyktydige
orgasme by man en vrou, en hoe om dit te bereik.
" Die Surrealiste wat deelgeneem het, het probeer

~ objektief wees sonder, soos Dawn Ades in haar
, niwoord dit stel, die ideologie van 'n "totalising

theory". Die fokus is op die persoonlike, die
. konkrete, en nie op die maatskaplike of sielkun

dige aspekte van seks nie. Afwesighede word
kragtig: die gesprekke word wesenlik om vroue

, opgebou. Chauvinisme sluip natuurlik in. Aragon
kasty almal goedgemaaierd. "Before leaving, I

W1WAMPRETORIUS
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As daar een skrywer iswat sy nooit sal vergeet nie, is
dit Michael Ondaatje, skryf MARITA VAN DER VYVER

KORTKfUSEoEUR WILliAM PRETORIUS

ODf AAN ~NDAATJf
Foto:SallyShorkend

\'"dae in Kanada woon. In theSkin ofa lion bet my •
oortuig dat hy nie, soos soveel ander skrywers met •
net genoeg talent en 'n groat skoot geluk, bloot ren
goeie boek opgelewer het en daarna in vergetel
heid sou wegsink nie. The English Patient (met die
verdiende kroontjie van die Booker-prys) het
hopelik vir hom heelwat nuwe aanhangers ge
werl,

En teen di~ tyd voel ek soos 'n advertensie vir
'n gaskoeldrank. Share tbefeelTng, I'd like to teach
the U'Orld to read... Die probleem met kart boekbe
sprekinkies isdat daar nie plek vir subtiliteit isnie.
Vergewe dus maar die asemloosheid en die
armdraaiery - dis my asemlose hoop dat dit
niemand sal keer om Michael Ondaa* beter te
leer ken nie.

As ek die Ode aan Ondaatje twee jaar gelede
moes skryf, sou ek veel meer moes verduidelik.
Tot taamlik onlangs het sy naam nou nie juis
klokke van herkenning laat beier vir die gemid
delde leeskringlid in die land nie. Miskien nou nog
nie. Miskien is ek ooroptimisties as ek hoop dat die
meeste ywerige lesers darem nou al sy naam sal
herken nadat hy laasjaar die gesogte Britse Boo
ker-prys vir The English Patient ontvang het Maar
die hoop beskaam rue..Picador se slapbandweer
gawe (R39,99) is Pas hier uitgereik. Intussen kon
ons darem aI in Time iets ocr hom lees. Nag nie,
saver my kennis strek, in Huisgenoot nie.

Dank die gode dus vir die Booker-prys, want
dis veronderstel om 'n kort boekbesprekinkie te
wees die. Coming Through Slaughter was my
oorrompelende kennismaking met die bebaarde
skrywer wat in Sri Lanka gebore is, van gemengde
Nederlandse, Singalese en Tamil-bloed, en dees-

MICHAEL ONDAATJE is die soort skrywer wat
ander skrywers kan laat hull. Hy kan jou trane van
ontroering laat huil oor wat hy met die roman
regkry, oor sy liriese toertjies en sy akrobatiese sty!
in so 'n afgeleefde ou sirkustent, en oar die
deurdagte manier waarop hy die penne wat
hierdie tent regop hou, met elke roman verder
'.t-rskuif Maar hy kan jou ook trane van selfbejam
mermg laat hull, helaas, oar jou eie skamele
skryftalent,

Ek het nog nie aI sy boeke gelees nie, maar die
Grit Ondaatje-romans wat ek tot dusver leer ken
hi.'(, staan elkeen uit as 'n baken in my leestogte
\";10 die laaste paar jaar. Dis die soort boek wat ~
so beindruk dat jydaarna onthou presies waar en
in walter omstandighede jy dit gelees het . on
langs, in die Jente, in 'n tuin wat op 'n berg uitkyk;
drie jaar gelede by 'n blou geverfde kombuistafel
in Mowbray; V}f of ses jaar gelede in 'n strandhuis
op Franskraal - anders as soveel ander boeke wat
binne 'n maand of wat in 'n vae herinnering •
vcrdarnp. ;1

eenvoudig die telefoon neersit as huUe bang raak
ofnie kanvolhou nie. amdit te verhoed, ont\\ikkel
die gesprek gou in. 'n boeiende verkenning van
ailes en nag wat, en 'n treffende demonstrasie dat
denkende mense beter seks het.

FIELDS OF AIR: TRIUMPH, TRAGEDIES AND MYSTERIES OF CIVIL AVIATION IN SOUTHERN AfRICA deur
James Byrom. Ashantl Publishing, R69,9S. Ware verhale, taamllk goed vertet, oor pia aslike lugvaarten
vllegrampe, die gedoemde Helderberg Inkluls. Interessant, maar nle aan te beveet as leesstof op die

lughawe nle.

DIE PRATENDE MENSUKE stem is ook die
mees onnatuurlike fisiologiese instrument in die
natuur. Daarom word die twee se situasie - twee
wildvreernde mense wat per telefoon oar seks
praat - so natuurlik, in die sin van ·vanself·
sprekend". Die stem word sowel die domein van
menslike seksualiteit in sy mees essensiele uitdruk·
king, as van menslike antdekking, die uitbreiding
van menslike potensiaal.

As onnatuurlike instrument bring die stem die
mens juis die naase aan sy tegnologie. Die wereld
wat die twee vir mekaar optower - en nituurlik vir
die geprikkelde leser - raak amper wetenskapfik
sie, wanneer hulle begin gekskeer met hul eie
situasie en eie fantasiee. Die soort erotiese satire
maak reeds van Nicholson Baker 'n literere baan

ker.
Maar hy kry-baie meer as net dit reg. In die

mens se lang ry k1assieke erotiese tekste, van
idius tot De Sade tot Miller, steek Baker reeds

it as een van die heel bestes - en heel genotlik
st .

FREE AGENT: THE UNSEEN WAR 1941·1991 deur Brian Crozier. Harper Collins, R94,99. As IY alles wll
weet van Crozier, Wilt 'n Internaslonale nuusagentskap 'op sy ele manler" vir die CIA bedryf net, wat
'n mol In De Gaulle se blnnekrlng gehad net, wat Margaret Thlltcher rlllldgegee het oor
velllgheldsprobleme, en wat 'n onslgbare oorlog gevoerhet teen Oos·Europa en Rusland.

THE OFfiCIAL HARVARD STUDENT AGENCIES BARTENDING COURSE. HlIrvard Student Agencies Inc, .
RS9,99. Moenle 11Ig nte, die boek Is ernstlg. Alles Wilt ly oolt wou geweet het oor 1I1kohoi (ook hoe

sleg dlt vir lou Is), hoe om 'n skemerkelkmenger te gebrulk en die soort drllnkles te mallk wat lou
blnne sekondes IIghoofdlg ,Iaat.

NOT GUILTY: IN DEfENCE OF MODERN MAN deur David Thomas. Weldenfeld and Nicholson, R59,99. Vir

al die ouens deer butte wat skuldlg voet omdat hulle mans Is. Moenle. Thomas Is aan jou kant en wys

dat ·patrlarchy's wrongdoing arises from childhood devastation". Dis waarskynllk waar, maar 'n mens
het lemand nod/g wat meersensltlef en analities Is, en nleso 'n groot appel te skll het met femlnlste

nle, om jou te vertel hoe mans vertrap en mlsken w~rd.

MEN OF HONOUR deur regter Giovanni falcone. WarnerBooks, prys nte venneld nle, Ole ware verhalll .

van die Mafia In Slcllli!, hul wreedheld en korrupsle, bled 'n cntnusterende teenmlddel vir Coppola
se melodremetlese vlerlng va~ Mafla-geweld In die Godfather-fIIeke. Ole Mafia het falcone, syvrou
en drle Iyfwagte vermoor net nadat hy die boek voltool het, Dis 'n ontroerende, waardlge
nagedagtenls aen hom.

o Die hoek Skoonveld (JP van dar Walt. R33.95) wat in die voorlaasle· uilgawe aangekondig is. is deur Dolt van Coller •
en nie Dolt van Niekerk soos vermeld nie.

28 OKTOBER 1993 VRYE WEEKBLAD 45



..

VAN IIlf SUIGfLING
\. . . .

! . • 'In\~ark Behrse roman Die reukvanappels (Queillerie) korn dieelijarigeseun van 'n generaal
, .: in dieSuid-AfrikaanseWeerrnag van aangesig tot aangesigtestaan voordiewerklikheidvan

apartheid. Behrvertel aan BEVERLEY MITCHELL waarorn hydie boek geskryf het

Mark Behr•••"Ons leannles6onshetniegeweet nie."
(Foto: SallyShofkend)

. I..\
.. EKHET BEGIN skiyf toe ek sestien jaar oud was
. en wou brutaal. eerlik in my skryfwerk wees. Ek

gIo vas skryf is een van die enigste maniere in die
wereld waarop 'n menstotaal eerlik kan wees. Ek
het baie poesie en kortverhale geskryf, en 'n paar
novels Wat ek langs die pad bat vaar het.

In Die reuk van appels word die storie deur die
elIjarige seun Mamus venel Hy is die seun van
die jongste generaal in die Suid·Afrikaanse weer
mag. Die Storie speel in 1973 ai, en dit vind alles
.in een week in Desernber plas,

Die generaal is besoek 'deor 'n Chileense
generaal wat in die geheim na Suid-Mrika kom.
Sy naam mag nooit genoem word nie. Die.

. !

. familiehuis is in Valsbaai in die Kaap. Die naam
Valsbaai word as metafoor vir wit Suid-sfrika
gebruik. In daai week kry die seun 'n blik op wat
dit is wat die hegemonie in Suid-Afrika laat tick.
Die verhaal gaan oor sy keuse, <JOr of hy gaan
reageer enhOe hy gaan reageer. Maar ten spyte van
sy insig kies die seun om die ongeregtigheid voort
te sit. Hy kies vir sy pa en vir apartheid SUid-Afrika,
vir nasionalsme en vir patriargie. '.

Die briewe wat ek kry, die reaksie opmy hoek,
spreek hoofsaaklik skok uit oor die besef dat die
meeste wines wei daai keuse gemaak het. As
wines het ons almal geweet wat aangaan in die
land. AI het apartheid oos nou veilig geskei van ons

swart broers en susters, het ons wei .
geweet - oos kan nooit soos die
Duitsers se oos het nie geweet nie.
Die meeste mense wat aan my
skryf oor die hoek is vroue. Hulle
gee 'n soort skuldbelydenis dat
hulle ook dieselfde tipe kinders
grootgemaak het. Hulle vra raad
van my: "How can we undo what
we've made of them?"

Die hoek het in Februarie van
jaar verskyn en selfs toe ek oorsee
was, het ek briewe van hierdie

.vroue ontvang, "Wat moo ens doen
met die moosters wat ons gehelp
kweek het?"

DIE KIND VERTEL die storie
sonder enige redigering. Hy ge
bruik elke cliche en stereotipering
waarmee ons grootgeword het. As
die leser hom as bona fide-kind
aanvaar, is daar 'n soort ironie -,
want hy praat die heeltyd van
kaffers, dat hulIe stink, dat hulle
vui! is. Soos witmense oor swart
mense gepraat het - en witmense
wi! nie vreeslik herinner word dat
hulle eens op 'n tyd so gedink her'
nie. Want vandat die transisie nou
begin het, is daar mas nie reo wat
apartheid ooit ondersteun het nie.

Die hoek was 'npaging am afte
reken met myself en my eie onder
steuning van apartheid. Op die
ouderdom van 21 het ek vir die
eerste keer van Nelson Mandela en
Steve Biko gehoor. Ek het apart-. .
heid aktief ondersteun: Ek was 'n

offisier in die weennag in die Angoleseoorlog. Oit
was 'n groot eer vir my om in die Suid-Afrikaanse
Weermag te wees-.

Ek wou met hierdie storie dekonstrueer hoe ek
ooit so 'n sisteem kon ondersteun het - so maklik,
so klakkeloos, so onkrities. En wat ek ook met
hierdie storie wou doen, is om" vir ander mense .
veral wines - te se: jy moet vergeet daarvan am
in die Nuwe Suid-Afrika in te gaan tensy jy besf
dat jy is wat jy is.

I mean we cannot transcend our racism by just
changing our language. And that is what the vast
majority of white South Africans want to do at Ihis
stage. And until we look at ourselves honestlv .

. that we as subjects contributed in our own way,
that we have internalised the language. the social·
isation, the stereotypes, the preconceived ideas,
the suspicion and the fear - I cannot see how
something like nation.building cannot but remain
a falla£}'. Natio~-bUilding in South Africa hal to
"' relentlesslt in an honest. ~3Y. Unl~
compile an inventory orwhat has made us wmt
we are, we're bullshining ourselves about how
we've changed.

EK HET DIE kinder-narratief gebruik om te
verhoed dat die boek preek. Kinders is baie
eerlik, Hulle se dit soos dit is. Dit is soort van
onopgesmuk, onkwalifiserend en totaal eerlik.
Want die kind het nog nie die intellektuele skil~

omte redigeer nie. En as niks anders in die Bybel
waar is nie, is €:en ding wei waar: uit die mond van
die suigeling sal 'nmens altyd die waarheid hoor.

In die hoek phasek dieselfde skuld op God
oor wat in die land gebeur het as wat ek op
witmense in Suid-Afrika phas, Ek neem die hele
regverdiging van apartheid deur die kerk baie
ernstig op. Op 'n baie subtiele manier be
vraagteken ek ook die hele manlike konsep van
God. Die feit dat God as heteroseksuele man
gesien is. Dit is baie subtiel gedoen, want ek kon
dit nie kru doen nie - dit is 'n kind wat venel En
tensy mense die ironie verstaan wat in die hoek
aangebied word, is hulle geneig om verkeerd te
verstaan wat aangaan. Dit kan maklik Iyk of ek
apartheid ondersteun . want ek se nie watdie kind
se, is verkeerd nie. Daar is empatie van my kant
af..

Ek het agtergekom dat ek nie die waarheid kan
.skryf as ek net met woede skryf nie. In my eerste
draft het ek met meedoenlose woede vir blanke
Suid-Mrika begin skryf - maar ek het goubesef dat
ek net protes-literatuur skryf.
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NETTI~ ~IK~UR

SOET, HYP AA~~~I~
. . HUlDiG

DI~~~M~R IN
SQ:.IER\VEER in die Kaap, at last. Ons word al
hoe vroeer wakker en kyk hoe die see stadig
begin verkleur. WaMeer dit helder lig is en die
spreeus om die hOO begin piep (hoekom is die
voels so irriterend? Hulle is oral, en jy kan die
goed nie verjaag nie) doop ek een vars aarbei
na die ander in wit jogurt vir brekfis,

Onthou julle nog hoe skaars aarbeie vroeer
pre was, en hoe volop hulle nou is? Elke
tweede groenteman op straat ,verkoop sy kissie
aarbeie, en teen die einde van die dag kan W

die prys tot R2,50 afdwing vir 'n respektabele
hoop aarbeie.

Aarbeie met jogurt, of roomys, of roomkaas
b van die lekkerste somerkos op aarde,
Suurlernoen maak hulle nog lekkerder en
probeer gerus om aarbeie sonder die alewige
suiker voor te sit. Dit wt hulle water trek.

Onthou om die aarbeie te was net voor W

hulle eet, nie vroeer nie • hulle trek water.
Ook, die sap van aarbeie rnaak jou vingenaels
swart - gebruik dus 'n roes om die ~gels uit Ie

trek.
Ek gee weer die heerlike resep vir 'n

aarbeitert, 'n maklike standby wanneer daar
volop vrugte is.

AARBEITERT

MlIlIk 'n kors ven beskultjlekrummels en
I

sesmette better. Druk die mengsel In 'n groot

tertbord YIIS. Vert 'n lagle kweperjellle op die

kors en rllngsklk heelvers eerbere styf teen

mekear dllllrop, puntjlesnil boo .

Smelt 2 bottdtjies van die bogenoemde jellle In

'n pannetjte, en reer 2 lepets sjerrle of

brllndewyn by. Glet die jellle Yerslgtlg oor die

eareete, en mllllk oornllg In die ysklls koud

sodat die [etue stol en die sarbele ettens $liS

word en hul sap begin ultloop. Bedlen met

geklopte ~oom.

Jy kan aarbeie ook net so met 'n lepel suiker in
die menger gooi, en dan stadig 'n stroompie
room bygooi tot dit 'glad word. Die outydse
poeding kan jy met nog room voorsit Baie

mense hou van die smaak van sjokolade en
aarbeie, VIr hulle koop jy Woollies se
goddellike sjokolademousse, en snipper
stukkies aarbeie by.

Bevrore jogurt met aarbeie is ook besonder
lekker. Moenie kliphard vries nie en k1its dan
goed. Dit is veral lekker as jy, SODS Mies Pikeur,
nooit kan onthou om suiker in die huis aan te
hou nie.

Die resep vir aarbeisous kom nog uit die
Meals for a Month van PhiUippa Cheflll en
Shirley· Friedman. Wys nou net - as 'n
kookboek die toets van die tyd deurstaan, moet

dit waarlik voortreflik weest Ek het die
nommer, sedertdien etlike kere al verbeter en
heuitgegee, in 1975 gekoop.

AARBEISOUS

Mash 500 9 vars IIl1rbele en hou die sap. Voeg

water by die SliP om 300 ml op te maak. In 'n

klein pannetjre, meng 1 eenepel Malzenll en

diesap, en roer tot gilld. 1lIl1t kook vir 5

minute. Voeg aarbete en 'n kWlIrtkopple kirsch

of 'n IInder IIkeur by. Malik goed koud. Bedlen

dli sous met roomys of roomklllls.

Aarbeie pas natuurlik goed in 'n \TUgteslaai met

appels, pere, koejaweis en piesangs, so aan.
Een vriendin maak selfs •n groenslaai met vars
aarbeie, kruie, komkommer en gesnipperde
grasui Die slaai is veral lekker by 'n bnai, se
sy, of saam met geroosterde met as jy die d3g
ryk voel.

Ricotta is een van daardie kase W31 \'OImaak
by vrugte soos aarbeie pas. Maak die klassieke
Ricotta-room, en versier dan mel aarbeie \if 'n
pngtige en indrukwekkende poeding,

RICOTTA-ROOM MET AARBEIE

Meng 'n klein pakkle Ricotta In 'n menser

met2 elerdcclers, 2 Iepets sulker en1

leper brllndewyn of soet sjerrle. Skep die

poedlng (dlt bly dlk, word nle souserig

nle)bo-oor aerbele en bedlen met 'n

IIkeur of soetwyn,

Dit bring OIlS nou by wat om te drink by
\TUgtegeregte soos aarbeie. Moenie ha~soet

1'.111 versmaal nie, veral nie die uil warm streke
SOOi Robertson en Citrusdal nie. Ek het in een
\'311 my OIl kookboeke weer die lekker Spaanse
drankie &e'ind, en verkies dit nog steeds
gemaak met \\itwyn, nie rooi\\1n ole, en die
wyn ook nie aile droog nie.

W1TSANGRFA

Meng 1 bottel wltwyn, 2 kopples gemmerbler,

'n skoot suurtemoensep, ditto brllndewyn, een

fyngekllpte IIppel en 'n knlpple fyn kaneel.

Versler verder met klein heel allrbeltjles, Verdun

drankle met sodllwlIter, of drink net so..

Skink uit groot bekers in lang gIase, en eel nog
'n \'3I'S aarbei om die somer in te lui

28 OKTOBER1993VRYE WEEKBLAD 47



P~OE
\

\

Veritas-pryse:
haal uit en wys!

DEURHENRYNOLTE

'N MENS kyk tog twee keer na 'n vrou in'n mooi, mooi rok. En op 'n rak kan
n bone! wyn met 'n oulike of aanvallige baadjie erg verleidelik wees. Ek
wee!; ek koop graag een.

Dis die natuur, Maar dis ook goeie bemarking. As iets jou oog Yang, baal
jy dalk jou beursie uit. Goeie of slim verpakking dus.

'n Mens sou dus dink dat die nuwe Veritas-pryse ieder en elke wynmens
wat sy produk wit verkoop, sal aanspoor om - kom wat wil - die blink
plakkertjies op die bottels te kry sodat die publiek dit kan sien. Ek bedoel:

, , wie sal,' as hy voor '0 ry weisser rieslings staan en moet kies, nie die bottel
Nederburg 1991 (R13,60 by Solly Kramer) vat as die prys reg is en as clair
'n dubbelgoud-plakker op die bottelis nie? Dis mos common verkoep-sense.

Maar moenie gIo nie! .
Soos hierdie Nolte, glo Distillers se grootbaas ook: hoe meer plakkers en

medaljeversierings, hoe beter. Dis hoe jy jou wyn onder die koper se aandag
kry. Meneer Distillers se onderlinge deel egter nie sy geesdrif nie.

Een van hulle - jy ken moo die verkoopkerels met die geperste pakke en
grys skoene - gooi at wat 'n verskoning isop waarom dit so onprakties is om
die plakkers op die bond te kry.

Volgens die Veritas-stelsel se reels moet die wyne wat beoordeel word
in die mark wees. Minstens 200 kiste. Met ander woorde, ouens soos ek en
jy moet hulle kan koop, Uiteraard is baie van die wyne wat diegesogte pryse
wen - vera! die goue en prestige dubhelgoud - daarom reeds op die rakke.

Om die plakker op die bottds te kry, is dus bietjie van 'n omslagtige taak.
Moeite, -se ek, maar dit wei werd. Jy stuur jou mense en gee die
bottelwinkeleienaar die plakkers en vra hom om hulle op te plak. Ek bedoel:
dis tog ook tot sy voordeel om die wyn te verkoop.

Maar se nou hy pak die dubbelgoud eerder op die Oom Tas as op die
Buitenverwachting Buiten Blanc 1993 (R10,09 by Vaughn Johnson)? gooi
grysskoene die probleem op. Maar meneer, se ek, hoe sinies kan jy wees en
wat van so 'n bietjie produklojaliteit? Werk julie mense dan nie aan
ondersteuning nie?

Vir my Iyk dit so duide!ik SODS daglig: onse wynmark is in 'n benoude
windstiite en 005 moet aUes doen om verkope aan te moedig. As dit dan
beteken dat elke grysskoenkerel self die plakkers moet gaan opplak, sal ek
se hulle moet dit doen. SO sal ODS ook die prestige van die Veritas-pryse vestig
en aanmoedig. ' ,
- _Die Veritas-medaljes is 'n laamlik demokratiese aanduiding van gehalte,
ten spyte van sommige suurbekke wat nou kla dat hul ingeskrewe wyne
kwansuis stief behandel is - siestog, 'n ou bronsie en hy verkoop vir oor die
twintig rand! Vir -ons veroruikers is hulle nuttige aanduidings van wat 005

behoort te drink. .'
Die vera! lekker omdie dubbelgoues. opdie goedkoper rakke raak te loop.

En as jy regtig wil weet watter van daardie wyne op die winkelrakke gewen
het, kan jy jou eie boekie van die KWV (Posbus 528, Suider-Paarl 7624) kry.
Stuur twee rand saam. Die boekie gee sommer heelwat inligting oor die
Veritas. . '

Nie dat a1ma1 in diewynbedryf so 'n slapgathoudig oor die Veritas het nie.
Verlede week vertel Philee Momberg oor 'n heerlike rniddagete in hul nuwe ..
proeplek op Middelvlei hoe trots haar man - dis nou Stiljao - op sy goue
plakkers is. Hy sal persoonlik sorg dat hulle op die bottels kom

Proe maar daardie heerlike vol shiraz van hom van 1988. Dis meer as 'n
gouemedalje-wyn! (R16,88 by Vaughn Johnson).

48 . V RYE WEE KBLAD 28 0 KTO B E R 1993

WaterfrontCafe
Victoria&Alfred Hotel
Victoria&Alfred Waterkant
Kaapstad

Tel: (021) 419-een

DEURHANLIEDEWAAL

MET my besoek aan die uithangplek een Saterdagaand was die Kaapse weer
so in 'n opregte Kapenaar se kraal - 'n sagte motreentjie en 'n ligte klam wind
wat die seereuk saamdra. En toe die vriendelike ge-uniforrnde jongman ons lIys
presies waar om te parkeer ("Onder die palmboom langs die rooi Mere') het
ek geweet dit was 'n goeie roep.

Die Waterfront Cafe vorm 'n deel van die V&AHotel en bestaan uit 'nfonnele
restaurant met tafels so gespasieer dat 'n mens priraatheid her, en 'n ierns
toegemaak mel glas. Dit bied 'n pragtige uitsig op die hawe en Tafelherg (as
dit nie reen nie), Daar isook 'n Waterfront Bar langs die restaurant waar 'nmens
voor ete 'n drankie in style kan drink.

Nog 'n vriende!ike jongman het ons verwelkom met 'n glasie sjerrie en 'n
aptytwekkertjie: 'n phyUo-tertjie gevul met gemengde groente - 'n pasella van
die chef, Dis nou om te help ontspan terwyl jy die menu en wynlys besnxker,
Die wynIys het my beindruk - nie net die inhoud nie, maar ook die kort

. beskrywing van etke wynsoort. En die pryse was nie buitensporig nie - R2; tal
R30 vir 'n goeie bonel cahemet sauvignon,

Die voorgeregte sluit interessante disse in, soos gerookte krokodilsenshai
voorgesit met 'n grenadeUa- en lemoensous. Ons het albei die spinasieslaai met

. spek, knolfekreutons en 'n appelwyn vinaigrette gekies (R14,50) en dil was
heerlik. AI klagte, as mens dit so kan noem, was dat die porsies heeltemal te
groot was vir 'n voorgereg, maar as 'n Iigte middagmaal met 'n Kaapse \\lntjie
sal dit onverbeterlik wees.

Na die voorgereg volg Campari-sorbet in 'n langsteelgbs. Die effens biner
smaak van die Campari het die smaakbekers uitstekend voorberei op wat nog
sou kom •

Onder die entree was verskillende visgeregte, 'n vegetariese gereg be
staande uit vars groente en fetakaas voorgesit in 'n phyllo-rnandiie met sampioen
en kruiesous en vleisgeregte. Ek het die beesfillet met camembert en
wildesampioensous probeer. Die vleis was net reg berei en die sous daarby Uil
die hoek. Die gerasperde -camembertkaas was 'n bietjie oorheersend.

My metgesel het die wil'dsrugstring met jenewerbessiesous en swartkersies
gekies. Hoewel die vleis sappig was, was die wildselelssmaak nie opvsllead
nie, en kon die kok se hand swaarder gewees het met die jenewerbessies in
die SOUS, By navraag het die vleis koedoe blyk te wees, en 'n mens moet darern
in gedagte hou dat dit nie so "wild" smaak SODS bwoorbeeld springbok ne,
Bykosse was groente en aartappels of rys, en a1bei geregte het R32,50 gekes,

'n Alphen Cabemet Sauvignon het die ete aangevel, Die porsies was weer
so ruirn dat nie een van 005 dit kon baasraak nie.

Ongelukkig kon ek nie my kant bring by die soetgoed rue, maar dit het
nageregte soos warm sjokoladekoek met kersies en crepe suzette ingesluit

Alles in ag genome was dit 'n uitmuntende ete, en die nie-so-jongman wat
die agtergrondmusiek verskaf het, het hom goed van sy taak gekwyt.

Bespreek dus gerus 'n tafel vir jou Kersete ofwanneer jy jou nuutste skelmpie
probeer beindruk. .

Bottomline: stemming, diens en uitsig amper volle punte, die ete 'n goeie
B+ en die Kaapse weer 100 persent. .



DIE Gf~fIMENI~~f VAN GRIDIRON
SPORT

Lyk Amerikaanse voetbal vir jou na 'n sinlose
geharwar? LOUIS KIRSTEIN verduidelik hoe dit werk

aanvallers keer en die spesiale span word op die
veld geroep wanneer daar geskop moet word. Net
11 spelers van 'n span word op die veld toegelaat,

Wanneer aangeval word, moet 7
van die 11 spelers op die skrumlyn
wees, Die kragtige spelers beskerm die
ander spelers wat die baI gaan ontvang.
'n Verdediger kan op enige manier
blok, behalwe om sy !Jande Iegebruik.

Die senter staan in die middel en
moet die 001 na die kwartagterspeler
gooi. Sodra hy gooi, begin die spel.
V'1eT spe1ers heet die Jinks. en regsdui
kers. Hulle moet gapings in die verd
ediging skep vir die hardlopers met die
bal. Hulle moet ook die verdediging
blok. Die ontvangers hoef nie grooI te
wees nie, maar moet vinnig wees.
Hulle moet die gapings raaksien en
vorentoe hardloop.

Die doel van die aan\'3IIende span
is om die bat minstens 10 tree (3,05
meter) te dra, Daan'OO1' kry hulle \ier
kanse.

Kry hulle dit nie reg nie, neem die
ander span die ba1 oar. As hulle \'erder
as 10 tree kan vorder, kry hulle weer
vier kanse.

Kan hulle rue vorder nie, kan hulle
met hul vierde poging 'n spesiaJis.lid,
'n skopper, inroep. Hy kan die baI so
ver moontlik in die ander span se
gebied skop. Die 300er span kry dan
kans om met die ba1 te haJdloop.

Dra 'n speier die bal mby die
doelpale, kry sy span ses punte. Die
baI boef nie grond te raak nie.

Die ses punte kan agt word as die
hal <leur die skopper \'erdoe! word.

'n Doelskop tel drie punte, Dit gebeur seide
meer as 50 tree 05,2; meter) van die doeJpale.

Nog rwee punte kan aangeteken word as die
aanvallers die verdedigers in hul eirdsene met
die hal betrap.

Speel~'d is vier kwartier-periodes met 'n halftyd
n3 twee kwaniere.

Omdat daar so baie maniere is waarop 'nspan
die horIosie kan stop duur die spel gewoonlik 'n
par ure. Gedurende die 60 minute ~ die baI maar
soI\'at 15 minute in spe1.

AI Iyk die spel baie aggressief, ~ dit \'eiliger as
ons Curriebekerrugby, Spelers mag ander nie
skop, metdie knie stamp of pootjie nie. Hulle mag
nie 'n speier onder die skouers met die \'OOl3fIIlof
eImboog slaan of sy masker gryp nie. Jy mag ook
nie op 'n speIer val as die ba1 reeds dood ~ nie.

Die vuilspeIer se span kan gestI2f word deur
een van hulle vorentoe bewegings weg te neem
of seIfs die speier te diskwalifiseer.

Sewe beamptes moet die 1 800 reeJs toepas.

ConNtfMcbIIISIIrda
(~ebeJow)

dood en 159 ernstig beseer • het pres Roosevelt
ingegryp. "Dit moet stop of ek stop die spel,"
Nuwe reels is toe gemaak om beserings te voorkom.

IN 1922 het professionele voetbal onder die
vaandel van die National FOOlball League verskyn
Die spel is aanskouliker gemaak, die vorentoe
aangee is aangemoedig en aI hoe meer mense het
na wedstryde gaan kyk. Teen die uitbreek van die
Tweede Wereldoorlog het 'n miljoen Amerikaners

. wedstryde bygewoon • 'n nuwe rekord vir destyds,
Vandag is die veld 91,4 meter lank en 48 meter

wyd. Die doelpale is 5,6 meter uitmekaar en die
dwarslat drie meter bo die grond. E1ke 1,5 meter
of; tree van die veld is met wit I}'ne afgernerk. Die
doel van elke span is om tot by die end-sone deur
te dring en 'n drie te druk.

E1ke k1ub bestaan uit 45 Iede, verdeel in drie
spanne: aanvallers, verdedigers en 'n spesiale
span. Die aanvallers moet die baI in die teenstan
ders se gebied indra. Die verdedigers moet die

1fII1fMd ----~\"
An txtrtrnetrptMrfIJ
rtJnr'IU~ uswIIy gelS
the short• yMli!gt
mignmtnts.

r.ctla,..."..
Cct*r
These t7ltII prottct tilt
QlJaIWt»ck (IIpmp/I}s.
On nnrJnspIIys, the5t
men tMktoYl optII/ng for
the b.JII an1tr to M
ttwocqI.

Mftrccdwt-------.,

= ':«'Theman incJwst. He C4I1s
sigMls andis lhtprirrwy
passerandball h4nc1tr.

INItNd ----,..
The ""'fldyrnan'cftllt
tesm. He 1U'lS, blocks,
receives, 4Ildsomttimts
throws J)MStS.

Bron: SpurlM·Net

GRIDIRON, oftewel Amerikaanse voetbal, neem
al hoe meer van ons lV·tyd in beslag • maar
mcnige kyker kan nog g'n kop of stert daarvan
uitmaak nie.

Engelse imrnigrante het rugby en sokker na
Amerika gebring. Die eerste amptelike Amerl·
kaanse voetbal-wedstryd was op 6 November
1869 tussen die kolleges Rutgers en Princeton.
Rutgers het 6-i gewen.

Maar eers in die 1880's het Walter Camp van
Yale Universiteit die Engelse Rugby Unie·reels
verander om Gridiron sy beslag te gee. Hy het die
15 spelers na 11 venninder en die vaste skrum laat
vaar, In 1906 is die verreikendste reel ingeste1 . die
vorentoe aangee. Saam met die reel het die
kwartagterspeler sy verskyning gernaak.

Die veranderinge was net die begin • die
puntestelsel sou agt keer verander, die grootte van
die veld 16 keer en die balgroone ook agt keer.

Gridiron het amper 'n vroee dood gesterf.
Weens die geweld indie spel- in 1905 is 18 spelers
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'roflcl- BertWessels (Toyota)
Donderdag, 4 November, om 10.15vm
Aanbleder: Andre coetzee

Radloteater· OleVerlangende HartdeurArch Oboler
Dinsdag, 2 November, om 9.15 nm
Regie: RobertYoung

Dokumcntir· OleSonnevanger
. Sondag, 5 September, om 4.30 nm
'n Program oerveder Claerhout, aangebleddeur Dlena Smlt

AFRIKAANS STEREO:
HOOGTEPUNTE

I?okumentir. GrondvirLewe: Veldtrust 50
[eer oud
Dlnsdag, 2 November, om 7.15 nm

AenbledenFrancois van Wyk

IF.IIU"

4'-)

DramatieseKeerpunte
AS JY NOG rue gekyk het rue, kyk gerus 'n slaggie na die Brits·Franse
dokumentee reeks Keerpunte van die eeu, met 'n Afrikaanse wrtelling deur
Marius Weyers (laataand Sondae op lVI). Dis in dieselfde klas, vir K1ipoog se~s

beter, as Our Century so 'n tydjie gelede: 'n herskepping van die 20e-eeuse
geskiedenis saamgestel uit ou nuusprente en ander dokumentere filmrnateriaal.

Veia! die uitbeelding van die Tweede Wereldoorlog het KJipoog aangegryp
- dis die dUidelikste, bondigste en ontstellendste uitbeelding van die wereldwye
inferno wat Klipoog nog ervaar het. Boeiend was die gebruik van filmmateriaal
wat 'n mens nie te dikwels te sien key nie: afgeneem deur kamerarnanne uit
die Duitse, Russiese en ]apanse geledere.

]y kyk byvoorbeeld op die Amerikaanse vloot in die Stille Oseaan neer deur
die luik van 'n ]apanse vegvliegtuig wat neerduik, of sien deur Russiese oe in
die bloedige beleg van Stalingrad hoe 'n verskrikte hondjie deur die sneeu
wegskarrel van die kartetse.

die gevaar dat die karakters met so 'n bree kwas geskilder word dal hulle in
"etniese" stereotipes vervaI. 'n Mens sou dit nog in randfigure kon aanvaar, maar
Vir Klipoog bly selfs die een karakter wat deurentyd in die kollig is - die
onstuitbare Karedes - 'n onoortuigende stereotipe, nie net wat Opperman se
"kleurryke" spel betref rue, maar ook in voorkoms: van die potloodsreepsnor
tot die geoliede hare. (Wat die spelers se hare byvoorbeeld betref, sien Klipoog
die vervaardigers glo ook die mite dat aile Grieke, en by irnplikasie dus ook
Griekse Ciprioie, net een haarkleur het: raafswart.) ,

En Ciprus (waar koningin Elizabeth pas met die Gemenebes-byeenkoms so
onrojaa1 opdraande gekry het) is ook rue Sicilie nie. K1ipoog wonder of die
Grieks-Cipriese gemeenskap in Suid-Afrika nie effens gelrriteerd is met die
olierige beeld van onderdulmse skelmstreke en suiwer rnaterialistiese winsbe- '
jag wat deur The Big Time aan Griekse sakemanne gegee word nie.

Maar nou ja, dit word ten minste aIs baie energek gedoen.

KLIPOOG WORD vaagweg bekoor deur al die bruisende energie (wat ook
deur David Lister se regie onderstreep word) - maar' is dit werklik 'n
oortuigende "etniese" energie, dit wil se 'n kenmerkend Grieks-Cipriese
imrnigrante-energie, wat so stormagtig uitgestraal word? Daarvan is K1ipoog
nie beehemal oortuig nie. ~ van die energie is waarskynlike te danke aan

. die ~innige pas waannee dramatiese wending op dramatiese wending velg
~draaiboekskrywer Gray Hofmeyr moes aI die wei en wee in agt episodes
inpas), , " . "

'Maar saam 'met die vinnige tempo; gestroop van fyner besonderhede, kom

, "

KLIPOOG kyk met gemengde gevoelens na 1be Big TIme Il; die voortgesette
avonture van Frank Opperman... 'skuus, die arm Grieks-Cipriese immigrant

, , Chris' Karedes, wat verbete van voomemens is om sy fortuin in Suid-Afrika te
maik (by hook or by crook). '

Die attraksie vir Klipoog is die energie wat gedurig op die skenn knetter
en die gebeure 'n soort uitasem-gevoel gegee, asof 'n emosionele uitbarsting
die hele tyd dreig. Die groot bron van die energie is Frank Oppennan, wat se
51 vertolking van die ambisieuse Karedes is gegrond op 'n samesteIling van

omtrent al die Griekse kafeebase in
Johannesburg, by wie hy 'rondgele en
in die proses honderde koppies Griekse
koffie gedrink- het",

Dis 'n likely story, maar Klipoog •
wonder of Oppermannie ook in Neder
land gaan koffie drink het nie, want die
ding waarin sy karakter Klipoog die
meeste herinner, is 'n windmeul. lets
aan Karedes swaai gedurig: as dit nie sy
arms is war vir Stavros (Nicky Rebelo)
swaai om te wys hoe, onnosel die ding
iswat hy nou alweer aangevang het rue,

. is dit sy Iyf wat swaai om te wys watter
opwelling van Grieks-Cipriese woede
hy voel oordie jongste gekonkel van sy
aartsvyand Galanikis (Alain D WoolO.

SELFS AL SIThystil, kry Opperman dit
reg om steeds 'n swaaiende gevoel vol
te hoo, soos 'n windmeul wat as t ware
luier in afwagting van die volgende
storm 'n Mens sien dit goo raak as die

Fran~oppermansonder storm begin opsteek: Chris Karedes se
dleoheendie snor. hele extended family begin saam met

.' . ' hom swaai, al vinniger en vinniger, tot
die ernosionele klimaks in 'n warrelwind van woer-woerende arms bene en

I '
oor die algemeen Grieks-Cipriese immigrante-Iyftaal tot uitbarsting kom.

A! ou wat rue saamswaai nie (want selfs 'n orkaan sou horn nie kon coer
nie) .is Karades se stuitig-skame raadgewertjie Cyril Cohen (Russel Savadier), '
die 'pudgy pudding" wat oenskynlik in die reeks is om onbehope na Maria
(Diahann Chidrawi) te vry, maar eintlik dien as die stil 00g van die storm, en
om 'nbietjie ekstra etrliese k1eur by tevoeg asdieseun uit 'n ortodokse]oodse
familie.
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brolloks &bittergal-

Krater van die maand
. 'En die man wat sy naam die maand regtig gat gernaak het, is VI)t' Weekb/ad

se redakteur. wat in die la3ste uitgawe geskryf het FW de KlerI< kan n3 die
Umtata·aanval vergeet daaf\'3l1 om die Nobel-pr}'s vir vrede te kry...

Ditwerkso
Brol/oks het die week twee
geSegdes gehoor wat hy glo nogal
op baie mense van toepassing is.
, Die een is die acMes van 'n ou

prostituut: If you start coming with
the clients. it's time to move on.

Die ander: We are mere dialing
tones in the phone booth of life...

Ja-nee,dlt kllnknaons

mense.Diebrokkle kom ult

'nnoord-Transvaalse

streekkoerant.

briljant, aangrypend en professioneel.
Die vrou ken darem maar haar storie.
Dalk moet die Unie van Joernaliste
wat nie laasjaar hul jaarlikse Pringle
toekenning vir 'n bydrae tot die joer
nalistiek toegeken het nie, aan Bar
bara begin dink.

Die tweade is Naas Botha. Nie dat
Brolloks ooit 'n fan van Naas die
persoonlikheid was nie, maar sy at
skeidswedstryd was 'n gepaste ma- '
nier om van een van die Heel Grootstes Ooit in rugby afskeid te
neem. •

Die derde is Jimmy Mould, Transvaalse bestuurder van. die
koerantgroep Times Media, wat laasweek twee gewapende
mans. persoonlik aangevat het toe hulle sy motor woo kaap.

Sokker se probleem
Gewonder wat is verkeerd
met Suid-Afrikaanse sokker?
Dalk is die brokkie uit
Sowetan 'n aanduiding: "The
DynamoslWelkom Eagles
Castle League match did not
take place at the Mohlakeng
Stadium yesterday because
both clubs failed to tum up,"

Molesle by
braaivleis

BRITS· Drie blanke persone Is
Satcrdagaand In die HF Vcnvoerd Hos
pitaal met messteke opgeneem nadat 'n
hewige gcveg na aanleidiog van 'n rusie
by '0 braalvlels op '0 plot by De Kroon
ontstaan bet..

Na bewering :het die persone gestry
wie se motor die vinnigste ry en die
hurneure het opgevlam. Een man het
twaalf messteke opgedoen, -0 ander
man het '0 wond in die maag eo is met
bottelstukke gesteek en 'n vrou het 'n
skietwond in die voet. Drie sake van
paging tot moord is geopen. Die Polisle
ondersoek die saak verder.

Spektakel

Gaye Watsenaam oak
Nog so by diewiel wat draai: Gaye Derby-Lewis, vrou van
Hani-moordenaar Clive, kla die ander dag in 'n onderhoud
steen en been oor hoe "onmenslik" en "wreed" en"afbrekend"
eensame aanhouding in polisieselle is.

Verbeel Brol/oks hom, of het hyoor die laaste twintig jaar
week na week soortgelyke klagtes uit die swart weerstand
teen apartheidgehoor?

En nag oor Gaye: die staande ovasie wat sy by die
Afrikaner Volksfront gekry het, isseker diemeesaanstootlike
episode in 'n lang tyd in Suid-Afri
ka. Wonder hoe diejuigendes die
volgende oggend gevoel het toe
hulle in die kerk gesit het nadat
hulledie vorige dag 'nbrutale moord
by implikasie toegejuig het? '

Dn, ander lot wat 'n spektakel van hulself
gemaak het, was die ANC·leiers wat n3
dj~ vonnisoplegging van die (Wee Hani
moordenaars saam Hang hulle! geskreeu
het. Dis nou die pany wal al jare lank 'n
veldtog teen die doodstraf mer.

Dit laat Birtergal nogal dink aan PW'
Botha se reaksie minute nadat Hendrik
\'erwoerd in die parlement vennoor is: hy
het op Helen Suzman geskreeu dat sy en
haar soort daarvoor verantwoordelik was.

Heldevan
die maand
Brolloks wys die week drie Heide
van die Maand aan.

Die eerste is Barbara Foischer'
van lV1. Haar Agenda-dokumenter
oor die Kaapse swart jeug was

Ivy Matsepe-Watsenaam
Partykeer Iyk dit vir Binergal of die Groot Suid·Afrikaanse Wiel reg condom
draai sodat die ou probleme weer verskyn, net met 'n ander k1eurtjie.

Bittergal hoor die storie dat Sylvia Vollenhoven, bekwame Kaapse
joemalis, by die SAUK se Agenda vir werk aansoek gedoen her, Toe hoor Ivy
Watsenaam daarvan en sy se huh-uh, ons neem g'n .witmense meer in diens
by die SAUK nie. Toe daar aan haar gese word Sylvia is nie juis wit nie, toe
eis sy glo 'n foto as bewys. Sylvia is toegelukkig swart genoeg en kry toe die
joppie. ,

Affirmative action is een ding, maar ons kan darem maar waaragtig nie alle
meriete by die deur uitsmyt nie. Sylvia is 'n voorbeeld: Sy is 'n aanwins vir

. Age,ula en sou dit ook gewees het al was sy 'n wit Vollenhoven.
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die nodige agtergrondinligting. Ek verwys spesifiek
na sy ongevraagde vendetta wat hy in elke uitgawe
teende Buthelezi voer in 'n doelbewuste paging om
'n leier se beeldaf te breek wat hom en Suid-Afrika
nog geen leed aangedoen het nie.

Deur die jare was Buthelezi.. soos by (Du Preez)
wel toegee, 'n voorste kampvegter teen die apart
heidstelsel. Buthelezi was slegs nie te vinde virdie
gewapende stryd as middel om dit te bereik nie.
Buthelezi was 'n voorstaander van vreedsame onder
handelings metaUe Suid-sfrikaners, nie net sommige
nie. Hiervoor is hy deur die ANC-leiers iQ die tagtiger
jare as verraaier uitgeskel en is daar stelsehnatig
begin om die IVP se leiers uit te wis - meer as 350
leiers en duisende volgelinge is reeds deur die ANC
tereggestel.

Waarom geeutydskrif Buthelezi nie krediet vir sy
vreedsame metodes vir onderhandelinge nie enword
by deur Du Preez as oorlogsugtig uitgebeeld?

Buthelezi is slegs 'nrealis wat Suid-Afrika "ysop
die gevare indien nie alle :Suid-Afrikaners by die
onderhandelingsproses betrek word rue.

In 'n artikel oor Angola (VI}'e Weekb/ad 14 - 27
Oktober 1993) probeer Du Preez 'n analogie trek
nissen die "monster' Jonas Savirnbi en Buthelezi, As
die analogie is dat Buthelezi ook nie 'n gekookte,
gei'ntimideerde sogenaamde skikking sal aanvaar nie,
mag daar waarbeid in wees. Du Preez se self ciat die
MPLA-regering nie engele is nie en ten spyte van
armoede in hulland as die elite in weelde, korrupsie
ennepotisme blyvoonleef Isditso 'n nuwe"demokn
tiese" Suid-Afrika wat Du Preez voorstaani

Indien nie, vra ek dat hy nie net sekere partye
probeer ter wille wees nie, maar werklik nal'orsirrg
probeerdoenomsodoende 'n feitlike, korrekte bceld
vanaile groepe in Suid-Afrika te reflckteer, \X'aarom
sy joernalistiek op hoorse baseer en nie Hewer die
leier self oor sy 'vermoedens" uitvra nie? Sodoende
sou by tot die waarheid kom en met meer konstruk
tiewe joemalistlek bydra tot die normalisering en nie
. afbreking van die Suid-Afrikaanse situasie nie.

(VIJ'/? Weekblad bet al ~'ier breedtoerigconderbollde
metButbelezi g'et'Oer en geplaas. Butbelezise jOl1gste
uitkuings 001' 'nR5-uwmag, oorajSJ..'t?idil1g iirKua
Zulu as bulleniedie groluiu'et am/mar nie, sy kuYl·
/ik-t'/?rsktJi/de drrigemente mil bll'Reroorlog en sy
belediging vanFW IkKlerk assynde 'r bandpetd mn
dieSAKP enANC maak dir ~'ir my moeiiik om die leser
se beldetererende siening van die II/korba-leier Ie

I. -MdP)

Die taalstruggle
Robert Pearce wn Eersterust skryf
Baie dankie aan Virginia Keppler, Beverley Mitchell
en Martie Meiring vir die puik artikels oorAfrikaans
(VI)'e Weekblad 30 September - 13 Oktober 1993).
julle goeie verslaggewing geeons meer guts om die
Afrikaanse Taalstryd voort testry. Ek bepleit al'ir jare

.dat 005 Moedertaal in al sy variasies - Standaard
Afrikaans, Flaaitaal, Kaaps, Alternatiewe Afrikaans,
Englikaans, ensomeer - aanvaar moet word.

Dankie vir juUe insiggewende tydskrif wat ons
altyd iets nuuts leer.

Yours in the Taalstruggle!
(Briefeffens verkort - red.)

J

Jonas

Ssvlmbi

Vendetta teen Gatsha

Gerda

Bekker

Gerda Bekker, (media-verteenwoordiger van lVP Par
/ementslede) van Jobannesburg skryf .
Die verskyning van u tydskrif is deur menige Afrika
nersverwelkom asGlsiggewend, aktueel en reguit en
dus geskik vir die tydsgewrig waarin ons lewe.

Daarom isdit te betreur dat u redakteur, Max du
Preez, soms bevooroordeelde steUings maak sonder

. , Sywoorde was datSavimbielke greintjie simpatie
wat daar virhom was, nou verloorhet

Met die walglike flop van die SAW inUmtata kan
ek (en Iyk my die gewone man op suaat ook)
dieselfde se van die ringkoppe agter die besluit -geen
greintjie simpatie nie. Maghulle "golden haodshakes"

. gebruik word vir' kompensasie aan die slagoffers se
famille. Inenige "beskaafde" land sal die mense wat
vermoed word om dieskuldiges tewees tog eers voor
'n regsbank geplaas word - a la WaluzJDerl>y-Lewis
- in plaas vao 'n teregstelling.

Dankie vir 'n baie nice leesdingelke !Wee weke.

orewe
BRIEWE KORTERAS 300 WOORDE GENIET VOORKEUR

RIG BRIEWE AAH:

'DIE BRIEWEREDAKTEUR, VWB POSBUS 177

NEWTOWN 2113

\
\

\
\

Cocoon-groete
Cecil Barnard van Pretoria skryf

Terwyl ek die nuutste VryeWeekblad deurlees in
plaas van Unisa pleeg, onthou ek iets wat my pa 'n
jaar of wat gelede gese het net nadat Savimbi sy
oorlog voortgesit het ten spyte van 'n aanvaarde
verkiesingsuitslag..

Die nuwe paranoia
Prof Henning Viljoen, (Dept Sielkunde, UNISA,) van
Pretoria skryf: "
Na aanleiding van 'n insetsel indie program Vroue
fokus op Afrikaans Stereo deur 'n opvoedkundige
verbonde aan Unisa oor die sogenaamde bedreiging
wat die New Age vir dieopvoeding inhou, kan eknie
help om te dink dat die Afrikaner 'nsiek, bedreigde,
paranolese spesie is nie.

Toe ek 'n kind was, was dit die Rooms-Katolieke
Kerk wat diegroot bedreiging was. Elke NG predikant
het dit sy taak geag om van die preekstoel afte wys
op die Roomse Gevair. Indie hooggety van apart
heid, toe daar naarstig nanog blanke veUe gesoek is, "
was aile blankeimrnigrante welkom -solank buUe net
nie Katoliek was nie. 'n Mens sou waarlik sweer dat
Katolieke nie ook Christene is nie soos baie
sogenaamde Afrikaner Christene Iekere gegaan bet

Daarna was dit die totale aanslag van die Kom
munisme en die Rooi. Gevaar, waar 'n komrnunis
liberalis agter elke bossie uitgeskop is.

Oit was 'n paranoia en 'n vervolgingswaan wat
ons selfs in 'n duur sinnelose grensoorlog gedompel
bet, om nie eens te praat van at die literatuur wat
verbied is nie. Hier was dit ook weer dieAfrikaner
Christene wat voor in die koor gesing bet. 'n Mens
wonder soms waar die sogenaamde geloof en ver
troue iswaarop hulle bulself beroep.

1.0 and behold, na die ondergang vandiegroot
.Rooi Russiese monster kan ons Christen Afrikaner se
vervolgswaan nie tot ruste kom nie en moo by 'n
ander voorwerp vir sy paranoia soek: die New Age
beweging. En weer, soos met die Katolieke en
Kommunisme, is dit 'n saak wat volgens dieopvoed
kundige vanUnisa op 'n baie subtiele wyse deursypel

. om die "objektiewe Christelike waardes en norme" te
ondergrawe en ons moetoppas vir die subjektiwiteit
vaa die groot HolistieseGevaar. Nie dat ek weet wat ,
so "objektier aan die Christelike waardes is nie, of
wat hierdie waardes meer objektief maak as ander
nie! (of hetdie geleerde dalk bedoel aanvaarbaar en
dit sommer gelyk gestel aao objektiel?) ,

Ek betnet gedink met die aftrede van dsJannie
Malan ensysoeke na dieduiwel op plate wat agteruit
gespeel word, sou die spoke-soekery ook 'n bietjie
gaan rus. Helaas, die spoke-soekery is "well and
alive" en leef voort in die opvoedkunde.
. ,
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Onnodigeaanstoot
Pieter Schutte van Venterstad skryf:
Baie geluk met 'n uiters interessante en wakker
Afrikaanse tydskrill

Ekwilegterbeswaar aanteken oor Elize V"t1joen se
ydelike gebruik van God se naam in haar artikel
"Aitsa! maar los net die aerobics" (Vrye Weekb/ad30
September tot 13 Oktober 1993) in die sesde reel. Oit
is onnodig, het geen trefkrag nie en gee aanstoot.

Groete uit die Karoo.
(EI.- stern saam. DiI is jammer dit bet ingeglip. -Red)

N:'!J KoomhofS

PhtKoomhof

Ell' line du Pisani tun Bloemfontein skr}f:
Oil geval Koomhof (VIJY? Wrekblad 14 - 27 Oktober
1~ 1) is nie 'n geisoleerde een nie. Ander persone
me antropologiese opleiding was en sommige is
ste lis tot politieke dienstigheid bereid. 'n Onafhank·
lik- critiese ingesteldheid word sodoende dikwels
on,.ermeer terwille van mag, status, flnansele gev.in
en waarskynlik selfs om sielkundige redes op die
pol tieke altaar geoffer.

Alrnal in Suid-Afrika kan tereg veranlWoording
va1 hulle eis. Dit geld ook aIle ander politieke
rol pelers.

N>g Biko's
\\ em Mulder van StelIenboscb slzryf:
E: skryf na aanleiding van Vl)oe Weekblad 16-29
S, tember 1993 waarin Max se ons rnoet Biko se
m ordenaar kry. Max, ek was altyd teen jou, en/lOU'S

eo vir jou, maar dink jy nie jy verwag darem bietjie
b 'C nie?

Wat van die ander 'nonames" wat in die onluste
v.•n 1976 in tronke VenDOQr is? As ons Biko s'nvang,
moo 005 almal sn vang, wat ek sien is tedonners
baie, 'n Mens kan Biko nie voortrek net omdat hy'n
groot naam was Die.

Nou vir ietsanders. V"U die regses, ek bid nie eers
rneer vir june nie. 1948 is Yerby en Verwoerd en
Apartheid isdood. Mens Boer mos vooruit, Boer.JuDe
word kwaad as 'n mens julie verkramp noem, maar
julie probeer ookDie om ODS verkeerd te bewys Die.

Hopelik sal julie nog baie van my hoor. Goeie
blaaitjie en ek bly Fully Afrikaan.

Dankie, Dakar
Susan Smuts van Aston Manor skryf:
Die program oorDakar-gangers op TSS (12 Oktober
1993), dwing myomte VI2of mense besef inwaner

skokkende mate daar steeds teen Mrikane{S (deur
hul eiemense)gediskrimineer word indien hulle aile
rasse as gelykes wi! aanvaar.

005 woon in 'n rniddelklas Afrikaner-omgewing.
My man was 'n bestuursraadlid by'n plaaslike skool.
Dit kom toe onder sy aandag dat gekleurdes bloo
weens velkleur nie skooltoelating kry nie, al is die
skool sogenaamd "oop",

Ek moet byvoegdat ODS eie kinders van kleins af
kontak gehadhet metander rasse endit vir hulle heel
natuurlik was om almal onvoorwaardelik te aanvaar.
Met diepersoonlike ondervinding het my man gepleit
vir dieinsluiting vanailerasse. Kinders kon dan vroeg
reeds agterkom dat (in Thabo Mbeki se woorde)
niemand horings het nie. Daar~ natuurlik keuring

• /DOCS wees, maar ons hetvisioene begin sien van 'n
toekorns wat almal saam boo.

Onswas verstomdeurdie skoolhoof se reaksie en
totale onkunde. volgens hom sal die kinders nog
stoepe enskoolgronde bemis, en hy hetnie tyd vir die
opvoedingstaak nie.

Kort daama is die w&'eld vir ons warm begin
rnaak op 'n uiters sluwe wyse:. By die kerk het
bestuurslede 005 kiI gegroet en dikwels geignoreer.
Daar word teen 005 kinders gediskrimineer op die
rnees Iaakbare manier. My man isop vergaderings
liberaaI genoem en die hoof het sy eie politieke
sienswyse so opgesom: 'In my han is ek KP/AWB,
maar ek stern Nasionaal."

Dit is juis cJaar waar die kern van 005 land se
probleme Ie. Daar waar OIlS hart is. Daar waar so
geroem word op Christenskap.

Onskonnie langer deel wees van die opset nie en
my man bet bedank. ODs is uit die gerneenskap
geweetOns het vir lank getob oor presies wat ons
verloor of gewen bet.Ons bet beslis baie geleer. Die
skokkende geweld in die townships word verdwerg
deur die geestelike vermoring en verrninking van
Afrikaners wat van die tropwegdwaal, In 'n stadium
woo005 dieper delf, meer anlWoorde kry. Nie meer

nie. Die slag van die menslike gees en dehumanise
ring van ongehoorsames is/lOU sinoniem met Afrika
ner Nasionalisme.

Tog is daar 'n gelukkige einde. Ons is verlos van
die somber styfheid van die establishment. ens het
goeie Indiervriende wat versem was om te ontdek
dat Afrikaners soos ons bestaan. By baie mede-Suid·
Afrikaners bet 005 'n vriendelike spontaniteit ontdek
watnie eersvir 'n paar gIase UilVoerwyn wag om te
voorskyn te kom nie.

Bo alles g10 ons dat OIlS Christenskap toepas soos
Christus dit bedoel heten juis daarom sien ons uit na
'n mooi toekorns in hierdie verskeurde land.

Dankie virdie program. Dis goed om te Wee! ons
is nie aileen nie.

Dankie vir Dakar.

Voortrekkers inpas
Gert van Siaden vanRustenburg skr)f
By die leesvan " 'n Hoogte' inBroUoks & Binergal
(VIJY? Weekblad 16-29 September 1993>, het ek naar
geword van die walglike mentaliteit van die "grap"
oor Voortrekkers.

Of die 'grap' gerig is op die Afrikaner se
voorgeslagte of op die Suid-Afrikaanse jeugbewe
ging, sal geen verskil maak nie. Die grap kraak die
Afrikaner af en maak hombelaglik enbespotlik. Die

geskiedenis vanSuid-Mrika kan nooit verander word
Die. Die Afrikaner sebestaanen sy kultuur isaan die
Voortrekkers te danke. Wat weI kanverander, is die
ioekoms. Die Voortrekker-beweging isinpas met die
Nuwe Suid-Afrika en wil 'n toekoms vir aOe inwoners
verwesenlik sien. VIJt' Weekblad kan geen toekoms
vir Afrikaanssprekendes in die vooruitsig stel as hulle
voortgaan met die afbreking en aftakeling van die
Afrikaner se taaI en kulruur nie.

Die tipe grappe wat 'n tydskrif publiseer wys die
mentaliteit van so 'n tydskrif uit. Oit weerspieel ook
die rnentaliteit van die lesers. Soos die brokkie "se
HulIe" indieselfde rubriek men: "die kultuur by V'ye
Wee1zblad isif houjou bek virg'nniks eng'n niernand
Die: Noem hulle dit Kulruur?

Spot die persone nie dalk met die Voortrekkers
omdat hulle weer dat hulle nie by '0 Iewendige
organisasie sal inpas wat iets daadwerklik doen om
etiese waardes en norme uit te boo Die?

Sommige lesers sal waarskynlik my kritiek allag.
Oil raak my nie, wantek hou mybek vir g'n niks en
g'n niemand nie, al is ek nie deel van die kultuur by
VI}Y? WeeIzbIad nie. •
(Die betrokke grap betmy oak aansoa gegee. Red)

Ons is nie almal SO nie

Robertvan
Tonder

PJD lourens trln Qtlt'iJerlna sklJf
'nMens moetseker nledie Boeresotpalt}1jie kop toe
l'3t Die, maar die uiters snedige opmerkings oor die
NdJelprys kan darem nie s6 gelaat word Die. My
Boerebloed kook behoorlik!

Van Kain setyd af bet die mens diekuns versaan
om e1ke moontlike ding of uitvinding (stokke, die
wie!, vuur, ... totdiegeskrewe woord,die rebti\\ileits
leone, kemkrag, die rekenaar en die laser) lif moord
en oorIog tegebruik. As ons a1les moet Wegsm}1 \\'3t
56 misbruik word, salonsmin of meer naak moeIloop
(aangehoudenes is met hul gordels opgehang) en aan
borne moet rondswaai. Souder dinamiet, bwoor
beeld, sou die meeste van ons darnrne, bnie, paaie,
~pitale, universiteite, selfsspogwoonhuiseenswem
baddens, daar heel anders en meer primitief uitgesien
het.

Dis regtig tyd dat Robert van Tonder en die
annsaIige KP ophou om namensBoere en Afrikaners,
respektiewelik, te praal. Dis hul demokratiese reg om
die grootste snert (die lafhartige moordenaars van
Chris Hani is nou skielik ordentlike burgers) te

. verkondig, maar dan namens hulself en hul mislei
dende \-oIgelinge aileen.

..
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laastese

Kolonel Johan Burger, hoof van die Suid-Afrikaanse Polisie se Komponent
Onderhandelingsposisionering, vertel aan LOUIS KIRSTEIN waarom en hoe

die polisie moet verander

Besef diemeeste polisiemannewatnou by
dieonderhandelingstafelgebeur?
Daar is die wat nie tred hou mel onderhandelings
nie, maar baie besef dat die ~'d reg is vir 'n
psigologiese prong van die apartheidparadigma
na die nuwe era. Ons versprei 'nonderhandelings
bulletin tot op grondvlak om die lede op hoogte
Ie hou.

Watwas die invloed van diedood van die
OuSuid-Afrika op die SAP?
Ek dink baie is verlig oor die dood ran die Ou uid
Afrika, Pres FW de Klerk bet aan verteenwoordi
gers van die poli ie gese hysal die polisie uit die
politieke peelterrein neem. 0115 he! nie onsself
daar geplaas nie. On het daar beland omdat 005
bepaalde wene moe toepas - 'n bepaalde party se
wene. ~Iaa r on moet aanvaar daar was poli ie
manne wat veilig en beskermd geroel he! in die
stelsel. I ie noodwendig die apanheidstel el nie,
maar die sekerheid van weer wie in beheer is.

Hoewasditvirdie polisienadeligom
politieke instrumenttewees?
AI die jare i poli siewerk in die planelandse
gemeenskappe info rmeel bedryf. Die gemeen
skap het jou geken en jou gerespekteer. Maar
gemeen kappe wat politiek bewus geword het,
hetongelukkig begin voel dal die polisie wat in die
gemeenskap werk, die apartheidsregime verteen
woordig wat hulle hul regte ontneem het, In baie
gevalle het on , veral blanke lede in wan ge
meenskappe, deur ons optrede bygedra 101 die
venreemding. Die werklike rede i egter dat 005
gesien is a 'n verlengstuk van n ongewilde, nie
legitieme apartheid regering.

Kandiepolisie eerlik methu!selfweesen se
ditiswatons verkeerd gedoen heten ons
moetditnou regmaak?
ja, maar die polisie vind dil moeilik omdit wat hy
doen om hornself te verbeter, ran 'n verhoog te
rerkondig. Ons het al die jare besef dat omdat 005
in diens staan van 'n nie-legitieme regering, ons
oak so ervaar is. Voordat die regering legitiem is,
kan 005 nie legiliem wees nie.

Die polisiewasaltyd mttttartstles.Kandit
verander?
Oil moet verander, Wal die volgende uuktuur
gaan wees, weer ek nie. Wal soos 'n paal bo water
taan, i dal 005 mililere karakter sever moomlik

rnoet verdwyn, 'n Polisiemag is altyd 'n burgerlike
organisa ie. Daarom taan dil in die meese ander
lande onder burgerlike beheer, soos binnelandse
sake. In die revolusionere nryd sou jy ors en die
weerrnag biner moeilik van mekaar kon kei. Ek
het toe al besef dit gaan probleme verskaf vir
loekom lige doeltreffende polisiewerk. igbare
dinge soos rangteke05, wapentuig en die O!g3nisa-
ie dra by to! die beeld \'an mililarisme. In Oramba

\Va 005 aanl'3nklike doktrine die \'an 'n ewone
polisiemag: soek en neem in hegtenis. Later hel 005
by die militcre doktrine van soek en remielig
uitgekom. Die oomblik loe on daar uilgekom hel,
moes ons besef het on hel heeltemal te ver
gegaan. 'n Polisiemag mag nie so ver gaan nie. En
dit is nog steeds 'n probleem.

Hoe sa l d ie struktuurvandie p olisiemag van
dietoeko m s Iyk?
My mening is dat 005 'n federal.: trukruurgaan hi?
wat op drie vlakke georganiseer g33n 1\ord: LOS

sal 'n na 'iomle polisiemag he. SlJOS die FBI. wat
vir die ondersoek van bepaalde rru rywe verant
woordelik sal wees Dan salon streekrnagte hi?,
elk mel 'r eie poIisiehoof. Die sentrale regtrin~ '31
geen beheer daaroor he nie. 005 sal ook plu- ,e
poli iernagte he soos die Arnerikaan e fit 'flJjYl

litaan e polislernagte. Dit sa! rnecbr ' "Jt die
gemeenskap weer betrokke kan rJ... !-. ,n' ml~l

weer teruggaan na die ituasie \\ ..,- 'I, polisie·
man uit die 'eml'enskap kom 0 111 :,. ~l· : "l'l.'nsbp

te dien, Daarrnee saamvoorsien d n HOlle
rangstelsel. Oit kan dalk self' gd . ..: ", reke ;e

uniform ook kan verskil

Sal die poli s ie seopleiding m oe! v erander?
Oil gebeur reeds. 'n lnternasiona\,. r , 'tll onder·
soek in na ons opleidingsprll~r.1I' ,.: t Igin~ l\
om weg te beweeg ran 'n mill!. r t' it ring, Die
grootste persentasie opleidino;; ',' ,~." I,.n· lIerk·
like poli iewerk besiee II c,rd

Hoe voel d ie polisleoordie n ndves van
menseregte?
Daar is enkeles wat ongrlukkll! is daaroor, ~laar

die handve bevat ni~ wat jou sal keer om jou
werk te doen nie. Die feit dat jy mense X' basese
regie moet erken. 1I'aS nagaltyd die poli It' se plig.
Al wat nou bykom, II dat die owerheid -c reg om
bepaalde wette te maak. aan bande gt'k word. Die
wet dat men e onbepaald aangehou kan word.
word gekeer. Daar . noun stelsel V3n wigte en
teenwigte. Ek a- polsiemm sit nou eintlik lerug.
Ek pa- die wet toe soos hy taan. In vandag se
itua ie word die regering nie gekriliseer nie, die

polisie word gekriliseer. ~laar met die nuwe Slelsel
kan ek se die We! is nie reg nie. Ek kan se die wei
i leen lrydig met die hand\'e, Daar al oak
minder geleemheid I'ir poli iemanne wee om
hulle aan magsverglyping kuldig maak. 'n Handl'es
van men eregte gaan I'erhoed dal 'n poli iemag
ooit die mag gaan he wat 'n polisiemag van die
verlede gehad het. Ek sal nie graag in 'n Nuwe
uid-Afrika wi! bly waar 'n poli iemag din lfde

mag hel as wat ek in die verlede gehad hel nie.
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WAT DIE OOG KA N SIEN.

P L A A S U VI SU E L E BOODS K AP I N DRUK E N GEE U

V E R B R UI KERS DIE HELE P RENTJ I E. KO M SO N A B Y

HU LLE KAN HA RE KLOOF . T RE F H ULLE T USSE N D IE

O E M E TAL DI E AK SI E . B E T R E K HUL EMOSIES

M E T D IE BE TOWER I NG V AN ' N PERFEKTE

A T M O S F E E R. M ET 0 1E KRAG VAN

V E R B E E L D ING MA.I'K DR U K D IE

L E S E R DEEL VAN 0 1E

P R O D U K . VERTE L D US

U PRO DUKSTOR I E IN

M I N D E R AS 'N

D U I S E N D WOO RD E .

A.:'~ :,f..".. " . . .. . .. ' 0 '...
. ',-.:'. ': " :". I:'

. \ . I .... " . " ••• II -:;'. '~

.'~%14" ':)~&?f'@%

R E G

V I R DIE

GROOT

L U S .

D A A R ' S N IKS 5005 DRUK OM

PRODUKTE GOED TE LAAT LYK EN DIE

V E R B R UI KE R SE LUS TE BEPROEF NI E.

U HET A L GEHE L E B E H E E R OOR PRES IES

HOE U PRODUCT OP D AARDIE BUDSY

LYK EN DIE LESER HET TVD OM EL KE

B ESO N D E RH EI D, ELKE A U N SE . IN TE DR INK.

V I R ' N KRAGTIGE R AA N S LAG OP DIE SINNE,

G E E NET DRUK U K R A P- E - RU IK!

GESELS M ET

I N T E LLI G ENTE LEWE.

M E N S E WAT D IE DR U KMED IA L E E S I S VA N NATURE

MEER OORD E ELKUNDIG EN K IESKEUR IG .

A s VER BR U IKERS DUS U ADVERTENS IE S IEN EN

B ES L U I T OM D ITTE L EES, RAAK H ULLE BET R O K K E EN

VE R B O N D E . H U L LE VERE E N S E L WI G H ULLE DAARMEE

EN ONTHO U U B OO DSKAP, WANT H U LLE B E S L U I T SE LF

OM MEER V AN U PRODUK TE W ET E TE KOM .

D I T BETE KE N M E E R VE R B RUI K E R S WAT D IT

BEPROEF E N MEER WAT LOJAAL B LY.

M E E R AS

NET HOORSE.

A S U I DR UK ADVERTEER .

KRY U MEE R TID O M I LIGTI G·

SOEKENDE V E R B RUI K E RS VA U

PRODUK T E V E R T EL . E H ULLE

KA N D IT WEER E WEER L E ES.

UI T S K EU R VI R L A T E R , A L U

KO T AKBESO DERHEDE H OU,

KOEPO I VUL OF D IT AA

VRI E D E E FAM I L IE Y S .

U KA DUS S EK E R EE S U

PRO DUK SE K E MER KE E

VOO R D E L E B L Y STEE K .

DRUK MAAK GOEIE IN DRUK.

G E PUB LISE ER DE UR D IE D RU KMEDIA B E D RYF O M U T E HELP OM U DEEL V A V E R B RUI KERSB EWU ST H EI D TE V E R H OO G .
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Met 'n voorgee is dit net
'n droom om teen Ernie Els te speel.

Maar virhom kan ditnou 'n nagrner riewees.
Sanlam se Kanker-Uitdaagre eks - Ons eerste nasionale pro-am-gholftoe r nooi.

Hier is u kans om die voorste
beroepsgholfspelersaan te dud !

KIub- e n streekwedstry de
bepaal wie in die eindstryd gaan
meed ing wanneer altesame 90
amateurs gratis by San Lameer

9
San Lameer

a an die Natalse s u idkus byeen
kom. Hier sal hulle d ie beroep
s pele rs op 'n prag tig e baan die
stryd aanse,

Die enigste verei stes is dat u

'n manlike amateurspeler met 'n

KANKE R Il:A N DORKO " WOAD

voorgee van tussen 0 en 24 en lid
van 'n gholfklub moet wees - waar
U ook volle besonderhede kan kry.

Skryf u vandag nog in - en
slaan saam met die kampioene
'n dryfhou teen kanker.

m Sanlarn
Aangebied saam met die klubLions International. onder beskenni ng vandie PGAen met die steun van dieSuid-Afrikaanse Gholf-federasie. (Reel1- 8Behalwe 7 SAGF/2/93)
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