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Jy kry die wat nooit van die

kudde wegbreek nie . En dan kry

jy die wat alles uit 'n Conquest

kan haal. Dit is juis met hulle in

gedagre dat ens die nuwe

Conquest 180 RSi loslaat.

Hoar hoe knor h y as jy hom

kielie. Terg hom as jy vet gee en

voel hoe die hoewringkrag

1800-enjin sy kloue ins laan.

Swenk en on tdek sport-

vering en -haruering wat hom

5005 haak-en-steek laa t klou .

En dan, wanne r jou hart

oorskop in turbo, verslind die

wind met sy gladd er vorrn, en 'n

veringstel el wat net nie be gee

nie. Brul oar 3,1 die brute krag

wat jy met kragstuur en vier

skyfremme kan hamas. aar

bowenal , grom van lekkerkry

orndat jy die res lam maak.

Alles loop reg alt dreg

TOYOTA
CONQ U ES T

D i e Conque st r eeks: 1 8 0 a S i . 180i Sport. 1601 Sport. 160 RSi. 160 RSi Outo. 130 Sport_ 130. Tolvry inf"olyn: 0800 13 9111



WAT DIE OOG KAN 5 lE N .

P L A A S U V ISUELE BOODSKAP IN DR U K E N GEE U

VE R B R UIKE R S DIE HELE PREN TJ IE. K O M SO N A B Y

HULLE K AN H AR E KLOOF. T RE F HULLE TU S S EN DIE

OE: M E T AL D IE A KSIE . B ET R E K HUL EM O SI E S

MET D IE B E T OW E RING VAN oN PERFEKTE

ATM O S F E E R . MET DIE KRAG VAN

VE R B E E L DI N G MAliK DRUK D I E

LESER DEEL VAN DIE

PRODUK. V E RT E L DUS

U PRODU KSTO RIE IN

MIN D E R AS oN

DU ISEND W O OR DE.

REG

VIR DIE

GROOT

LUS.

D A A R OS N I KS 5005 DRUK OM

PRODU KTE GOED TE LAAT LYK EN D I E

VE R B R U I K E R SE LUSTE BEPROEF N IE.

U HET ALGEHELE BEHEER OO R PRESIES

HOE U PRODUCT OP DAARDIE BLADSY

LYK E N 0 1E L ES ER HET TYD OM ELKE

BESO N D E R H E ID , EL KE NA U N S E, I N TE DR INK.

V IR oN KRAGTIGER AANSL AG OP D IE S INNE,

GE E N ET D RUK U KRAp· EN - RU I K !

GESELS MET

I NTELLIGENTE LEW E .

MENS E WAT DIE DRUKMEOIA LEES IS VAN NATURE

M E ER OORDEELKUN DIG EN K IES KE UR IG.

A s VE RBRUIKE RS DUS U ADVE R T E N SIE StE N EN

B ESL U IT OM DtT TE LEES , RAA K HULLE BETRO KKE E N

VER BONDE . H U L L E V E R E E N SELW IG HULLE DAAR M E E

E N ON THOU U BOODSKAP, WAN T HULLE B ES L U I T SELF

OM MEER VAN U PRODUK TE W,J::T E TE KOM .

D IT BETE KEN M E ER V ERB RU IKERS WAT D IT

BEPROEF EN MEER WAT LOJ A AL SLY.

M E E R AS

NET HOOR S E .

A s U IN DR U K ADVERT E E R ,

K RY U MEER TYD OM INLI GTI N G·

S O E K E N D E VERB RU I KE R S VAN U

P R O O U K T E VERT EL . EN HU L L E

KAN DIT W EE R EN W E E R L E E S ,

UITS K E UR VIR LATE R , AL U

KONTAKBESONDE RH E D E HOU,

oN KOEPON INVUL OF O I T AAN

VR IENDE E N FAMILIE WYS .

U KAN D US SEKE R WEE S U

PRO D U K SE KENM E RK E E N

VO O R DELE BLY ST E E K .

DRUK MAAK GOEIE INDRUK.

G E P U B LI SEER DEUR DIE D RU K M E D I A B E D RY F OM U TE H ELP O M U DEE L VAN VE RB RUI K E RS B E W U ST H EI D TE VE RH O O G .
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SATURDAY STAR, 6NOVEMBER: But d o n 't blame rugby. Blame
combustible LatinAmericanpassions when brought into contact
with Sprlngbokbiltong.

RAPPORT, 7 NOVEMBER: Onsverwelk o m d ie voorgestelde
wyslglng (een artlkeI205). Oit getuig va n goe ie begrip dat die
pers sy verantwoordelikheld teenoor d ie gemeenskap ken en
moet nakom, maar sonder dat die p li g as 'n verskon ing
aangegryp word om hom so v I('( of so o nvry te maak as wa t dlt
die owerheld pas.

WEEKLY MAIL AHDGUARDIAN, 5-11 NOVEMBER: (Oord ie
onaanvaarheidvanprofesslohele ontwerp erssevlagvoorstelle )
There's probably onlyone good reaso n w hy adagencies
shouldn't run thecountry: creative di rectors areabout the only
people In the countrywho earn more than cabinetministers.

SOWETAN, 5 NOVEMBER: (Oor Koos von der Merwe, LPvi r
Overvaal se onverbondenheid een of die NP 6f dieVA)Like all
people who cannottake decis ions, he hopes to be saved t h e
agony of dec iding byhop ing th at the two will unite.

THE SUNDAY TELEGRAPH, 1 NOVEMBER: Britain shouldstop
looking for constitutional experimen t s, st op the Interim system o f
d irect rule which hasnow been dragged out for ageneratio n ,
and In t e g rate Northern Ireland into the rest of thekingdo m . If
the IRA know that Britain 's mind Is thus made up, theywill
gradually realisethatkil ling will no t get t hem whatthey want.

IEELD, 1 NOVEMBER: Oit is 'n tyd van o ngekendeverwegtinge en
vrees, Ole meeste Suid-Afr lkaners w i! he die demokratlese
oorgang moet nouordellk afgehande l word, maar ander sien dit
as onderganglverslawlng. Juis da aro m Is daa r nousoveel
drelgemente vanoorlog.

IEELD, t9 OKlOBER:Om die Vredesverdrag asvoorbeeld te
gebrulk: Is daar lemand wat bere id Is om te sedieverdrag w a s 'n
fout en d lt soubetergewees het as n iks gedoen Isnle? En is d ie
Tien Gebooie oorbodlg omdat daar so bale mense is,gelowiges
Inkluls, wat nle elkegebod elke dag stiptelik nakom nie?

CITIZEN, 5 NOVEMBER: He (Mr Mandela) knows only too w e ll
that If skilled Whitesleave the country, as hashappened In other
African countries likeZaire, Zimbabwe, South Africawill be
seriously affected, since the Whites are necessary, in the absence
of skilled Blacks, to run the country and expand the economy
w ith their entrepreneurial skills . Hellce his call toWhites not to
leave.
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so sa hulle
"PeopiewhocaJlforlanddistributionhavea
romanticisednotionofwhatfarmingis aUabout.
They tendtoseerowsofhappypeasantshoeing
thesoilandbringinghome the harvest while
singing theRedFlag."
Oos-Kaapseboeren DP-LPERROL
IIOOACROFT

"Dieaspirasies vanswartmensesoos gesienen
vervBtindieAfrikaanseletterkundelaatveelte
W8tlS60Cf. Maardaaris 'n nuwe skoalvan
Ahikaanseslaywers watdie swartmanuitbeeldas
'n waanfg9individumetaspirasies,methoop,met
gevoeIens-en OIlS verwelkom ditomdatdit
Alrikaanssoaanvaarbaarsalmaaksoosenige
andertaaJ.·
NELSONIlANDELA inNight Moves, DaJiTambo
senuwegeselsprogram op M-Net

"Ourproblem is thatwe worship our leaderstoo
much. Then they tendto think theyare Godanddo
notneedtobe accountableto theirconstituency.'
EUGENENYAn,direkteurvan die Sentrumvir
Afrika-studies,oorkorrupsie in Afrika

., amsupposedtobe draggedoffbymeninwhile
jackets,butIhavedecidedtopostponemy
nervousbreakdown until a moreappropriateline.•
PAlNSESDlANA oorhaar stiefouma,Barbala
~,seopmerk ing dat Diana inverskriklike

"Dieenigste fiksie watek die laaste paarjsar
gsle6shet, is8esoedelingsbeheerin Transvaal.•
JAIIES a.ARKE,omgewingspesialisen
nbiekskrywer

"OurdtJcadentjoumalistic ethicspermitustoprint
the facts asifwearenotpartof the societyWB
write for.../haveonseveral occasionsCt1ftSOIf1d
storiestopromotepeaceandpreventnJlJSSllCteS.•
KHABAMKHIZE.assistent-redakteurvandie
Natal Witness

"Aandieeinde vandaardie dagsaldaarwser 'n
lagindie01vanOIlS kinders wees."
JAYNAIDOO, uitgaandegrootbaas vanCosatu,
oorstemdagop27 April 1994

"Nooitweersalmense6rens in die w6reldvan
stemtegIitgBsluitIcan wordnie." •
ANDfIIESBEYEAS, LPvir Potchetstroom,wat
pasnadieNPteruggekeerhet

., donUketoliveonwelfare. Butmy husbBndhBs
nojob.He'sa rebel... wh6recouldhegetrrroney.r
KHADlGASAIDGURHAN,die tweedevrouvan
Mohammed FarahAidid,oorhaarampt8Iikestatus
as'nv1ug1e1ing in Kanada,waar sy met htXvier
kinderswoon

"HysaJ 'npIeIc indiegeskiedenlshi, dltisSBker.
MaBrditsalsondertwyfel 'npIekvansksnds
wses."
GENNADY KOLUIOIN, 'n RI lSSiesebioIoog,oor
Mikh8lGorbatsjof

het jy geweet?
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MYNS INSIENS

MAX DU PREEZ

Moet ons by die nek ingesleep word?
DIEAfrikaansemedia word dielaasteweke
heelternal oorheers deur die debat oor Afri
kaansse status in die toekoms en oor die
aanpassing van nasionale simbole.

Oit is nie 'n vreemde verskynsel nie. Die
wereld oor en die geskiedenis deurwas taal

':'vir mense rneer as net 'n manier om te
kommunikeer, 'n vlag meer as net 'n stuk
lap wat 'n land moet ldentfiseer en 'n
nasionale lied nie net 'n wysievir amptelike
geleenthede nie.

En so sterk as wat sekere witAfrikaners
voeloordie behoud van Afrikaans as amps

-taalen oor nasionale simbole,sosterk voel
'n groot aantal anderSuld-Afukaners dat
Afrikaans nie sy ampstatus moetbehou nie
en dat die nasionale simbole 'n demon
streerbare breek met die verlede moet sim
boliseer.
. Vat nou maar die debat oorAfrikaans.

Oit is 'n onbetwisbare feit datAfrikaans
die derde grootste taal van Suid-Afrika is,
naas Zoeloeen Xhosa - 15,7 persent van die
bevolking gebruik dit as moedertaal. Dit is
eweonbetwisbaar OOtdit 'n inheemse taal is
met sprekers van alle k1eure.

Daar kan dus geen twyfel wees nie dat
Afrikaans 'n plek het in Suid-Afrika en dat
niemand die morele of volkeregtelike reg
het om dit te onderdruk nie.

Maar die emosionele debatoorAfrikaans
gaanniehieroor nie. Die oorgrote meerder
heid "kampvegters" vir Afrikaans vandag
strymyns insiens vir die taal as verlengstuk
vanwitbevoorregting en simbool van Afri
kanerrnag. G'n wonder ook nie dat die

• veldtog vandag deur twee groepe oorheers
word: die regse wines wat metoorlog dreig
as Afrikaans "aangetas" word, en die Afri
kaner Broederbond deur middel van sy
frontorganisasies soos die FAK, die ATKV,
die Rapportryers en die Ruiterwag.

Hoe kan Afrikaanssprekendes soos ek,
watpassievollief is vir mymoedertaal maar
nogaltydteen Afrikaner-chauvinisme gestry •
het, deelneem aan 'n veldtogomAfrikaans
te bevorderas die mense my bondgenote is
en hulmotiewe so duidelik onsuiwer is?

Die houding, soos ek dit die laaste tyd
waameem, is, een van: apartheid en die ou
ordemoesnoodwendig op 'neindekom, en

dan is stemreg vir almal seker die enigste
oplossing. Maaronsgaan nie van alonsmag
en seggenskap en ons spesiale posisieindie
samelewingafstand doen nie - daarom moet
005 taal ampstatusgeniet bo al die ander
inheernse tale.En as 005 simbole nie meer
aanvaarbaar is nie, gaan ons die "ander
kant" se simbole ook nie aanvaar nie.
• Die verskillende kwessies en debatte
moet nou van mekaar geskei word.

Dat Afrikaans sy regmatige plek in 'n
nuwe, demokratiese bedeling behoort in te

'neem, is onbetwisbaar. Maar dan is dit as
taal en kultuurerfenis van 'n groep Suid
Afrikaners, nie as politieke bevoorregting
van 'n etniese of k1eurgroep nie.

Afrikaans durf nie spesiale status geniet
as "troosprys" aan 'n groep mense wat hul
spesiale status in die land deur demokrati
sering verloor het, of as "gebaar" of 'prag
matiese skuif' jeens 'n probleem-consti
-tuency nie.

En Afrikaners wat dit eis, doen hulselfen
hul taal op die lange duur 'n onguns aan,

Afrikaners wat meen hulle word in die
nuwe bedeling van aile mag en seggenskap
ontneem, moetas landsburgers en kiesers
daaroor geraas rnaak en onderhandel en
deals maak. Hulle moenie hul frustrasie
daaroor in die taal- en simbole-debat in
sleep nie.

DIT MOETNQUviralmal wat oe enorehet,
duidelik wees dat die meeste Suid-Afrika
ners nie wi! he Afrikaans moet saam met
Engels die enigste ampstale wees nie. Daar
was at amper 'n revolusie omdat 'n Afrika
ner-regering Afrikaans in ander se kelewou
afdruk, en diegrootste deel van die oorbly
wende weersin in Afrikaans by baie swart
mense is juis'n produk hiervan.

As ons nouwi!seker rnaak Afrikaans - en '
Afrikaners - gaan in die nuwe bedeling
steeds ongewi!d wees by hul mede-land
genote en metagterdog en selfs haatbeieen
word, dan moetons aanhou blaas en met
geweld dreig as Afrikaans nie voorkeur
behandeling b6 ander inheemse tale kry
nie. Afrikaans die taal en sy wonderlike
herkorns en geskiedenis verdien meer as
dit.

As jy wit veg vir federalisme of 'n volk
staat of neo-apartheid of 'n beter handves
vir menseregte of virwaarborge vir 'n vrye
markstelsel, doen dit - dit is elke burger se
goeie reg. Maar dit is 'nander stryd en debar
as die oor tale en simbole.

MYNSINSlENS GAAN Afrikaners!Afrikaans
sprekendes van ailek1eure baie verder kom
in hul pogings om die bedeling te beding
wat hulle graag wi!he as hulle ophou om
aan ander Suid-Afrikanersdie Indruk te gee
dat hulle teen hulle sin by die Nuwe Suid
Afrika ingesleep word.

Kan ons nie 'n slagiets"prysgee" sonder
dat ons gedwing word om dit te doen nie?

Waner wonderlike gebaar sou dit by
voorbeeld nie gewees het as wit Suid
Afrikaners daardie wonderlike Afrika-psalm,
Nkost Stkekel' tAfrika, se melodie met akkla
masie as ons nuwe nasionale lied aanvaar
het nie.

Wanneer die komende paar jaar van
magsdeling Yerby is en ons het 'n gewone
meerderheidsregering, gaan Afrikaans nie
'n ampstaal wees nie. Afrikaans gaan nie
spesiale bevoorregte statusop nasionale 1V
he nie. Die helfte van die land se univer
slteite gaan nle Afrikaans wees nie. Maat·
skappye, die sogenaamde "regspersone",
gaan nie stemreg he by plaaslike owerhede
om die swart stem uitte balanseer nie. Enso
aan.

Ons kan nou vir die voorregte beding,
onsself baie ongewild rnaak en dit uiteinde
lik verloor; of ons kan se: ons was onder
apartheid die bevoorregtes, en die era is
verby, Ons wi! nou nie meer as wit en
afsonderlik gesien word nie; ons wi! gees
driftig deel wees van die Nuwe Suid-Afri
kaanse nasie, en ons wit graag van die
oorblywende voorregte afstand doen.

Daarmee kan ons 'n groot klomp welwil
lendheid koop en sommer fmaal van ons
vrese en skuldgevoelens ontslae raak,

Of wit Afrikaners in lengte van dae SODS

die wit Rhodesiers inZimbabwe as setlaars,
as 'n noodsaaklike euwel gesien word wat
nie werklik deel is van die nasie nie?
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Suid-Afrika gaan in die volgende klompie weke sy
asem moet ophou terwyl politici hulle met .
ekstreme brinkmanship besig hou en radikales die
oortogstromme slaan, skryf MAX DU PREEZ

Ondanks ingrypende aanpassings aan die
konsep-grondwet, het leiers van die Vry
heidsalliansie aan die begin van die week
nog verklaar dat hulle dit nie aanvaar nie.
Pogings was die laaste paar dae nogaandie
gang om van die alliansie-Ieiers te oorreed
omhulstandpunt te verander ofminstens 'n
"agterdeur oop te houft.

Maar as dit nie gebeur nie, sal die proses
noodwendigsonder die partye in dieallian
sie- Inkatha, die Afrikaner Volksfront en die
regerende partye van Bophuthatswana en
Ciskei - sy gang moet gaan.
Die Inkatha-leier, Mangosuthu Buth.ele~,

het sy verwerping van (Ie proses duidelik
uitgedruk deur in die kritieke,week in die
buiteland te wees met sy senior onderhan-
delaars. .
As die proses nie die jaar nog volvoer kan
word rue, sal daar min keuse wees asomdie
verkiesing van 27 April uit te stel.
En net verlede week het die ANC-Ieier,
Nelson Mandela, en Cosatu-leiers gemaan
dat s6 'n uitstel tot 'n revolusie in hul
constituency sal lei wat ander konflikte na 'n
"piekniek" sal laat lyk.

DAAR IS NOG enkele ANe- en regering
sonderhandelaars wat glo dat daar weI
leiers in die Vryheidsalliansie is watbekom
merd is oor die gewelddadige effek wat hul
weiering om aan die verkiesing deer te
neem, kan he, en dat daar dus tog hoop is
clal hulle uiteindelik gaan instem omdeerte
neem.
Die dreigende skeuring in die Vryheidsal
liansie - veral Constand Viljoen is glonieIus
om veellanger deel daarvan te blynie- het
ook hoop by sommige onderhandelaars
geskep dat die impasse dalk binnekort
gebreek kan word.
Inonderhandelingskringe word alhoemeer
geglo dat Viljoen die sleutelfaktor gaan
wees wat gaan bepaal of regses uileindelik
onder protes die verkiesing gaan aanvaar,
en of hulle op gewapende verset gaan
besluit,
Maar dit begin oak duidelik word dat ek
stremistiese splintergroepies in regse gele
dere klaar op terreur en sabotasie besluit
hel.

oor
rond

Wie sal die bewakers bewaak?
Terwyl generaals waarsku teen militantheid,
gaps regses hul wapens onder hul neuse uit

GenlConstand V1IJoen: diesleutelln die

beslultoorsldetof stem?

Foto:SallyShorkend

Blik'n

DIE bostelegraafloopsoos 'n blits deurregse
geledere: maak julie reg, die Groot Weer
stand begin op 10Desember, en 16 Desem
hergaan 'n rooi/etterdag wees.
Die gerugte van 'n opstapeling van wapens
en ammunisie op die Transuaalse en Vry
staatseplatte/andworddie een nadieander
uiaar bewys.
In Pietersburg bet regse ekstremiste genoeg
ioapensen ammunisteby 'n weennagops/ag
plek gesteel om 'noorlog te begi~.Partyvan
bulle is reeds in begtenis geneem.
Daar is nuwe aanduidinge dat regses ver
geoorder bet metbul insypeltng en beoogde
mobilisering van die burgermag-komman
do's in regse gebiede.
In Natal bet Inkatbabegin om 500 Zoeloe
impi's in moderne tnsurgensie-oodogooe
ring op te lei en metnuwe uiapentutg toete
rus.
Oak in Natal bet 'nnuwe rondesluipmoorde
op prominente ANC- en Inkatba-leiers be
gin, en uredesmonitors oermoed 'n nuwe
vlaag bloedvergieting is op pad.
Daar is onteoredenbeid in Apla- en PAC
geledere oor die moratorium op gewe/dp/e
ging uiat deur ministerHernus Krlel en die
Apla-leierseap aangeecndig is. Azapo-jeug
diges belowe bUlle sal die stryd benat, en
kondig aan dit was bulle wat 'n Pretorlase
uulstasie opgeb/aas bet.
In Middelburg in Oos-Transoaal is daar
smeulende bitterbeidonderANC-ondersteu
ners nadat die AWB'nANC-vergaderlng op
die dorp opgebreek en dit oerdaag moes .
word.

DIT IS TEEN DIE AGTERGROND dat die
leiers van die NP/regering en die ANC die
week nog die nuwegrondwet moet goed
keur sodat dit indie parlementsitting indie
laaste week vanNovembergoedgekeur kan
word - wat die weg moet baan vir die
Uitvoerende Oorgangsraad, wat weer die
weg moet baan virvolgende jaar se verkie
sing.

DEUR INA VAN DER LINDE

'N GROEP top-offisiere van die Kommandement Verre Noorde het laas Woensdag op
Pietersburg 'n aantal joemalisteen politici toegespreek oor toenemende militantheid voordie
verkiesing. Maar wat hulle niegeweet het nie, was dathul voorspellings reeds besigWas om
werklikheid te word.

lire tevore het 'n groepie militante regses ingebreek by die wapenarsenaal van die
Kommandement Verre Noorde en 'n rnagdom wapens en ammunisie gesteel, genoegvir 'n
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kleinoorloggie. Die diefstal wasuit
die Karee-Weerrnagbasis (die ou
Lugmagbasis) se arsenaal. _
. Vinnige optrede deur die polisie

het gemaakdat verskeie regses 18
· urena die inbraakgevang isvirdie

.diefstal. Hulle is vermoedelik almal
lede van die militant regse Boere
Weerstandsbeweging (BWB) van
Andrew Ford. Onder hulle is"genl"
johan Kotze (32) van Pietersburg,
wat in'September bevorder is tot
bevelvoerder van die BWB in die
gebied, ongeveer dieselfde tyddat
hy hom by die Pietersburg-Kom
mandoaangesluit het. VandieKom
rnandement het hy 'n Rl-geweer
ontvang. Die weermag reik oak

. .R4-gewere met vier magasyneaan

die reaksiemag uit en 9mm sub
masjiengewere met 50 rondtesaan
vroulike komrnandolede.

En hoewel die meeste van die
buit - 24000 Rl-koeels, 72 000 22
koeels, 200handgranate, 20060mm
mortiere en 'n aantal knaldoppies
en plofstof - teruggekry is, het dit

.maar net wec:;r gewys op die
kwesbaarheid van die huidigemi
!it&t: bedeling.

INEEN SCENARIO het kol Doepdu Plessis, inligtingsoffisler vandie
, Komrnandement Verre Noorde, geskets hoe die opleiding vanpara

militere organisasies en selfverdedigings-eenhede van' regs (en
links), in die tyd sal toeneem. Wit konserwatiewes, het hy gese, sal
al hoemeer militant word en pogings sal aangewend word omdie
verkiesing te ontwrig en sekere gebiede te beset.

'n Vraag die betrokke W~nsdag oor die uitwerking van genl
Constand Viljoen van die Afrikaner Volksfront (AVF) se beroep op
regses om hulle by die kommando's aan te sluit sodat hulle bewapen
kanword, is afgemaak deur die nuwe bevelvoerende generaal vir
Verre Noorde, Faan Grobbelaar.

Dieweermag kan nie mense wat voldoen aan die voorwaardes
wat gestelword, keer om hulle by die kommando's aan te sluit nie
nie- al behoort hulle ook tot watterpolitieke party. Grobbelaar het
gese die komrnando's se taakisom gebiedsbeskerming te doen, ter
ondersteuning van die polisie. Daar is 'n bevelstruktuur van die
kommandemente tot by die komrnando'swat maak dat kommando
bevelvoerders nie op eie ho~qie besluite kan neem nie. En in
weerrnag-uniform mag kommando-Iede nie aan politiek deelneem
nie.

Soosdie wetgewingnou staan, kan enigeen hulle by kommando's
· aansluit, Selfs MK-Iede kan kwaliftseer. Sekere voorwaardes word
.weigestel,soos dat hulle geenkriminele rekord moet he nie,bo 'n
sekere ouderdom moet wees, en nie deur die polisie onbevoeg

· verklaar is om 'n vuurwapen te besit nie.

Na- skatting is daar meer as 130 000 opgeleide gewapende
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kommando- en reserviste-Iede en 250
komrnando's landwyd.

Wat Grobbelaar nie gese het nie, is
wie kommandolede gaan keer om die
weennag se wapensvir'''politieke doel
eindes" te gebruik. Of die gevaar wat
dit inhou wanneerkommando-lede toe
gang tot allerlei inIigtinghet, soos waar

die wapens gehou word.
Intussen is bekend gernaak dat die

bewaking van weermag-arseriale ver
skerp is. Maar dis minstens die derde

keer dat regses weermagwapens steel.
Die eskapades van Piet Skiet Rudolph
en Ide wat bakkievragtevol wapens in
yret9ria met behulpvan 'n dienspligtige
gesteel het, staanvoorop. Verskeie van
die wapens is nou nog nie teruggevind
nie en een van diewapens het uiteinde

lik opgeduik in die Janus Waluz-sluip
moord op Chris Hani.

Kyk mens nadie breer prentjie, isdit
nie vergesog nie om te beweer dat
kommando's omtrent so konserwatief
soos hul munisipaliteite sal wees. In
Transvaal en die Vrystaat is daar reeds
by die 80 munisipale gebiede onder
beheer van KP-stadsrade. Onder hulle
is die 20 dorpe in Wes-Transvaal wat
die laaste paar maande aan dr Ferdi
Hartzenberg 'n "rnandaat" gegee het

om hulle in dieKP se volkstaat te voeg. Verskeie van die stadsrade

het die AWB die "vryheid van die dorp" aangebied.
Voeg daarby die jongste "advies" van die KP-koerant, Die Patriot,

en kol Du Plessis se scenario word al meer realisties. In Die Patriot
moedig die uitvoerende raad van die AVF die stigting van streeks
en plaaslike komiteesaan om om te sien na die veiligheid van hul
lede en om wapens op te pot. Noudat die grondwetlike onderhan
delinge die Afrikaner van sy reg tot selfbeskikking ontneem, seDie
Patriot, moo mense hulle gereed maak om te veg.

ALLES INAG GENOME, sit die weermag tussen die duiwel en die
diep blou see.Volgensdie huidige stelsel iskomrnando's onontbeer
lik. Meer as 30 persent van die land se polisiernagis in onrusgebiede
ontplooi en hullebeskik eenvoudig net nie oor die mannekrag om
veral op die platteland plaasgemeenskappe te beskerm nie. Ter
selfdertyd kandie weermag nie te kieskeurig wees oor die politieke
affiliasies van vrywil!igers wat hulle by die kommando-stelsel wil
aansluit nie. Nie net is dit elkeen se demokratiese reg nie, maar
kommandolede word boonop bitter min betaal. 'n Kaptein in die
kommando's wat bevel het oor 120 man, krymaar ongeveer soveel
soos 'n gewl?ne troep in die weermag.

Word die komrnandostelsel dus afgeskaf, sal groat gebiede
onbeskermd gelaat word. Behou hulle die komrnando's, word hulle
blootgestel aanmense war daarvan misbruik kan maak.

Die algemene mening onder weermaglui is dus om maar die
kommando-stelsel te behou, maar die regulasiesstrenger toe te pas
- met die wetedat hulle nooit heeltemal gemssalkan gaan slaap nie.



Rapport draai weer die rug na

HANS PIENAAR, 'n voormalige subredak
teur van Rapporten verledejaar se wenner
van die Rapportprys vir nie-flksie (vir sy
hoek Die Derde Oorlog Teen Mapocb), se
Rapport se besluit verbaas hom glad nie.
"Dit is deel van 'n nuwe soort sensuur oral
in die hoofstroom Afrikaanse pers. Uitge
wers, redakteurs en sensors werk alrna1
mooi saam am net die boeke te bevorder
wat vir hulle aanvaarbaar is.Daarvan is daar
genoeg getuienis."

Pienaar se De Villiershet hoeka verlede

jaar opdrag gegee dat daar nie met sekere
wenners van die prys onderhoude gevoer
mag word nie omdat huUe "bang was dat
mensesoos ek en Etienne van Heerden,ook
'n wenner, kritiek teen die establishment
SQU lewer".

"De Villiers is besig am Afrikaans on
berekenbare skade te doen. Ek dinkdis tyd
dat die establishment begin dink aan 'n
nuwe redakteur vir Rapport," se Pienaar.
"Maar ek sal ook nie verbaas wees as die

sluit van hoer as De Villiers - 'n selfer-
de Broeder - gekom het nie.

r . "Watkan jy nou ook '{eJWagvaniemand

\

wat massamoordenaars soos Barend Stry
domgeld gee en huUe verhef tot helde?" vra
Pienaar. .

Oak Hambidge praat van "dubbelestan-
daarde" met verwysing na die artikels: "HuUe
isbereid om ander ornstredenhede en selfs
aanstootlike goed te publiseer, veral as
hulle daar was met die kamera. Soos die
artikels en foto's van Barend Strydommet 'n
tjoppie in die bek."

MALAN Sf OOR Rapport se "skandalige"
verbod op Weije/ing: "Dis 'n vorm van
Wormelesensuurwat eenvoudigniegeduld
mag word nie. Die herhaalde intimidering
van Koos Prinsloo getuig van arrogante
onverdraagsaamheid teenoor een van 005

, voorsteskrywers, Rapport tree erger as die
Publikasieraad op deur Iiterere vryheid van
spraak op die wyse te kniehalter.·

De Lange se: "Dit word die laaste paar
jaar duidelik dat sommige koerante - nienet
Rapport nie - en resensente die skrywers
speelen nie meer die boeke nie. Indiegeval
dink ek moet Rapport se hoekeblad ge
boikotword. Die gebeunenis kondig bloat
die bankrotskap van hul hoekeblad aan .
Enige aanspraak wat hulle nag op legiti
miteit of die vertroue van die skryWersge
meenskap kon maak, is nou finaa!daannee
heen. Hulle kan nou maar liewer hulle
boekeblad los."

Pienaar staan ook 'n "boikot" voor: "As
ekooit weer 'n manuskrip aan 'n uitgewer

U

voorle, sal ek stipuleer dat dit nie vir die
Rapportprys ingeskryf mag word nie. Ek
dink dis tyd vir 'n baikot van die Rapport
prys, veral weens die subsidies war hulle
aanmassarnoordenaars soos Strydomgee.

RykHattingh en Tienie du Plessis, direk
t~ur: van Hand, wat Weife/inguitgegee het,
se: Gelukkig sal Prinsloo se week nie
verdwynof weggaan as gevolg vanRapport
se verswyging nie.·

En wat se Prinsloo? I'Alweer sulke tyd?
Boring."

o Intussen word berig dat Wei/e1ing ver
ledeweek Exclusive Books se topverkoper
was.

IKoos Prinsloosa Weifelingis besig omeenvan

diemeesomstredeboeke die laastepaarjaar

teword. Lees ookdie briewe opPP 52en 53.

Koos Prinsloo
DEUR ESMA ANDERSON

nsuur

e
"Die soort sensuur is verskriklik," se

Antjie Krog, digter en redakteur van Die
Suid-Afrieaan. "Dit bewys die moraliteit
wat Prinsloo in sy hoek aanval, moet juis
aangeval word - en aanhoudend aangeval
word totdat koerantredaksies nie meer sul
ke besluite neem nie." Rapportse besluit "is
'n skande", se prof GerritOlivier, resensent,
sktywer en hoof van die departement van
Afrikaans en Nederlands aan die Univer
siteit van die Witwatersrand. "Dis 'n belan
grtke hoek van 'n belangrikeskrywer. Die

<1~sluit am.dit te ignoreer, het waarskynlik
{mks met die waarde van die hoek te doen
"nie, maar met die inhoud daarvan,"

Die digter Johann de Langese hy meen
Weije/ing kan boekeredakteurs en re
sensente "wat bande metdieskrywer 6fmet
sekere karakters in die hoek het, in 'n
moeilike situasie plaas", Maar Rapport se
besluit is volgens hom waarskynlik bloot
geneem omdat 'n "gebroedsel" - soos wat
Prinsloo die Broederbonders noem - deur
loop. De Lange se Rapporthet in ieder geval
reeds met die weiering vandie Rapportprys
aan Prinsloo in 1988 "dievertroue van die
skrywersgemeenskap verloor".

. Ornstredenheid, se dr Joan Hambidge,
digter, resensent en dosent inAfrikaans aan
die Universiteit van Kaapstad, is geen rede
om 'n hoek te probeer "doodswyg" nie. " 'n
Skrywer het die reg om te skryfwaaroor hy
of sy wil skryf. As 'n skrywer kontensieuse
sake aanraak, moet hy aanvaar dat mense
daarop gaan reageer en selfs sal se hulle
vind dit aanstootlik of walglik." Hoewel sy
self kritiek het teen Wei/eling, se Hambidge
die soon sensuur kan niegeregverdig word
nie. "ABeboeke moet bespreeken 'n gelyke
kans gegun word. Dis nievir 'n hoofredak
sie am te besluit of 'n hoek geresenseer
moet word of nie."

dienuwe s
SI

Koos Prlnsloo...MAlweer8ulke tyd?"

AS jy 'n Afrikaanse hoek nie gesensureer
. kan lay. nle, swygdit dood, is die Sondag-

/

i koerant Rapport se j?ng:~e sID!~egie. DiI~

koerant het pas besluit geen bespreking of

~
esensie van Koos Prinsloo se jongste hoek,
Weifeling, mag op sy blaaie gepubliseer
-ord nie.

Oar die cedes vir die besluit swyg die
koerant. By navraag se Bob van Walsem,
oud-redakteur en tans assistent-redakteur
verantwoordelik vir die boekeblad, blooc
"Ek bevestig hienneedat Rapportnie beoog
o~n Koos Prinsloo se Weifeling te bespreek
rue, en ons volstaan met hierdie bevesti
ging."

Dis die tweede keer dat Rapporthaaksis
met Prinsloo, wat as een van die voorste
jong skrywers in Afrikaans beskou word. In
1988 het 'n herrie losgebars toe die koerant
se direksie besluit het am die Rapportprys
aan Prinsloo se bundel Die bemel helpons
terug te trek (glo omdat 'n karakter in die
hoek 'n snedige aanmerking maak oor PW
Botha, destyds nogstaatsprestdent). Uitein
delik is net die prysgeld van R15 000aan
Prinsloo betaal.

Verskeie skrywers en lenerkundiges het
hul misnoee oor Rapport se jongste besluit
skerp uitgespreekaan Vrye Weekblad Som
mige dreig am Rapportse boekeblad en die
Rapportprys voortaan te "boikot",

Dr Charles Malan, voorsiner van die
Afrikaanse Skrywergsilde,se die gilde, "wat
nag altyd 'n goeie verstandhouding met
Rapport gehad het", gaan arnptelik in 'n
brief van die hoofredakteur, ds Izak de
Villiers, eis dat die hoek bespreek moo
word.

11 NOVRMBER 1993 VRYE WEEKBLAD 11



oar

L

Honeydew
woedend
Groot Gat
'Gruisgroefgaanonslewensversuur'

DEUR ANDREHEINS

DIEu~grawe van 'n kratergroteras,Kimberleyse Groot Gat in hul buurtgaan hu l

lewe'nraserige . stowwerige helmaak,sa inwoners van Honeydew enomlig

gendevoorstede naby Johannesburg.
Ondanks jarela nge protes deur kiesers in' dfe kiesafdeling van Randburg en

Helderkruin, en volgehoue teenstand deur die stadsrade van Randburg en

Roodepoort, is 'n Iisensi e pas(4Oktober)deurd ie Departementvim Mineraal-en

Energiesake aan R eady Mix Materials (Ply) Ltd toegeken om die Honeydew

sandmynuitte brei na 'n gruisgroef.

Binne 'n radius v an 5 kmomdiemynwoon meeras 20 000 huisgesinne.

Daarword gepraat van 'nmynoppervlakvan byna 85 ha vir die mynvansand

endaarbinne'n gruisgroe fvanbyna52ha, Diemynl isensie is vo lgensPietervan

denBerg,Hoof van StedelikeOntwikkeling vanRoodepoort, egtergoedgekeurvir

'nbaiegroter gedeelte vandieplaas Wilgespru it 19010 - naamlik 241na,
Watdiediepte v an d ie gat betref,isdaar eweveelvoo rspelllnqs.RNMpraat

van200meter, ander sa 300meter -maar Ben Liebenberg , Ad junkDirekteur:

Mineraalreg1e van d ie Departementvan Mineraal- en Energiesake,sadaar is

geenbeperking o p die dieptenie.

Di~ grondoppervlak vanKimberley se Groot Gat is.m a ar 18 ha endiediepte

vandiegrondoppervlak totby diewatervlak 174 meter. Word d ie Honeydew

gruisgroeftot300 m ete r diepontgin,saleenen 'n halfCartton-sentrumsdaarkan
inpas.

Die reuse-bed ryf b ring boonop 'n hele gewerskaf mee - swaa r masjiene,

stofwolke,dinam ietskieteryenbaielawaaLSes honderd groot vragmotorssal

daag~iks inen om d ie myn diepaaie vertrap,Die hoogs gemeganiseerde bedryf

salminbykomende werkgeleenthedeskep.Dieverwag1ejaartikse omselsal R12
miljoenwees,

Intussensterfdie bolopevandieWilgespruit, 'n hoofaarvan die Krokodilrivier,

'n drooqtedood. D ie watertafel hetals6 gedaal dat jy hom nie met 'nboorgat
beetkry nie.

E~dit in'n gebiedvan goeiewoonbuurte en hoe tegnologie-bedrywe,van 'n

groelendeekotoerisme-bedryfentallekleinhoewes, top-restaurants en kwe

kerye. Diegebied is bekendvirdieCrocodile Ramble-kunsroete. Diesensitiewe

l1atuurgebied naby die groolstadsaleenvoudig verkrag word.

Maa~ ontstoke.9 ~ondeienaarssa veraldie streek se ekonomie kanvemietig
word.Dielas op d ie rnfrastruktuursalondraaglik word .

·~iemynis e~nvoudig onversoenbaarmet oml iggende grondgebruike,"sa

MatlieHough , v tse-voorslnervance Myngroef Aksiegro ep. Grondwaardesa l
daal-enbeleggers sal niemet 'ntang aan so 'n raserige gebied wilvatnie.

Die ministe r v an M ineraal- enEnergiesake, George Bartlett, sadit is sy

Departementse doeI o m mynbou inSuid-Afrika te bevorder.

Rea~yMix Materials sa 'n studieisgedoen om die myn se uitwerkingopdie

o~~ewJng te evalueer . Dieinwoners sa dieuitwerking op ekonomiesegebied is
nlelnaggeneem n ie.

Nouvoerdie woedendeinwonersdiestryd verder.Op 3 Novemberisformee l

appal aangete k e n d eur die Aksiegroep en die Stadsrade van Randburg en
Roodepoort.
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'n Skatkis
van beendere
Boeiendelegkaart uit pertyd ontdek

DEUR INAVAN DERLINDE

DIE ontdekking van 'n nuwe fo ss iel -terrein in 1 'oor d -Transvaal

wat pas op 'n konferensie van paleontoloe bekend gemaak is,

. is een van die rykste ontdek k in gs tot hede.

Die terrein is ontdek deur d r Andre Keyser va n d ie Paleoan
tropologie Navorsingseenhe id aan die Universitei t van die

Witwatersrand, en is langer as 'n jaar dig geheim geh o u . Oak die

presiese ligging van d ie terre in, wat Driemeulen gedoop is, is

o nbekend - moontli k om nuusk ier ige fossielsoek ers w e g te hou.

Die terrein is in Julie 1992 ontdek. Keyser het c er 'n groot
tand gevind,wat uitgeken is as d ie van 'n vroee vo rg anger van

die mens, Australopbitecus robustus. Sedertdien is nog agt
stukke fossiele gevind, wat aan vyf horninide van die robustus
spesie behoort. b ar dis ni e a l n ie. Daarmeesaam is h o nderde
fossiele van uitgestorwe en rneer rnoderne gedie rt es gevind,
Onder die uitge torwe spesies tel die sabeltand -rier, die reuse

Kaapse perd en verskei e aapsoorte,
Dit vormdie agtste belang ri k e fossiel -terreln in die land . Maar

dis nie die eerste keer dat robllsrus-oorbl)fsels in Suid- Irika
opgegrawe is nie - dr Robert Broom het die eer ste robustus
fossiele by wartfontein , ook in die terkfontein -area , ontdek.

OIl' WORDALGEMEE I aanvaar dat horninides e n die sj im pan

see sowat 5 lot 7 miljocn jaar geled e van rnekaar afg e sk ei het,
Die vroegste hominide , w aaru it die rnoderne mens o ntstaan her,
is sowat ~j miljoen [aar oud , Dit is All tralopitb ec u afareusis,
wat al in Oos- frika gevind is, maar nog nie in uid -,\frika nil'.

Die volgende erkend e h om o n ide-spesie in die evolusle-Icer is

Australopitbecus africanus ( d ie Ta ung- kedel , ' te r k fo nteinJ.

D aarna het die hominide-sp 'sic vermoedelik in rwee dele

vertak.
Die een vertakking is d ie robustus. waarvan oorblyfsels

gevind is by w artkran s, Kro m d ruai en nou by Driern eulen, en

die Australopitb ecus bo ei, w aarv an oorblyfsels n o g n et in Wes

Afrika gevind is. Robustu en bo ei het massiewe tande en kake
en 'n kl ein breinho lte. 0

Die ander vertakking van die horninides het kleiner kake en

tande, en grater breinholtes. Hom o babilis (handige m an) wa

die eer te om handwerktuie te gcbruik en het moontl ik 'n

primitiewe vorm van spraak o n tv ikkel. Fa iel-oorblyfsels van

die spesie isby wartkrans en terkfontein gevi n d , "Bema m ig

Homo erectus ( wartkrans en lakapansgat). Die roee Homo
sapiens-dieantieke mens - het sowat On mil joen tot 00 000 jaar

gelede verskyn, 'n datum waaroor daar nog ge try w ord,

Daar is'n lang glorieryke l ys van uid -Afrikaanse paleontoloe

wie senamein die geskiedenisboeke salvoortleef a s mense wat

die misterie van die ontwikkeling van die mens begin ontrafel

het, Onder hulle is Raymond D an, wat in 1924die skedel van die

Taung-kind - Australopitbecus africanus - opgegrawe het,

Robert Broom, pro f Philip Tobias, dr Alan Hughes, en nou,
Andre Keyser.

- Sien oak die artikels op p 28.



die dwelm-kwessie
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FOTO'S: SALLY SHORKEND

Polis iemagte in die meeste Westerse Iande gee toe dat hulle die oorlog teen
dwe lmmiddels verloor, en selfs konse rwatiewe regerings begin wonder of wettiging of

minstens dekrirninaliserinq van dwelms nie juis 'n meer effektiewe
wapen teen dwelmmisbruik is n ie. Wat is werklik die verskil
tussen alkohol en ander dwelms? Wat van die eeue-oue tradisie
onder swartrnense om dagga te rook - behoort hulle almal in die
tronk gestop te word? ESMA ANDERSON en BEVERLEY MITCHELL
doen verslag oor die debat .

DWELMG EBRUIK neem s6 toe e n dwelrn
hand e laars raak s6 magtig d at hulle amper
o naa ntas ba a r geword her . '" ereldwyd
spree k poli iemanne hulle frustra ie uit oor
die voer van 'n peperduu r tryd - terwyl al
hoe m eer rnense nou begi n 'e d ie tryd kan,
00 ak e no u taan, nie ge e n word nie,

uid-Afrika het die laa te p aar jaar 'n
o ntplo ffing van harde dwelrn beleef en die
stryd daarteen raak al duurder en minder
e tTekt ief - terwyl al hoe meer m ense nutte
10 e b u rger word of medie e b ehandeling
moet kry.

uid- frika sit boonop m et die probleem
dat ta lle wa rtrnense in tradisi onele gebiede
e n town hip dagga volgen 'n baie ou
tradi i a 'n sosiale dwelm g bruik, soos
alko ho l o f n ikotien. In die g rne enskappe
het daggarook geen krim inele konn otasie
nie.

In 'n o nlangse onderhou d met ABC se
2 Q12D-p rogram het 'n e nior Amerikaanse
ampte naa r van dieDEA (D rug Enforcement
Agency) prontuit erken dat die DEA die
oorlog teen dwelmmiddel verloor. Hulle
poging, e hy, kom bloot neer daarop om
d ie han delaars lastig teval en hul bedryf koso
te etTe n te verhoog,

Majoor Herman du Plooy, bevelvoerder
va n a n ab ( uid-Afrikaan e arkotika Buro)
se johan ne burg-tak, e hulle konfiskeer
jaarliks meer dwelmmiddels. Ia a r ditwaarop
hull e be lag Ie, isnie eens 'n tiende van wat

in omloop is nie. DuPlooy e die handelaars
word ook al slinkseren moeiliker om vaste
trek.

Ronelle anor,adjunk-direkteurvan anra

en hoof uirvoere nde beampte va n d ie n
trum vir A1ko ho l en Dwelmrniddel tud ies,
edie mee ko mmerwekkende tenden ie i

nie noodwendig wyerd welmmid d e lgeb ruik
nie, ma ar die fe it dat die gebruike rs al h oe
jonger word. "Vier jaar gelede w a die
gemiddelde ouderdom van men e wat vir
behandeling vir afhanklikheid kom aan
klop het, tu en 24 en 28 jaar. andag is dit
tussen 16 en 20 [aar ."

'n oo rmalige dwelrntak-offisierv n Brit
tanje, Edward EIIi n , het onlangs in The
\Veek/)' Telegraph die volge nde g kryf oa r
y ondervinding in d ie tryd teen dwelrns

endie onverrnoe van huidige trategiee om
dit te beveg:

·Wat ek ge ien het, het my vinnig laat
besefons voer die oorlog teen dwelmmid
dels op die verkeerde manier - al rnanier
hoe005 kan wen, sal wee om die winste
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dagga Oar die toonbank
TOE dieNedertanders besefwat 'nreusagtige probleem dwelmverslawingen-handel is, hethulle 'n

omvattendedwelmbeleid ontwikkelwatdeurdie regering selftoegepasen belondsword.

Hullehetookbesefhulle moet eers aanhul eienasionaleprobleem werkvoordat hulle werklik

sinvol kandeelne~maanintemasionalepogingsomdiemagtigeintemasionaledwelmkartelste

beveg.
Buitendien,hethullegeredeneer,saldieintemasionaleprobleemniesommeropgeloswordnle-

.dwelms isaleeue lankdaaren salnog lank indierondte wees.Daaromhethullebesluit om eerder

hul eiedwelmprobleem in toom teprobeerhou. Noudatdaarin EuropaonderdieEGnie meerformele

grensposte isnie,verwag Europeseregerings datdwelmsmokkelarymoeilikerbeheer sal kan word,

maardieNedertandersglohullemaatstawwe sal as'nbufferdien teendiegevaar.
Hulstrategie wasom eerstensteo~derskeitussen 'sagte"en 'harde"dwelms. Sagte dwelmssluit·

al dieverskillende produktevan diedaggaplant in,soosdaggaen hasjisj, terwyl harde dwelms

middelssoosheroine, kokaine, LSDen opium insluitwat'nergerof meerverslawende effekopdie

gebruikerhet. Opdiemanierhet hu"~diemisbruikvanhardedwelms as'nkriminele oortreding en

medieseprobleemgeisoleerenkonditdusmaklikerbestry.

. Huluitgangspuntwasdatdwelmverslawing nienet'nkrimineleoortreding isnie, maarook 'n

, medieseprobJeem. Omdat hulle reeoo 'ngeed ontwikkeldegesondheid-enwelsyn-infrastruktuur

gehad het,isbesluitom die geriewetegebruikomdieprobleemte hanteer. Daarwastoe net

bykomendegeriewenodigvirvoortigtingsentrumsen spuitnaald-omruiling (mense neem gebruikte

naalde enruil dit invirskoon naalde)·a1tesarne 130sulkesentrumsword deur58 munisipaliteite

bestuur.

Bydiesentrumswordverslaafdesgereeldondersoekenmedies versorg. Hulle moetegter

reg~treerasverslaafdesvoordathullebehandeling kankry.

DiestrategiewasbesondersuksesvolomdatAids-endwelmvoorligterssaamgewerk het-metdie

gevolgdatHIV·besmetting nou niemeeronderdwelmverslaafdestoeneemnie.

WAT DIEGEDEELTELIKEdekriminaliseringenwettiging betref,hetdieNederlanders besluit net

twee gramdaggamag besitword. Die vervoerenverkoopvangroter hoeveelhede is 'n strafbare

krimineleoortreding. Dieklein hoeveelhedekanookinkoffiewinkelsenjeugsentrumsverkoopword

ten eindedieswartmarkvirsagte dwelmsteverlam endiehandeldaarin te beheer.

VanweAdietoegewings is besluitommetbaiestreng vonnisseoptetree teen die handel inen

besitvan hardedwelms. Dievervoer,verkoop, vervaardiging, invoer,uitvoerensmokkelaryvan

harde dwelmsInNederlandkan joubyvoorbeeld 'nboatevanH1n 000en/ol 12jaartronkstral op die
hats haal,Virdie besitvandie dwelmsvirpersoonlike gebruikkan 'n boetevan R17 700 enlof een

. jaartronkstralopgel6word. \

Dieverkoop, vervaardigingenbesitvangroathoeveelhededagga(meeras309), word gestral

met 'n boetevan R1n 000 enlofvierjaartronkstraf; virhoeveelhedevan 30g enminder is die straf 'n
boete vanR8 850en/ofeen maandtronkstraf.

Maarselfsnavonnisoplegging verleen die regering inmedewerkingmetdieparoolradesorgaan
diegenewataangenoemdeoortredingsskuldig bevind Is.

'n Peiling in1992hetbevind daarisamptelik21 000dwelmverslaafdesinNederland,waarvan

omtrentvyttotseweduisend in Amsterdamwoon. (Diemeastevandiemensewas egter nle

Nederlandseburgers nie, maaruitlanderswatsoontoegegaan hetonderdieindrukdatdaar'nvrye
dwelmkultuurinNederland is.)

Diegrootsteprobleem is diemisbruikvanheroine, terwyl kokaine, LSD encrack-verwante
dwelmproblemebetreklikyI gesaalis",

DieNedertanders raken diedekriminaliseringvandaggahet gewerkomdatdieowerhede meertyd

en mannekragbeskikbaarkan stelom hardedwelmstebeveg.Dieproblemewatmetdwelms

gepaardgaan, i~ belangrikeras diedwelmmiddelsselfomdatmense misdaadpleeg omditte koop.

DitIykofdieNederlandsestrategievrugteafwerp -endaarombeginan~erEuropeselande hul
strategienouemstig oorweeg of selftoepas.

'vandiedwelmhandelaars tevemietig. Dit
kan ten beste gedoen word deur die ge
bruik van dwelinmiddels te lisensieer..•

"Ek g10 sterk dat diegenewatdwelrnmid
dels misbruik - of dit nou dit heroine,
kokaine, cannabis (dagga), tabak ofalkohol

. is • isniekriminele nie.HuUe isnet indivi-
. due wat'n persoonlike keuse uitoefen. Die

enigste beheer wat <>Or huUe geplaas be
.hoort teword, is om tekeer OOt huUe die res

. : van die gemeenskap affekteer. Ons moet
jongmense teen die versoeking probeer

. beskenn en 005 moet almal beskerm word
teen dieskadelike effektevan hullegedrag.
Ditverskil regtig nie vreeslik van diemanier
waarop ons drank behandel nie."

Wat Ellison hier beskryf, is nie nood
wendig nuut nie. Nederland gebruik al jare
lank 'nsoortgelyke stelsel. Baie ander lande
begin noudie Nederlandsemodel navolgof
oorweeg. (Sien artikel oorNederland hier
naas.)

Diehuidige debatooraltematiewe bena
derings van die dwelmprobleem kyk na
veral twee voorstelle: 6f dekriminalisering

• van dwelmbesit en -gebruik (veral dagga),
6f wettiging van sommige of aIle dwelm
middels.

Wat dekriminalfsering betref, word gese
dit is tydmors om dwelmgebruikers te ver
volg - daar moet eerder probeer word om
die dwelmhandelaars vas te trek. Te veel
tyd, geld, administrasie enmannekrag word
tans vermors om dwelmgebruikers te ver->
volg.

Voorstanders van diewettiging van aile
dwelmmiddels se dwelmsword juis gem
mantiseer omdat dit onwettig is.Sommige
meen indien dwelms deur die sentrale of
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die dwelm-kwessie

geriewe en fondse wat beskikbaar gestel
word en 005 doen heelternal te minop die
gebied van voorligting en voorkornende
maatreels wat bewustheid en kennis be
tref."

Hoewel Sartor se die wettiging van
dwelms sal bloot die gebruik daarvan sank
sioneeren die beskikbaarheid daarvan laat
toeneem, meen sy tog dat nikotlengebruik
niesou afneem as die verspreiding daarvan
ingeperk sou word of'hoerbelastings daarop
gehef sou word nie. "Die enigste rede
hoekom nikotiengebruiR"f1 baie Westerse
lande daal, is omdat mense m;er gesond-:
heidsbewus is." .

Die teenstanders van wettiging struikel
gewoonlikasdit kom by 'n vergelyking met
alkohol-misbruik. Alkohol-misbruik bly 'n
groter sosiale en gesondheidseuwel as
dwelmmlsbruik, en volgens 'n onlangse
publikasle van Sanra neem dit skerp toe
onderjongmense: 25persent manlikeen 15
persentvroulike adolessente in Suid-Afrika
misbruik alkohol gerniddeld een keer per
week.

Daggaentabakword gemeng,dIe

Mandraxwordfyngemaaken'npapler

fIlterword voorIn die bottelnekgeplaaL

kweek ouers junkies

DieMandrax-tabletwatgebrulkword om

'n "wltpyp"of "buttonpyp"terook.

Dm DEKRIMINALISERING vandwelmmid
dels sou die ideale situaslewees, seSartor,
maar in Suld-Afrika het 005 nie.die infra
struktuur om dit te hanteer nie. "Ons is ver
agter die Europese lande in terme van die
aantal rehabilitasiesentrums, behandelings-

ook gepaard met 'n hele subkultuur ver
want aan Mandrax. "As jy dagga wettig
maak, wat van Mandrax? Die twee subkul
ture is te na om so maklik te skei. "

Sanra se Sartor se die weniging van
dwelmmiddels is nie 'n goeie idee nie
omdat dit dan te vrylik beskikbaar sal wees.
Maar sy sal weI 'n sekere matevan dekrim
inalisering voorstaan. "Jy kan nooit jou DC
slult vir die besit of gebruik van dwelmmid
dels nie. Ander mense word noodwendig

.daardeur geraak. Maar dwelmverslaafdes
moet eerder onmiddellik vir rehabilitasie
gestuur word as om vervolg te word. Daar
kan ook gekyk word na rnetodes om die
skade wat deur dwelmgebrulkberokken
kan word, te verminder deur byvoorbeeld
spuitnaalde uit te deel."

,
SO

I
DIEprobleemmetdwelmgebruik,sAdiekenners,lsniecfl8dwelmmiddelsselfnle,maardlemensewat

ditgebruik,diemlsdaadwatdikwelsdaannee gepaardgaanendiefaktorewatmeewerkomverslawlng
Indiehandtewerk. .

Diegrootsteprobleernvandag,sltOavidBayevervandieSouthAfricanAssociationofComrnunlty

Pharmacistssa Drugwise-programvir aptekers, isdatkindersvank1einsafjunkies gemaakworddeur
hulouers.

"Baleouersdeel soggenssomrnersoomdie ontbyttafelvitamienpin8uit,wantjykanmosniejoudag

daarsonderbeginnie.Disgoedvirjou. Virelkepyn, skeelofprobleem isdaar'n oplossingin'nboltel,

'npilletjieomdinge regteruk. OuelSdrinkoaktemaklikpillevoorhullekinders.Oil skepa1vanjongsaf

'nkultuurvan pille slukenalhanklikheidvan mlddels."

GrantSteVens('nskuilnaarn),'n25-jarigewatsomsdwelmsgebruik,sltlnvandag sesam6rewmgis
stimulanteendwelmmiddels'nbynaonontbeerlikedeelvan onsIewens.

munisipale owerheidbeskikbaargestelword
aan verslaafdes, kanbeter beheer toegepas
word, sal verslaafdes minder misdade pleeg
in 'n poging om geld te kry vir dwelms, sal
die swartmark uitgeskakel word en sal
mediese probleme verwant aan dwelmver
slawing beter aangespreek kan word.

Die meeste voorstanders van die wetti
ging van dwelmmiddels is egter gekant teen
vrye handel in dweImmiddels en meen
verslaafdes moet hul voorraad van 'n sen
trale punt (byvoorbeeld geregistreerde dok
ters) kry sodat die hoeveelheid, gehalte en
gebruik beter beheer kan word.

SANAB SE DU PLOOY is gekant teen die
wettiging van dwelmmiddels, maar weer
spreek hornself as dit kom by die kwessie
van voorskrifmedisyne wat misbruik word:
'Wellconal is veralinjohannesburg 'n groot
probleem, maar soos met hoesmedisyne
kan 'n mens dit nie verbied nie, want daar
is regtig mense watpyn ervaar en dit nodig
het. En verbied 005 dit,sitons kort voor lank
met dieselfde probleem as met Mandrax.
005 grootste probleem met Mandrax het
gekom toe 005 ditverbied het want toe het
005 geen beheer rneerdaaroor gehad nie.
Daarom wil 005 nieWellconal verbied nie,
want ons kan dit nog in 'n rnate.beheer en
kontroleer." ';'

Maar is dit nie dan juis 'n argument vir
wettiging van dweImmiddels nie?

Nee, se Du Plooy, wettiging sal die
probleem net vererger. "Ek dink die swart
mark sal beslis groel weens die grater
beskikbaarheld. Jy sal dokters kry wat
dwelmmiddels op bestelling aan handelaars
voorskryf. As jy selfs net die besit daarvan
dekriminaliseer, sal dit ook baie moeiliker
word om smokkelaars vas te trek. Daar
moet 'n verbod op besit wees, want die
groat smokkelaars raak nou at slimmer.
Vroeer kon jy hullevang met groat hoeveel
hede dwelrns, maardeesdae verkoop hulle
net klein hoeveelhede en raak onmiddeUik
agterdogtig as jy 'n groat hoeveelheld wiI
koop." -,

David Bayever van die South African
Association of Community Pharmacists se
Drugwise-prograrn vir aptekers se wettig
ing sal slegs die misdadlge element vandie
dwelmprobleem aanspreek en geen ander
voordelige invloedhe nie.Die enigsteoploss
ing, se Bayever, isvoorkoming deur middel
van voorligting.

Jeanene Schmid, Nicro se takbestuurder
in Johannesburg, se daar is geen duidelike
antwoorde oor wettiging nie. Selfs nie eens
dagga, wat die minsteteenstand kry in die
debat oor wettiging, is 'n uitgernaakte saak
nie - want veral hierin Suid-Afrika gaandit
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jeugdigdes eerderondersteun en rehabiliteer
meet word as gestraf word.

Peter Powers, verbonde aan Sanra se
Dwelmvoorligtingsentrum in Kaapstad, se:
"Dwelmverslawing sal as 'n sielkundige,
emosionele, sosiale en mediese probleem
gesien meet word,anders sal ODS nooit by
die kern daarvan uitkom nie. Dis steedsvir
die regering 'n balelae prioriteit. Hier indie
Kaap sit ons met die grootste Mandrax
probleem ter werelden ons het net twee
binne- en buitepasient dienste met bitter
min befondsing en mannekrag."

Ronelle Sartor,adjunk-direkteurvanSan
ra, se kinders moetvaardighede (life skills)

woonmet 'nsterkgang-kultuur, is die soortstelling

verregaande. Hoeontsnap 'n kind uit so'n ge

bied?Dwelmmiddelsinwerkersklasgebiedewas

nog altyd verwantaan die gang-kultuur; se

Schmid. Peter Powers, verbonde aan Sanrase

Owelmvoorligtingsentrum in Kaapstad, sluit hi

erby aan: "Verslawing in ons townships is 'n

mediese,fisieke,scslale, sielkundige, gesinsen

gemeenskapsprobleemomdatdaarbykansgeen

altematieweaktiwiteile isnie. Oit wenteldus ron

domsosio-politiekekwessiesen ekonorniese rea-
·'Iiteite.

"Inlandelike gemeenskappe is middelssoos

daggabyvoorbeeld gebruik en beheerdeurkul·

tureletradisiesenrituele. Daarwasnooitmisbruik

ofverslawing nie.Die probleem ontstaan sodra

die gemeenskappa versledelik en tradisionele

waardes verval.Faktoresooswerkloosheid,ar

moede, hongerpyneenvervreemdingvererger

dieprobleemenleitotdwelmmisbruik, verslawing

enuiteindeliktotmisdaad."

Dieprobleemblykduidelikuit die misbruikvan

inasemingsmiddelssoosgomen Tippex verdun

ner onder onderskeidelik straatkinders enwit

klnders.Terwylstraatkindersgemgebruikomvan

hul misrabele bestaan tevergeet. gebruik wit

klndersditvirdieskopwatdithuJlegee, sa Ronelle

Sartor,adjunk-direkteurvan Sanra.

in hulgegewaomstandighede nieen hullotnog

altyd deurmagtevanbuite bepaalis,kanjyook

nie van hulla verwag am te verstaan wat h~1

verantwoordelikhedeisnie.Omnieeenstepraat

van besluitwalhulverantwoordelikhedeisen nie

is nie.Oi~kindershetdusgeenmodelvirbesluit

neming nia en asdwetmvoorligters indi~ ge

meenskappewerk, moethulle nooitdi~konteks

uit dieoogver(pornie.

"Eenvandiedingewatvoorligtersaankinders

sAwatdwelmsgebruik, isdathullehulvriendekring

moetverandar. Oit is betaglik. Asjyin'ngabied

AL word 'n hele paar nuwe strategiee in
Suid-Afrika toegepas in 'n paging om die
dwelmprobleem te bekamp, se kenners
betrokke indiestryd ODS is nog heeltemal te

. kortsigtig. .

Jeanette Schmid,takbestuurdervan Nicro
in Johannesburg, se haar organisasie werk
hoofsaaklik met jongrnense en kinders wat
eerstedwelmverwante oortredings begaan
het. Hut program heet Pedro (Project forthe
Education of Drug Related Offenders). Die
jongmense word meestal na hulleverwys
deur die howeas 'n altematiefvir tronkstraf
wat opgeskort word mits die persoon die
kursus voltooi. Die motivering is dat die
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Nadatdledagga indiebottelnekgestopendlefyn Mandraxpoeier(diecream)bo-oor

gestroolis,word ditgerook. ' ,
I

'Ofdiemiddelswatonskiesomlegebruiknou

welligofonwettigis, bykansniemandonl!<0m dit

nie. Ekrook byvoorbeeld daaglikslientallesiga

relle. Hoeveei mense ken jywal nie kanfunk

sioneervoor hulle nie indie oggend 'n koppie

kolfieoftwee in het nie?Endanverskeie koppies

deurdie dagam hulle aan diegang tehou? En

hoeveel mense kan glad nieontspan, lekker

rtytjiehouofselfs 'n maaltydgenietsonder 'n

drankienie?Of dit nou kafeine,nikolien, dagga,

alkohol ofheroine is, onsalmalgebruikofselfs

misbruikeenofandermiddelomaan diegang te
Iy, teontspan ofte ontsnap."

Sosio-ekonomiese problemeisook'ngoeie

teelaardevirdwetrnverslawing,di~datdaarindie

VSAnaheroineen crackenhierinSuid-Afrikana
Mandraxverwysword asghello-narkose.

"OpprimArevoorkomingsvlakkan'nmensnie

inagtergebleweof minderbevoorregtegemeen- '

skappe net voorligting doen nla," sA Jeanette

SChmid, die takbestuurdarvanNicro inJohan

nesburg. "Oit is uiters noodsaaklik dat'nmens

behuising, werkgeleenlheda, ontspannings

gerieweenopvoedingen onderwys indietown

shipsmoetopgradeervoorjouvoorliglingspogings
warklikkandeurdring.

"Minderbevoorregtekinders,vera! inonstown

ships, leer weens hul omstandighede nie die

.vaardighede aan am ~almvarsoekingteweer

staan nie,nie eens op skool nie. 'n Mens kan

kindersnieleeram verantwoordelike besluitete ,

neem as hulle nie 'n onderbou hatom enige

besluile tekan neern nie.

"Om 'nkeuse ofbesluit tekan maak, moet'n

menseerstens regte enverantwoordelikhede he

enveraJ die reg am 'n keuse tekan maak. Maar

askinders nooit enigemalavankeuse gehadhet

-;;- '
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die dwelm-kwessie

VroueIn Seoul,Suld·Koreabetoog teen dwelmverelawlng. Diekettlngsls slmbollesvan

afhankllkheld. (Foto: AP)

geleer word wat verband hou met waarde
verheldering, probleem-oplossing, interper
soonlike verhoudings, 'n goeie selfbeeld en
vaardighede oor hoe om hulleself te laat
geld. Hulle moet ook onbevooroordeelde
inligting gegee word oor dwelms en alko
hoI.

Sarna sevoorligtingsprogramme inprivaat
skole in en omjohannesburg begin reedsin
standerd een en wordvolgehou tot matriek:
'n weeklikse periode van 'n uur,

"Oit is 'n absolute skande dat die TOO
ons nie toelaat omdie program in staatskole
aan te bied nie. Ons kan slegs dan en wan
praatjies oor dwe1mrniddels gaan hou, ge
woonlik vir die heleskool. Behoorlike voor
ligting moet al van vroeg af en gereeld
gedoen word en waar kinders in klein
groepe aktief kan deelneem aan die ge
sprek," se Sartor. •

So 'n program kan selfs nuttiger word as
dit gekoppel word aan seks- en Aldsvoor
ligting, erken Sartor, want die keuses berus ,./
alles op goed ontwikkelde lewensvaardig
hede. So kan kostebespaar word en dupll
sering uitgeskakel word.

Grant Stevens ('n skuilnaam) is 'n jong
man wat elke nou en dan dwelmmiddels
gebruik. Hy se dieredehoekom hy versigtig
is oor wat hy hoe gebrulk en nooit verslaaf
geraak het nie, is juis:goeie voorligting.

"Omdat my ouers in die hippie-era jonk
was, het ek respek vir dwelms ontwikkel.
Soos die meeste jongmense het ek geeks
perimenteer, maarek besef dwelrns is nie
iets waarmee jy mors nie. Aile dwelmrnid
dels is gevaarlik afhangende van hoe dit
gebruik word. Dienewe-effekte hang ook
hoofsaaklik af daarvan of jy dit gebruik of
misbruik, nes alkohol."

HOEWEL DIE MEESTE mense sou verkies
dat kinders liefs nooitgeeksperimenteer het
nie, is dit 'n werklikheid waarmee ons
rekening m6et hou.Volgens Sanra het om
trent 25 persent van die skoolgaande jeugal
met een of ander dwelmmidel geeksperi
menteer. Orntrent 6 tot 8 persent van die
groep sal na verwagting van middels af
hanklik raak.

Powers se naas voorligting is dit belang
rik om die marginalisering van die dwelm
gebruiker te verminder. "Dit help nie om
hulle as krirninele te beskou rue. In Eu
ropese lande het die gebruik van dwelmid
dels aanvank1ik toegeneem toe besit en
gebruik nie meer as kriminele oortredings
beskou is nie: Dithet egter later afgeplat en
stadigaan begin afgeneem. Dieselfde kan
bier met dagga gebeur. . .

"Dit sal dalk ook n interessante ekspe
riment wees om Mandrax ten minste vir 'n •

rukkie op voorskrif by sentrums beskikbaar
te stel. Dit moet egter gekontroleer en
gemoniteer word. So salons toegang kan
kry tot verslaafdes wat ons nie sou bereik
her nie omdat hulle Mandrax op die swart
mark gekoop het.

"Dit kan ook 'n manier wees om die
handelaars 'n knou te gee. As net dagga
gewettig word, sal dit egternieveel voordele
inhou vir mense van mindergegoede ge
meenskappe nle. Hulle sal steeds as misda
digers beskou word omdatdagga en Man
drax saam gerook word enMandrax steeds
'n verbode middel sou wees,"

Siende dat Mandrax so'ngroot probleern
geword het en die gebruik van WeUconal
veral aan die Witwatersrand skerp styg, kan
Powers se voorstel sells verdergevoer word
tot die wettiging van onder meer MandraX
en Wellconal.

In Brittanje het dr John Marks 'n om
~e figuur geword weens sy voorskrifte
vir herolne aan verslaafdes. Hy voel dat
pasiente min of meer gegeemoet word wat
hulle wi! he eerder as om uitgelewer te
word aan die produkte van die swartrnark 
die wereld van vuil naalde, onsuiwerhede
in die heroine en transaksies betaal deur
rnisdade.

Hy vertel onlangs aan The Weekly Tele
graphdat hulle die aantalheroineverslaafdes
wi! verminder, "maar dit is beter om hulle
op hul gewone dosis te hou as om hulle
bloot te stel aan riskante gedrag", Net soos
Sanra en Sanab die vrees uitspreek dat die
wettiging van dwelrnmiddels tot grater ge-

bruik sal lei, het kriUd en skeptid geglo dat
Marks se kliniek in werklikheid 'n super
mark vir junkies sou word. Maar in dienege
jaar wat hy verbonde is aan die kliniek het
dit nog nie gebeur nie en sy 400paslente
woon gereeld voorligtingsessies by waar
huUe aangemoedig word om hulle dosisse .
te verminder, na plaasvervangers oor te
skakel wat nie binne-aars toegedien word
nieen uiteindelik heeltemal op te hou om
dwelmmiddels te gebruik, En sy program
werk, of mense nou daarvan hou of nie.

.SOU SO 'N stelsel ook in Suid-Afrlkatoege
pasword, moet dwelmmiddels nie diemark
kan oorstroom nie. Streng beheer moet
toegepas word. Dokters en voorligters sal
spestaal opgelei moet word in afhanklik
heldsbeheer en dwelmvoorligting. Ver
slaafdes sal ook by net een kliniek, sentrum
ofhospitaalmoet registreer sodat dwelmge-

.bruik gemoniteer en probleme met oordo
sisse uitgeskakel kan word.

Vandie voorllgters by die sentrums kan
moontlik ook 'gerehabiliteerde dwelmver
slaafdes wees. Die Suid-Afrikaans gebore
en Arnerikaans getoe akteur Chris Biko
vertel aan Vrye Weekblad dit was juls sulke
voorligters by rehabilitasiesentrums in die
VSA wat hom gehelp het om gespeen te
raak van sy 12 jaar lange hero"ine-verslaw
ing. "Hulleken al die verskonings enmanipu
lerende truuks van verslaafdes: Hulle was
self daar en sien onmiddellik deur enige
pogingom hulle 'n rat voor die oetedraai,"
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en vasvat kan onderwys (dalk) red

Sondergoeieonderwyskandieekonomienieherstelnie,
ensonder'ngesondeekonomiekanonderwysnie herstel
nie. Ditgaanskoon-ennuwe-koppevereisom diabose

.sirkeltebreak
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HOEWEL DIE VERSUIM aan regeringskant
om die gevaartekens te lees tog baie duide
lik moet bewys datonderwys nie in diesfeer
van die politiek tuishoort nie, het dit egter
al so 'n gepolitiseerde aspek van die daag
likse lewe geword dat daar maar min kans
is dat onderwys uit die politieke arena
geneem lean word. Die Wits-opstand oar
verteenwoordiging vandie "meerderheid"·

die "wonderwerk"'n fundamentele bol
rnakiesie-slaan wat houdings, tradisie en
selfs sekerewaardestelsels better.

Hoewel Suid-Afrika, soos in die res van
die wereld en Afrika in besonder, 'n onder
wyskrisis beleef, isdit die nalatenskap van
apartheidsonderwys en die vemietiging van
die leerkultuur onder die swart jeug wat
grondliggend is aan die o enskynlik
onoorkomelike probleme met die herstel
van die onderwys.

Afskeepbegrotings, die gewraakte vet
woerdiaanse konsep dat swart onderwys
op 'n beperkte peil moet bly want swartes

. mag nie met wines meeding nie, het nie net
ongelykheid veroorsaak nie, maar 'n baie
diep en gevaarlike wantroue in die soort
onderwys wat wines nastreef en aanbied.

Politici het die situasie vererger deur
eerstens dienstig tewees aan hierdie skeef
getrektheid en laternie die waarskuwings
oor byvoorbeeld dieontevredenheid ni die
Bantoeonderwyswet van 1954 en nog later
die Nasionale Onderwysbeleidwet van 1967
reg te lees nie. Disnou baie bekend watter
gruwelike arrogansie indie kabinet geheers
het oor die opsigteliketekens van komende
krisis in 1976 met dieSoweto-opstand. Selfs
in 1984 toe skole-onrus op volgehoue en
georganiseerde manier teen die "eie sake"·
fragmentasie beginhet,was daar geen begrip
vir die omvang van die protes nie.

Die tragedie virdieswart gerneenskappe
is dat die protes teen die Bantoeonderwys
ook die vemietiging van die leerkultuur
onder hul eie jeugveroorsaak het, in die
mate dat die leuse "liberation before educa
tion" 'n hele geslag swart jongmense ge
kweek het wat geen opleiding gehad het
nie. Hier het ook dieargwaan teen opvoed-

, ing, of skoling ontstaan.
Vandalisme het 'n anargistiese botoon

meegebring en opvoedkundiges glo die
kultuur gaan nie so maklik uitgeroei word
nie. Erger elemente het begin vorendag
kom, soos die toesluit van dosente in hut
klaskamers deur studente in kolleges in
Lebowa - om hullete dwing om ekstra ure
klas te gee. Verledeweek is die privaatge
fundeerde Promatkollege,met sy goeie rep
utasie en al, deur gefrustreerde studente
vemietig omdat die kollege weens' geldge
brek moet sluit.

, .-

\

Terslereonderrlg
wordaantrekelik

gemaakmet
oorbrugglngs

programme

mssfwlesalkan
bekostlgom nog
unlveraltelttoe

.teg88n1

bedryfhet rondom hierdie kwessie ontstaan
en van quick fix tot langtermyn-oplossings
word aangebied, Maar 'n basiese frustrasie
bly steek: geld en kennis alleen gaan nie
help nie.

Twee opvoedkundiges, Anne-Marie
Bergh en Susan Berkhout, het onlangs die
pogings om die uiters komplekse onder
wyskrisis op te los as "beplanning vir 'n
wonderwerk" opgesom. In Suid-Afrika vra

\

FOTO'S DEUR SALLY SHORKENDDEUR MARTIE MEIRING
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MATRIEKS skryfnou eksamen. Witmatrieks
se prestasiekurwe sal styg. Swart matriku

. \ante gaan slegter vaar as vier jaar gelede.
Net sowat dertig persent sal slaag, .

Sowel wit as swart matrikulante sal suk
.kelomwerk te key. Hullesalooknie maklik

i beurse kry vir verdere studie nie(wittes sal
geenbuitelandse beurse krynie), Hoe mo
tiveer jy onderwys teen diewerklikheid in?

'n Fonnidabele akademiese en politieke
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'n voerskool vir universiteit
DIERandseAfrikaanseUniversiteithetsyeieskoolvirvoorbeteiding tot rnoontlike

universiteitstoelatingingestel. Die RAUCentreforAdvanced LearningandLeadership(RAUCALL)

hetreeds tweehonderd leerlinge in standerdsesensewe indieouTrap derJeugd-skool in

Vrededorp.Diekinders isuit laerskole indie townshipsgekeutvirhul skolastieseprestasies.

DaanOpperman,dieskoolhoof,volg 'nradikalerigting indie"formale informal~eit"wathy in die

skoolskep.Tale,wiskunde en wetenskapwordopdiehoervlakgedoseer. Dieverwagting isdatdie
sentrumsalgroei totstanderd tien.

dit wil se swart studente- in die Raadis ook
'n teken van "gepolitlseerde" gedrag wat
nou nie meet gesmoor kan word nie.

Die regering het met sy veronagsaming
van die De Lange-verslag, en veral die
aandrang op verpligte skoting vir almal,
homself aan die verloorkant in die onder-
wyskrisis gestel, ;'

Nou is daar konsensus dat verpligte
onderwys vir almal rnoet geld. Sommige
instansies, soos die ANC, vra sulke onder
wysvir twaalftot veertien jaar; anderopvoed
kundiges meen ses jaar se onderwys moet
heelternal vry en verpligtend wees.

DIE DEPARTEMENT VAN Vergelykende
Opvoedkunde aan Unisa staan aan die
voorpunt van denkrigtings vir haalbare
onderwysmodelle in die nuwe bede1ing.
Baie opvoedkundiges beskou die talleonder
soeke, kommissies, verslae oor die stand
van onderwys, die gepeutery met kurriku
lums en so meerdikwels as blote paneel
kloppery. Unisaseopvoedkundiges glodie
oplossing Ie in diefundamentele verander
ing van uitgangspunte, Soos: onderwysher
vorming saam metsosiale hervorming.

Hieruit is die konflik/konsensusparadig
rna gebore wat dui op die erfenis van
apartheidonderwys teenoor"demokratiese"
onderwys.

Konsensus, soos die historiese "staats"
onderwys met sy konserwatiewe benade
ring van onderrig op leermeestertike wyse
- die klem op rneester - wordgestel teenoot
die konflikfilosofie waar die gemeenskap
die eise dikteer wat in die onderwys mag
geld. Dis ook die uitgangspunt van baie
meer progressiewe opvoedkundiges.

DIEOPVOEDKUNDIGESJANE Hofmeyr en
Peter Buckland Iig die krisis in die swart
leerkultuur uit. Weersin in skoting, frustra
sie daarmee, minderwaardigheid, ontoe
ganklikheid en onbekostigbaarheid van
skole moet aangespreek word. ANC-struk
ture erken die probleem, maar dit bly
vashaak; Nelson Mande1a se herhaaldelike
oproepe dat kinders moet teruggaan skool
toe val steeds op dowe ore. Maar die voor
beeld van Orange Farm, waardie gerneen
skapselfbesluit het om skoleuitou hoender
hokke en murasies op te rig,word voorge
hou as 'n uitstekende voorbeeld van grond-

vergeet maar
van kuns,
rama, ens

OMparlteit indieSuid-Afrikaanseonderwyste

kry sal diestaat48 persentvan sybegroting

aanonderwysmoatafstaan.Tansword 19,9

rsentvandiebegrotingbestee.

V nsSanlam-navorsingsal huidige

universiteitsfoo~.r'n B-graadteen2000

ongeveervervierdubbet.
. Vir'n mediesegraadkursussal diefooie

versesdubbel. Dieverwagtingisdatklasgelde

mel1Spersantperjaarsal styg.

Volwassegeletterdheidstaanop50persenten

u~plattelandse gebiedevordernet3persent

vandieswart kinderstot na std5

Driehonderdnuweskole moatelkejaargebou

word ombytehoubydie vermeerderingvan 'n

artmiljoenskoolgaandekinderselkejaar.

Geen fondse salvanowerheidskantgegenereer

kanwordvir¥ster/ese vakke sooskUns,
drama, balletofmusieknle. Ouerssalhlervoor

seKvoorsieningmoatmaak.

vlakpogings om onderwys weer status en
belangrikheid in die gemeenskap te gee.

Vir sowel regerings- en demokratiese
lnstelllngs SODSdie ANC het die wereldwye
tendens van kultuureie skole nogal kop
krap besorg. Hoe moreel is dit om onder
wys te segregeerop grond van kerk,kultuur
oftaal? ·Wit" onderwys erken (en verstaan)
hierdie neiging, maardie swan gemeenskap
pe sal nog moet worstel met die aanvaar
baarheid - en ook onvermydeIikheid - van
sulke tendense wat baie gou die indrukwek
van eksklusiwiteit of bevoorregting.

Multikultureleonderwys skiet egterook
groot probleme na vore. Die opvoedkun
<Iige Joan Squelch van Unisa g10 meer

. aandag moet aan die opsie van onderwys
gegee word, maar sy waarsku teen die
skielike irnpak van desegregasie op mense
wat nooit voorheen keuses of opsies kon
uitoefen nie. Sy beklemtoon die noodsaak
van 'n goed onderlegde proses watmense
kan leitotverantwoordelike opsies inonder
wyskeuses.

Hoewel opvoedkundiges saamstem dat
quickfix-oplossings slaggate word, is hulle
ditook eens dat die onmiddellike toekoms
aangepak moet word. John Samuel, die
ANC se onderwyshoof, is een van die min
opvoedkundiges wat duidelik uitspel wat ~
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KULTUUREIE - MAAR
TOEGANKLIK, SE HELPIES

MnrTony Eysele, nuwelkoolhoofvan Helpmekaar: 'nougebou met 'n ou tradille

gaan 'nnuwe kutluurennuwetradlslekweek.

DieHelpmekaarHoArSeunskool gaanaanstaandejaarprivaliseeren sy kurrikulum

wysigsodatklem gelAkan wordopo.a sakeskoling.

Disdie eerste Afrikaanse skool wathierdiepadvolg. Disinpas meldiedenkrigtingdal
spesiliasle al op skooMakmoetplaasvind Inonderwysenookdiebehoudvan 'n

kultuurele Identiteit.Denkvaardighedewordsterkbeklemtoon-moontlikasbewys clat

werldikgebreek moetwordmetdieou"tradisie" in witenveral Afrikaanse skoledat
alles met'n lepel ingevoerword".

MnrAnthonyEysele, 'nopvoedkundige envoorrnallgeskoolhoofvan o.m. St Stithiansis
. reedsdiehoof endieverwagting isdatdieskoolmettertyd101600 leerfingesal kan

hanteerteen 'n gemiddeldvan 171eerlingeperonderwyser.

Diekoste is vanselfsprekendhoog daaromworddie sakeseklorgetelken vir hulp,ook
metbeurseaan verdienstelikestudente.

HelpmekaarmaakdiepunldatsyvoertaalAfrikaanssalwees,maardathytoeganklikvir

aile nie-Afrikaanssprekendessaiwees nleendat hulpverleenword aan skolierewat
anderstalig is.

to , VRYE WEEKBLAD 11 NOVEMBER 1993

. ,ALTERNATIEWE ONDERWYS IS 'n area wat konsen
" 'susgenietonder sowel diestaat as organisasies buite

diestaat.Befondstng word hier makliker gevind. \
, .: Diesakesektor het homreeds bemoei met onder-

, rig. Media, hulpprogramme, radio en televisie beant-,
, ." woord onmiddellike eise vir hulp en opleidlngsln-:

ligting.Praktiese 'skoling in nywerhede en selfs ook \
inlderikale omgewing wordaangemoedig.

,>,.,,' Die groot uitdaging is om onderwyseropleiding
;, dramaties te verbeter. '
f • •

l '. " 'Afstandonderrig is reedsgoed gevestig, maar kan
. ookin die toekoms gebruik maak van tegnologiese

l . hulprniddels vir volwasse onderwys, oorbruggings-
onderrig vir' voorskoolse kinders, aandag aan se

kondere en voorbereiding vir tersiere onderrig.
, ", Tegniese onderrig wataan die eise van die mark
voldoen, bringooknuwe aansienvir sulkevakrigtings
watin die "wit" wereld as minderwaardig gesien is
teenoor professionele rigtings.

Dierolvan NGO's; wattotdusver 'n reuse-aandeel
gehad het in opleiding en hulpmiddels in die swart
gemeenskappe, word nieorals onbevraagteken aan
vaar nie.Oppervlakkige.kundigheid is iets wat soms
pia. Maar die onverbonde organisasies kan wei
vorentoe die leiding gee lot depolitisering - die
wegneem van politieke dienstigheid uit die onder
wys.

.Verbruikersmodelle, soos die Model C wat ouer
enstaat'in kontrak bind, mag wei dui op die fllosofie '

datouersmeer betrokke bydie onderwys moet raak,
maar hierdie skole-model word deur nie-staatstruk
ture as lapwerk vir pogingsloteksklusiwiteit gesien.
Die persepsie loop sterk en uit ANC-geledere was
daar al stemme wat die afskaffmg van die stelsel
bepleit her, '

Ouerbetrokkenheid word baie sterk beklemtoon
in die poging om die onderwyshervorming aan :
sosiale hervorming te bind. Van ouers word verwag
omselfsop kurrikulere vlak inspraakin onderwys te
kry: "Bring die, ouers in die klaskameren laat hulle
help met onderrig in spesialisvakke,' glo prof Ockie
van Schalkwyk .van Drusa. Deur befondsing van

" . Metropolitan Life pak prof Van Schalkwyk aan
, staande jaar 'n projek aan in tien swart skole waar-

, < deur ouers en onderwysers saamsal werk om grater
ouerbetrokkenheid teverkry. Die tendens word
'dikwels as teprogressief beskou maar dis duidelik
dat 'n Sterk faktor in die toekomstige onderwyskul
tuurgaan wee's.
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op die heel kort termyn gedoen moet word; bv die
beskikbaarheidstelllng van middele. Alle skoolge
boue moet ten volle benut word; geriewemoet

\

i ,',',' -. gedeel word, onmiddellike aandag aan lees en syfer-
, kunde vir die infonnele sektor moet gegee word.

I ' Volgens Samuel is hierdie haalbare programme. •
I' ," ~, ~ profEleanor Lemmer vanUnisa glo onmiddellike
I verbetering kan gebring word deur klein inisiatiewe

l 'op grondvlak, soos Orange Farm. Die informele
;:", poglngs kan deursuur omgemeenskappe onderwys-

I' bewus te maak. . '
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DIE ENIGSTE NUUSTYDSKRIF IN SUID-AFRIKA WAT DIE NAAM W~RD IS

'n Jaar se stimulerende leesstof en 'N VOLLEDIGE GIDS TOT DIE
VARSWATERVISSE VAN SUIDER-AFRIKA geskryf deur dr Paul Skelton van die
JLB Smith-Instituut vir Viskunde in Grahamstad. . .

As jy vir 'n jaar lank op Vrye Weekblad inteken
teen die reeds verminderde bedrag van R100,
ontvang jy 'n eksemplaar van 'N VOLLEDIGE
GIDS TOT DIE VARSWATERVISSE VAN SUIDER·
AFRIKA. In die handel kos die boek R79,99.

'N VOLLEDIGE GIDS TOT DIE VARSWATERVISSE VAN SUIDER·AFRIKA vul 'n
emstige leemte in die publlkasles oor die natuurgeskiedenis van Suider-Afrika.
Uiteindelik is daar die een bronwaar hengelaars en natuurliefhebbers aile belangrike
inligting oor ons 245 varswatervisse te wete kan korn, Hierdie gids is duidelik en
maklik om te gebruik. Aile inheemse en ingevoerde uttheemse spesies in Suider·

Afrika word beskryf, asook 29 marine en riviermondingvisse wat dikwels in varswaterhabitats voorkom.

DIE VOLGENDEWORDVIR ELKESPESIEVERSTREK:

Telefoonnommer: ..

Naam: ..

Adres en poskode: .

Kredietkaartnr: : .

. Vervaldatum: Maand Jaar .

Handtekening: .

a tuisaflewering

a per pas

r------------------,
Ja,ekwil graag opV~Weekbladinskryf en 'NVOllEDIGEGIOS I

. TOTDIEVARSWATERVISSEVANSUIDER-AFRIKAh6. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Die spesialeaanbodgeldnet 'nbeperkte tydennetdie88rste25
intekenarekryelk 'nkopie van drSkeffons6 'NVOLLEDIGEGIDS"
TOTDIEVARSWATERVISSE VANSUIDER-AFRIKA -stuurdus
dadelikdie vormaan VWB-intekenare, Posbus 177,Newtown2113.
Jykanper~ek,posorderofkredietkaartbetaal.

• 'n Noukeuriggedetailleerdealbeelding ink1eur
• 'nVerspreidingskaart
• Simbolewatdievis sa grootte, bewaringstatusengebruike

aandti
• 'n Beskrywingvandievissavoorkoms,verspreiding, biologie,

ekologieengebruike
• DieAfrikaanse, Engelsaen wetenskaplike nsamvanelkespesie
• Sleuteistotfamilies, generaenspesieshelpdiehengelaarof

natuurkundigeom spesiesuitte ken i

Intekenarekry VI)'6 Weekbladv66rdienaweek inhulposbusse,of,
in die gevalvanGroterJohannesburgofPretoria,byhulvoordeure
afgelewer. 8TWen afleweringskosteisbydie R100ingesluit. Jy kan
ook virsesrnaande inteken teen ROO, maardankryjy nie'N
VOLLEDIGEGIDSTOTDIEVARSWATERVISSEVANSUIDER
AFRIKAnie.

L .:.- .J .
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Frederico Fellini, die Itciliaanse meester van die rolprentkuns, is op 31 Oktober oorlede.
Sy dood, skryf WILLIAM PRETORIUS, bring vir die Italiaanse film in ~kere opsigte 'n
bevryding mee - maar oak 'n groot verarming 1: ...

~ .

\ .

FREDERICO FElliNIisop 20 Januarie 1920
in Rimini gebore. Op tienjarige ouderdom
loop hy van die huisweg en sluit hom aan
by Pierino se Sirkus - een van sy take isom
'n siek sebra te versorg. Toe die Tweede
Wereldoorlog uitbreek, reis hy deur !talle'
met 'n toneelgeselskap, vir wie hy sketse
skryf.

Later gaan woonhy in Rome. Hy skryfen
teken vir die weeklikse humortydskrif Ma~c
Aurelio, ilIustreer comics, skryf hoorspele
vir die radio en dink grappe uit vir die
komediant Macario. In Rome ontrnoet hy
Giuliena Masina en hulle trou in 1943. Hul
seun, in 1944 gebore,sterf toe hy net 'n paar
weke oud is.

Met die korns vandie'Amerikaanse troe
pe na Italie open FeUini sy Funny FaceShop
en maak 'n bestaan deur karikature en
portrette van die soldate te teken. In 1945
ontrnoet hy die ltaliaanseregisseur Roberto
Rosselini, wat homaanstel as assistent met
die rolprent Roma, Open City. Gou begin
Fellini sy eie films maak, en die res van sy
geskiedenis Ie in hulle opgesluiL

Weens sensuur het ons FeUini in Suid
Afrika eers deur sygroot rolprente leer ken,
wat jare nadat hulle gemaak is hier uitgereik
is: La Dolce Vita (960), sy monumentale
panorama van dielewein Rome, 'n stad wat
in die meeste vansywerk 'n hoafrol speel;
Fellini-Satyriam (969), vir my 'n meester
werk van die intemasionale rolprentkuns,
'n donker, gepynigde, fantastiese portret
van antieke Rome waarin flsieke plesier
selfvernietigend word; en die simpatieke,
outobiografiese Amarcord (974), 'n ver
slag van 'n jeug, watbier steeds nie ongesny
toegelaat word nie- die SAUK het 'n jaarof
twee gelede 'n gesensorde weergawe
daarvan uitgesaai, 'n belediging vir sowel
die kykers as Fellini se integriteit as kunste
naar.

En dis moeilik om Fellini op enige ander
manier te benader as dat hy 'n kunstenaar
was. Sy werk is gevul met 'n persoonlike
visie. 'n Mens kan hom "vind" in sy rol- .
prente: sy Iiefde en intense afkeer van die
Katolieke Kerk; sy surrealistiese sellbe
vrediging in 'n rolprentsoos die beroemde

81/2, 'n mengsel van sydromeen fantasiee,
met die held, die regisseur,as sirkusbaas; sy
skeiding van sy filmwereld en die bewoners
daarvan in teenoorgesteldes en uiterstes, in
die pragtige ofdie groteske,die goeie ofdie
slegte, die dekadente of die suiwere.

Die kritikus John Russell Taylor se on
vriendelik, maar met onbetwisbare insig,
dat Fellini self sy geliefkoosde onderwerp
was. "Met hom is halwe maatreels daarom
nie moontlik nie: 6f jy aanvaar hom heelte
mal, foute en al, 6f jy slaanhom oar. Vir die
geesdriftige, natuurlik, is selfs die foute
maar net deugde in 'n andergedaante."

Dis waar. 'n Rolprent soosCity ofWomen
(980), beskryf as "another autobiographi
cal confession concerning the pain of the

.self' (RT Witcombe: New Italian Cinema),
weer met Marcello Mastroianni, Fellini se
alter ego - hul verhouding was so heg dat
die akteur dikwels sy eie woorde kon
improviseer - was vir my 'n mislukking.
FeIIini het sy persoonlike visietot oorrnatig
heid oordryf en 'n waansinnige fantasie
opgelewer, 'n gerammel oor die futuliteit
van seks, maar steeds 'n uitersinteressante
film, volwasse en bedrewe. FelUni op sy
ergste is steeds die moeite werd.

Ek het maar onlangs syvroee films gesien,
soos La Strada (954) en Nights ofCabirla .
(956). As daar ren genre is indie Italiaanse
rolprentkuns, is dit waarskynlik neo-realis
me, 'n styl waama ltaliaanserolprentmakers
keer op keer terugkeer. (Gianni Amelio se
The Stolen Cbildren, oor die vriendskap

FELLINI OOR SENSUUR
·Sensuur Is eltyd 'n polltlekewerktulg:
beslis seen Intellektuele werktulg nle.

Krltlek Is 'n Intellektuele werktulg:
dlt veronderstel 'n kennls vandie dlnge

wet dit beoordeel enteenstaen.
Krltlek vernletlg nle: dltplaas 'n voorwerp
op syreste plek tussen andervoorwerpe.

Om te sensureer Isom te vernletlg,
of ten mlnste om die proses van die .

werkllkheld teente steen••

tussen 'n polisieman en twee mishandelde
kinders, is 'n onlangse voorbeeld.) .'nMens
besefdat Fellini se vroee films die genreen
styl net gebruik het om dit tot die-uiterste te
span, en dit uiteindelik te verwerp. Sy
rolprente is deurdrenk met sy bepaalde
genialiteit, en dit kan nie in iets so ordiners
soos genre geprop word nie. Sy rolprenteis
buitengewoon, kompleks, persoonlik,
uiteenlopend.

Diesleutel tot sy rolprente Ie vir myin 'n
stuk wat hy oor homselfgeskryf het:"When
I am taken into the radiologist's room, in
particular, I feel like an object, a thing.The
coldly lit room looks either like a concentra
tion camp or an assembly plant. I amlefton
the trolley, half naked; beyond the glass
partitions the white coated doctors talk
about me and point to me, with gestures I
can see and words I cannot hear. Theother
patients' relatives pass quite close to me in
the passage, look at me, lying there half
naked: they look at an object.· (Fellini on
FeUini.)

Hyis 'n voorwerp, ontrnens en vervreemd.
Sy rolprente is 'n proses van vermensliking,
deur Italiaans te wees, deur 'n verfynde
stedelike visie - Rome. Die proses van
vermensliking is moeilik, maar in sy rol
prente omvat dit al die stemmingeengevoe
lens in kuns, in die eenvoudige realisme van
syvroee prente, die donker, epiese Satyrl
can, die deemisvolle Amarcord, die luste
lose, lee Casanova (976), die brei! teatra
li~eit van And tbe Sbip Sails On (984), die
warmte van sy huldeblyk aan Hollywood,
Ginger and Fred (986), wat ook 'n binere
kritiek is op die manier waarop die televisie
dierolprent trivialiseer, Sander rolprenteis
daar net geestelike konsentrasiekampe of
metaforiese fabrieksaanlegte met 'n gevoel
van sieldodende roetine.

Sy dood is die dood van 'n kunstenaar.
Met Visconti en Pasolini was hy die laaste
van 'n geeerde drie-eenheid wat diegeskie
denis van die Italiaanse rolprentkuns die
laaste veertig jaar oorheers het, Sydood is
dieeinde van 'n era, maar oak 'n bevryding
. dieltaIiaanse rolprentkuns is nou vry van
hulinvloed,maar dit is ook baie, baiearmer••
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'nVurige veldtog word nou deur die middelklas van dieVSA
teen rap gevoer. Die twis onderstreep 'n dieper skeuring in die
gemeenskap , skryf SALIM MUWAKKIL

RAP-MUSIEK w ord nou weer skerp aan
geval in di e V A - en die slagnie deur wit
konserwat iew e ofomgekrapte polisiemanne
nie, maar d e ur d ie swart middelklas.

Die eerste oorlogskreet het vroeer van
jaar gekom van eerwaarde Calvin Butts van
dieAbyssinian Ba ptist Churchin Harlem toe
hy in 'n s im boliese protes 'n rniniatuur
stoomrollertj ie o m hoog gehou het om
dekadente rap-opnames te vergruis. "Dis as
Christene o ns morele en maatskaplike plig
omkapsie te m aak teen die bose rnagte wa t
onsgemeenska ppe helpvemietig," het Butts
aan sy juige n de gemeente gese.

Kort op Butts se hakke het verskeie
ander kerkl e iers , maar ook sekulere organ
isasies landwyd hul eie antirap-veldtogte
begin. Die ational Political Congress of
Black Women h et 'n kommissie aangestel
om spesifiek teenstand te bied teen rap se

oormatige vrou ehaat.

kap

"Hoekom kan di e poIi ie rappers keer
w anneer hulleoor polisi emoord enaars ing,
m aar vroue kan hull e ni e keer as hulle oor
'b itches' en 'ho 'sing nie ?" vra 'n lidvandie
k ommissie.jamie Brown, ook die uitgewer
van die tydskrif Sisler2 ister.

Toe 'n genooide groep rappers onlangs
hul kru lirieke met e we kru argumente
verdedig hetop die jaarvergadering vandie

a tio nal Association of Bl a ck Journalists in
H o usto n, hetdie me este van die gehoor uit
protes die saal verlaat. Talle joemaliste het
rap daama skerp aangeval.

In 'n "Editorial otebook" in die New
York Times op 27 Augustus beskuldig die
swart joemalisBrent tapIes rappe rsdaarvan
dat rap - veraI die tyl bekend as "gangsta
ra p " - moord en v ro u e haat ophemel.
Boonop, skryfhy, neig die hip-hop kultuur
waaruit rap gebore is om "rniddelklas-nor
malitei t vir swartmense uit te beeld as 'n

ondergeskikte toestand". Staple s is veral
omgekrap o or middelkla s -rapp ers wat
gewelddadige stedelike verledes versin.
Sulke tweegesigte verlustig hulle in 'n per
verse "a rmoede-fetisj" se hy.

Die kwaai woorde weerspieeI die groei
ende klasse-skeuring in die African-Ameri
can gemeenskap. Deur die gedurig verskui
wende lens van die hip-hop kultuur word
ras-egrh e id al hoe meer gelykgestel aan
ste delike a rrnoede. "I don't run with the
bo urge o isie , my crew is much blacker," rap
Pet e Rock en CLSmooth in hul Iiedjie "Soul
Brothe r 0 1".

Rap-m usie k het die swart middelklas
nog n o o it juis aangestaan nie. Die genre se
ghetto se n trisme, grootpra te ry en bombas-

_ me ko m regstreeks uit 'n stedeIik e mentaIi
te it w at ta Ile vooruitstrewe n d e s w artmense
aansto o tlik vind . En hoew e l ra p die laaste
tyd he elw a t intellektuele aans ien gekry het
- verske ie swart kritici p rys die genre se
skeppe n d e drif- blydie sty l ongewild onder
buppie s .

Maar terwyl rapal hoe m e e r protes uitlok
by die African-American mid d elkla , trek
die invloed daarvan elders al h oe \'oy er. Van
Europa tot die Verre Ooste mhels jong
mense die hip-hop kultuu r g e e .d rifug. Vol
gens Chuck D (Carleton Ridenhour), die
hoof anger en skeppende krag van die
s art nasionalistie -georienteerde rapgroep
Public Enemy, i daar in ba ie lande waar
hull e opgetree het nou radio nas ie wat net
rap uitsaai. In 'n onlangs Ie "in in die An
Inst itu te of Chicago het Ridenhour 'n groat
gehoor vertel rapmusiek is nie meer "die
C ' , van Arnerika nie", ma a r "d i C T vir
die h -I w ere ld se jeug".

RAP E GROEIE DE aanhang h e t talle kri
tid laa t huiwer om negatlew e k ornrnentaar
te lewer o p een van die min sukse verhale
wat uit Arne rika e tedelike gebiede na
vore gekom het. Maar die opkorns van
gangsta rap, 'n ub-genre wat 'n ruwe beeld
gee van die wei en wee van die lewe in die
o nderg rondse ekonomie, het di huiwering
laat verdwyn. Rappers van die gangsta·
skool deur pek hul Iirieke met rywe do
sisse v rouehaat en rasse-onmin .

"Bitc h es ain 't shit but hos and trixx, lick
on deez nuts and suck the dick, ~ rap Dr Ore
en Kie in "The Chronic", 1 og 'n sappige
brokkie u it Dre e repertorium is: "Who'
the man w ith the master p la n? nigga with
a motherfuck in' gun."

Dre is 'n voo rrnalige lid v a n die berugte
Kalifomiese rapgroep I ' igga z '\ ith Attitude,
wat gangsta rap in 1991gevestig het met hul
tweede album, Niggaz4Lije - 'n bl itsverko
per.

Hoewel 'n makker gangsta-styl - geskep
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DEUR ALISA L VALDES

vuilbekkevol vrouehaat
METdie FourthofJuly-naweekhetvyfmans'n14
jarigemeisieseksueel aangerand in 'nopenbare
swembad inNewYork. Elke nuusberighetonder
streepdathaarma(ensowat1300andermense)
toegekyk hetterwylditgebeur- maarnetenkele
berigtehetdiemoosbetekenisvolle besonderheid
genoem: dat diejong mans die liriekevan 'n
gewilde rap-Iiedjievoorgedra hetterwyl hulledie
meisiebeetgepakhet.

Dithetmynieverbaasnie.Dielaastejaarmoet
ek elke Iiewe dag in die strate van New York
aanhoor hoe diekru woorde van 'n seksistiese
rap-Iiedjieaan mygeskreeword deur'njongman
iewers op 'nstraathoekof in 'n motor.

Ek haat rapnle, Om diewaarheid tes~,ekis
'nmusikanten'nhip-hopdansafrigter.Voorhoor1',
hetek graag dieIyftaal vanMonie Love-video's
nageboots,myChicagoBulls-petskeefofmykop
gesiten groothoepel-oorbelle gedra. Ekwasfly, '
Maarnou begin ekbangword, werklikbang. "

Dat gekommersialiseerdehip-hopenrapdeur
hoofstroom-Amerikaomhels is, is nieverrassend
nie.Wat wei 'nverrassing is - 'n verrassing wal
emstige ontledingverdien - is die stortvloedvan
geslagshaat indie top-40, die flagrante geweld
teenvrouewatlandwyd O()rdie radio verkondig
word, en teenkriliek beskermword deurdie w~
skuldlas watdie"swartmusiek"-etiketoproep;

deur die rapperJustIce van New York - al
sedert die middel-tagtigerjare bestaan, het
die kru Kaliforniese weergawe soos 'n veld:
brand versprei. Ewe vinnig het dollartekens
in die oe van platemaatskappy-bestuurders
begin flits. 'n Kakofonie van profane stemme
het die hip-hop toneel begin oorheers en
die "explicit Iyrics"-etiket wat vir ouers as
gids moet dien en vroeer by uitsondering
aangeheg is, hetdie reel geword eerder as
die uitsondering. Die etiket word nou met
trots gedra - deesdae salgeen rapper watsy
(of haar) sout werd is, 'n album daarsonder
uitreik nie.

Dis die stortvloed wellustige lirieke wat
nou al hoe meerprotes uitlok. Hoegrootdie
protes is, is gewys deur die Congressional
Black Caucus se wetgewende [aarvergade
ring onlangs, waar verskeie kritici in pa
neelbesprekings teen die ganse genre uit
gevaar het as " 'n bedreiging vir die same
lewing".

MOnshoefniemeer bekommerd tewees
oor die Klan, skinheads of enige ander
groep wat ons ooit gevrees her nie," het
Dwight Ellis, ondervoorsitter van die meer
endeels swartNationalAssociationofBroad
casters, gese, "Ons eie jeug vaar betermet "

Hoewel 'n mens kanargumenteer dat die
ontwikkelingeop diegebiedvan taaI en musiekin
onssamelewlnq die laaste eeu merendeels te
dankeis aan African-American improvisasie in
jazz, slengtaalennoudiepoesievan rap, isditdie
winsgrens, en nieartistiekebewondering nie, wat
diemusieknywerheid "swartmusiek" laatomhels
hat

MaarwatwordaanjongAmerikagesing? Vir
vroue, vera! jonges, isdieantwoordskrikwekkend.
Hierismygetuienis, gehaaluit'nenkele uurvan
top-40 radioeen middaginNewYork:

'nVromeMaryJ Bligedinkterugaan die liefde
watsyervaarhet ensing: "I'll sacrifice mytimelto
make sureyou're satisfied." 'nPaar liedjies later
antwoord 'n rappermet'ndiepstem: Mlfthesex is
goodthentake two... Imightexplodeall overyou...
Will youbemy concubine?"

Dievroulike trio Jadepleit: "Don'twalk away
boy, I'll be right here foryou" - terwyl jy op die
agtergrond hoorhoe kreun engil'n vrou tydens
orgasme.lntussenbetigdieJamaikaanse rapper
MadCobra sy meisie omdat sydurf s6 het: Ml'd
ratherwait."Hysing:"Girl, Ican'twait no more...
fortheinjection ... receivewhat! give."

Met kleinmeisie-stemme sing SWV: "Your
love's50 sweet, it knocks me right of my feet:
Onyxantwoord:"1cometobeat 'em,to feed 'em

die beswaddering en vernietiging van ons
gemeenskappe."

Die bohaai oor rap is 'nsimptoom van 'n
dieper skeiding tussendiearmoedige stede
like jeug en die swart middelklas leierskap.
jong African-Americans voel min lojaliteit
jeens die burgerregte-broederskap of swart
predikers soos Butts van Harlem. Vir die
jeug is hip-hop 'n verklaring van die outon-.
ornie van hul geslag en 'n uitdruklike ver
werpingvan die middelklas-Iewenshouding,
wat vir hulle 'n "sell-out"-mentaliteit ver-

I diteenwoor rg.
jongmense sien geen orde, eenheid of

vooruitgang onder die swart leierskap nie •
daarom maak hulle hul eie reels," se Riden
hour.

Na sy mening verteenwoordig rap-mu
siek, selfs gangsta rap, dieswart jeug, "wat
besig is am baie vrae tevra en antwoorde
wil he". Tensydie gemeenskap betrokke
raak en help om antwoorde te gee, se
Ridenhour, sal. hulle hul eie antwoorde
vind. "En ons sal waarskynlik nie hou van
wat hulle vind rue."

© In These Times

and mistreat 'em,sowhat if that I'mcheatin'?- 
terwyl 'n mannekoor op die agtergrond skree:
"Slam...lettheboysbe boys. "

En DrOreraakromanties:Mlfitain'tanotherho'
thatIgotstogetwithlgapteefinyourmouthsomy
gasgotstofit...withmysackonyourtonsns...I'm
90008smackyourass from thebackside,toshow
you howDefRowpulloff that hoopride." (Verta
ling: "Eksalbyjou slaap as eknle'nbetervrou in
diehandekrynie.Soonop hetjy g'ntandenie, 50
my penis behoortgoad in jou mondtepas. 50
goed, omdiewaarheidte sa,datmyskrotum op
jou mangels behOPi te kan rus. Dan sal ekjou
slaan,laatekjouvanagterbykom,omjoutewys
hoe ekenmyvriende b'ldie platemaatskappy
seksbekom.j

VROUEHMT IS geen nuwe verskynsel Inwit,
manlikeAmerikanie. Maarnognooitisdiehaat50
gewelddadlguitgedrukin diepopmusieknywer
heid nie.Endienywerheid het eensklaps bond
genotegevindin'nonwaarskynlikeoord:die(nou
opgehemelde) ghetto wat geskep isdeur die
misbruikevansJawemy, segregasieen rassisme
.bondgenotemetnamesoosOnyxenDrDre.WIG
kanbeterhaatas iemand wat selfalgehaat is?

En wiegaanterugbakJei?Diebesware vari
nie-swart mansen vroue kanmaar onmiddellik
afgeskryfwordasnie-funky,verspotenrassisties
•"dis 'nswartding, jy sal dit nooitverstaan nleM•

Feministevanallerassewordtemaklikatgemaak
as synde buitedie hoofstroom. Enalte dikwels
wordpogingsomvrouein dieswartgemeenskap
seggenskap te gee beskou as sekondAr totdie
"werldike-stryd omdiemante bemagtig.

Maar iemandmoetdiestrydopneem. Eerder
ekasTipperGore, niewaarnle? SwartenSpaans
Amerikaansemansisontmandeurdiekultuurvan
slawemyen rasse-skeiding, maardaarlslemand
walnog mindergeldasHulleverdien, lemandwat
nogminderindiemediaverteenwoordigwordas
hulle, iemandwatdieaanslagvandieontmande
woede verduur: dievrou - enveraJdiegekJeurde
vrou.

Hoe kan die ophemeling van bendas ver
kragtersenvrouesJanerssogladweggekondoneer
word wanneereenuitelkevierswartmansagter
traJies sitenmeerjongswartmanstronktoegaan
askollegetoe?
, Indielandword'nvrouelke 15sekondesdeur

haarmetgeselgeslaan. BkeanderhalfwrinNew
York word'n vrou erg genoeg deurhaar man
geslaanomskuilingenhulpelderstegaansoak.
Vierduisendvrouewordelkejaardoodgeslaan.

Ditgaannieoor'nswartdingwatonsniesou
konverstaan nie, of'n Spaans-Amerikaanseding
nie,of'nwitdingnie.Ditgaanoord'l8toekomsvan
'nhelegeslag. Ditgaan oordiewaardigheidvan
allemense. Ditgaanoorvroueselewens.

•AJisa L Valdes skrylvirdieVillageVoice endie
Boston Globeenwerlenouaan h ixJekoorvroue
ineietydsejazz.

- C InThese Times. ,
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Die " jo ng" krater

van Tswalng.Dis

220 000 jaar

9 Iecle geskep

deur 'n meteorlet

watdle aarde

teen 80000 kmlh

getrefhet

nou·deel al a
die geheime van tswainq

'n Groot gat in die qrond hetaanleiding gegeetot 'n opwindende rigting in
museums in Suid-Afrika, skryf MARTIE MEIRING. Weg is die glaskaste en die muf
en die groat stiltes. 'n Lewende, dinamiese, groeiende "museum" bring weer mens
en natuur bymekaar, en terselfdertyd word belangwekkende wetenskaplike
ontdekkings gedoen

At het die groot gat, of dan krater, van
Tswaing, 40 km noord van Pretoria, lankal
intemasionale belangrikheid, is dit een van
die bes bewaarde geheirne in Suid-Afrika,

Tswaing - die plek van sour, of Zoutpan
soos hy al jare lank bekend is - word in
Januarie 1994 'n ekomuseum: 'n opelug ,
gemeenskapsgesentreerde museum in pas
met die nuwe paradigmas wat nou oral in
die Nuwe Suid-Afrika uitskiet.

Tswaing se krater is 220 ()()() taar gelede
gevorm toe 'n meteoriet die grond teen
sowat 80 000 km per uur getref het. Die
krater is sowat 1 130 meter in deursnee.
Geologiese navorsers het al'n boorgat van
200 meter laat sak tot dit op soliede rots
gestuit is.

Daar istekens dat hi er diere kon gewees
het. Later isdie gebied wei bewoon,moont
lik al 'n paar eeue gelede, en die bewoners
het duidelik gebruik gemaak van die SOUl

uit die krater.
Die betreklike jonkheid van die krater en

di e ontoeganklikheid van die terreinhetdie
krater as 't ware "bes ke rm" en daardeur 'n
ideale navorsingsgebied gemaak virweten
skaplikes. Die klimatologie e kennis wat uit
die geologiese navorsing voortgespruit het,
word as uiters belangrik beskou. Sowat agt
tydperksiklusse word baie duidelik in die
krater aangetoon.

Die Franse het sowat dertig jaargelede
begin met sogenaamde ekomuseums, om
die green fllosofie onder plaaslike bevol-

kings beslag te gee, maar dit '\ a 'n lang
same prose om werklik die m u f en gla kas
uit die museologie te haal.

EER I DIE jaretagtig het die intemasio
nale wereld werklik diebeginsel van ekomu
seum - dit wit edieverbintenis tu en mens
en natuur - in die praktyk geve tig gekry.

T w a ing is die breinkind van dr do
KOsel , d irekteur van die a ionale Kultuur
historiese Museum en die museoloog dr
Robert de )ongh, wat spesifle k verant
woordelik is omdieekomuseu m nou op sy
"bene" te bring.

Hoewel daar landboumuseums in die
land is , is dit die eerste ekomuseum. Hier
kan die plaaslike bevolking betrek word
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Onder'n afdak by Tawalngword

Inllgtlngoordle gebled maldlken
toegankllkaangebled.

Dielanghorlng Ngunl-beesteword

hervestig Indieekomuseumvan

Tswafng.

kenniskrater bring nuwe
oor die klimaat
DIEafgelopevierwekehetdiesoutpanvan Tswaingdeurslaggewende inligtinggeleweroorklimatolo

gieseomstandighede• naamlik 'n langtermyn korrelasie tussen sonuitstraling en rellnval. Dis'n

sleutelstapnaderaandie"verstaan"van weerpatrone.

Proflim Partridge, watalsesjaarlankbaienouverbindisaandiegeologies-k1imatologiesenavorsing

byTswalng,saIaanstaandemaandOP'ninternasionalekongresinK~nia'nreferaatleweroor(f19inligting

watuitdiesoutpan verkryis.

Diebeterbegripvanatmosferiese sirkulasie sal intema·

sionale impakhe, wantd~bringondermeerdiekwessievan

woortesings baienaderaanweervoorspellings·deesdae'n

kritiekenavorsingsveldvanwel!dievoedsetvoorsieningspro

bIeme.

Deurdie navorsingu~diesedimente in diekraterisagt

k1imatologiese sikJusse u~geken. Die sikJussehetgewissel

vansemi-woestynomstandighedesoosdieKalaharitotsub

tropiese Laeveldtoestande. Die re~nval het oordielaaste

180000jaarvan 400 mm perjaartot 1 000 mm perjaar in

gereelde siklusse gewissel. (Indie lae onder diehuidige

bosveldterrein isdaartekensvan Karoobossiesentyetoe

reuse-goolhoutbomewelighiergegroeihel)

AFGESIEN VANDIEdringende"waars~ng"uitTswaing, lselie krateralkJaar'npolsendeomgewing

Iaboratorium. Diestuifmeelnavorsing, asookcfllltoornnavorsing(kristaIwier),gee inligtingoordieplante

groeienorganisrnes

DieintensiewenavorsingbyTswaing is totdusverbelondsdeurGeoIogieseNavorsingenookdeur

. dieStigtingvir Navorsingsontwikkeling. Die verwagtingnou isdatTswaing'n belangrikenatuurweten

skaplikenavorsingsentrumsalwordwatookdeurbu~elandsefondsegehelpkanwordomondermeer

die belangstellingenstudie indiewetenskappe tebevorder.

Maarbesl"lSsaitoeriste,soosmetol9Meteon:ratervanArizona,nadiekratervanTswainggelokword.

.DIEFAKTORWATveranderingeinsonuitstralingverbind

metveranderingein rel!nval isdieseeoppervlak. Hierdeur

worddieatrnosfoorgeaffekteerenvandaardie"naluurlike"

beinvloeding vandieatmosfeer.

ProfPartridge glodieinligting gaan nou ookbelangrik

wooswatbetref die "onnatuurlike" beinvloeding van die

atmosfoordeuruitstralingvankoolstofdioksied. Noualge

meenbekendasdiekweekhuiseffek.

Indielaaste 150jaarsedertdieIndustrillie revoIusiehet

koolstofdioksied indieatmosfeermet 25 persentverrneer·

der.lndiekoelertemperalurevan 18000jaargelede,toedie

. atmosfeertemperatuur4grade laer was as vandag, was

. koolstofdioksiedeenderde minderas In warmertoestande. Metdiehuidige kweekhuiseffek het die

I koolstofdioksiedrnetingegtervandie aanvanklike"r)orrnaIe"270delepermiljoengestygtot350deleper

miljoen·endiewaarskuwingisdatdiemetingbinneol9volgende70jaartot700delepermiljoenkanstyg

asdiewAreldbevolkingniedaadwerklik plan maakmetgasbrandingnle.

met deelnemende landbou, veral veeteelt
en die hervestigingvan hul ou kuddes - 'n
lewende deel vandiemuseologie. Dieprak
tiese daarvan isgewoondat die ou "antieke'".
kuddes inheemswasen dus die beste indie
omgewing geaard het. Die terugteling na
sulke kuddes, soos die Nguni-beeste, word
al 'n paar jaar hier beoefen.

KOSEL EN De)angh se geesdrif Ieveral in
die "vermensliking" van die 500ft museum
wat hier bedryf sal word. Die kollektiewe
geheue van diegemeenskap is die primere
erfenis, en dus sal nie net navorsers rue,
maar ook die plaaslike mense selfhul geskie
denis onthou en oorvertel.

Die groot batevirdie gemeenskap self is
dat hulle weer diebesitters word van hul eie
gebied en oak die bedryf van hul voorva
ders (in die geval beesboerdery) kan voort
sit. Daarom is 120 Nguni-beeste al na die
gebied gebring vir teling.

Groot verarmde swart gemeenskappe
woon in die gebied - soos in Mabopane,
Soshunguve, Nuwe Eersterus, Kromkuil,
WintelVeld en Klippan. '

Die sowat 2 000morg van Zoutpanself
is taamlik yl bewoon, maar aan sy grense
strek beboude gebiede en plakkerkampe
ver uit. At die mense sal baie nou metdie
museum verbindword.

Veldstudie, staptoere, geologiese studie
en voelstudie wordin die vooruitgesig ge
stel.

De jongh, watreeds met die omliggende
stukture onderhandel het, vertel van groot
geesdrif onder die gemeenskappe vir die
projek, maar dievoorbehoud was hoe kan
kinders dit bekostig om die toegangsgeld te
betaal.

Maklik opgelos. Elkekind bring so'nlien
weggooi-blikke, gool dlt in groot dromme
by die toeganghek - en daar swaai die
poorte oop!

DIE PLAAS ZOUTPAN is in 1887 ge
proklameer deur president Burgers vir sy
natrium. Destyds het mense gedink dis
tafelsout, maar dis lndustriele sout, Nie
ternin, as tafelsout het die krater deur die
eeue mense besig gehou. Reste van au
bewoning in die gebied is byvoorbeeld
gevind in platewaar vroue die sout gesprei
het om droog teword.

Later is die soutnet vir myne gebruik en
het proefplaasbedrywighede bier plaas
gevind.

Die staatsbesithet gemaak dat die grond
en omgewing taamlik behoue gebly het.
Vandag is daar nagoordie 300 spesiesvoels
te sien en te hoor en die flora het ook
behoue gebly.
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'Uit Afrika kom daar altyd iets nuuts,' het die au Romeine gese - en
wat die evolusie van die mens betref, is vandag se wetenskaplikes
dit met hulle eens. INA VAN DER LINDE kyk na die jangste teoriee
oor die herkoms van HomoSapiens .

TOE wetenskaplikes in die V A'n pai r jaar
gelede bekend maak dat ons almal van ee n
aardsmoeder a fstam - noem haar maar Eva
- het hulle 'n bitte re geskil ontketen wat
selfs antropoloe, bekend vir hul bitsige
twiste, versto rn het.

Antropol o e s try al sedert Charles Darwin
se dae oor die o o rsprong van die mens.
Maar dit he t telkens nog gegaan oar die
opgrawing van g ebeentes en gesreentes
erens in die s towwerige vlaktes van die
Groot Skeurvallei in Kenia, Tanzanie, of
waar ookal, wat b estaande teorie oar die
oorsprong va n d ie mens ornvergewerp her.

Die keer het d ie stryd egter verskuif na

d ie lugverso rgdelabora to riu rns van 'nnuwe
soort antropoloog: wetenskaplike opgelei
in rnolekulere biologie " at vorendag ge
kom het met navorsing oor die mens se
ge ne waardeurmoeisaam saamgesteldeteo
rie e van antropoloe by die vensteruitgegooi
is .

Wete nskaplikes onder leiding van Allan
Wilson en Vincent arich van die Univer
s iteit van Kalifornie , Berke ley, het navor

s ing gedoen op gene a fkornstig van die
pl asentas van 147 bab a s m et voorgeslagte
ui t Afrika, Europa,die Midde-Ooste,Asie en
Aust ralie , Deur die voetspore van 'n sekere /
soort DAte volg wat n et van die rna

afkomst ig is, be kendasmitochondrialcDl A,
i hulle te ruggelci, so is geglo , na die heel
eerste rou waaruit ons almal tam.

Die genetici se Eva her 200 000 jaar
gelede in Afrika geleef, sy was moontlik
swart met d ie spiere van 'n vroulikc lig
gaarnsbouer, maar het verder b a ie soos die
modeme mens gelyk. y w a een van 'n
groep wat op een plek, 'n Afrika-paradys,
o ntwikkel het en van daar die res van die
we reld bevolk het.

Hulle het verklaar navorsing wys daar
was geen vermenging tussen I eanderdal
mense - wat owat 100 ()()() jaar in Europa en
verder oos tot by Iran geleef het - en die
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mode rne mens nie. Neanderdalmense het
32 000 jaar gelede heelternal uirgesrerf (n6g
'n fe it war" berwis is deur ekere antro
po loe).

Boonop herdiebiochemici beweer mole
kule re navorsing wy dat die mens en ons
naaste aapfamilie, die jimpansee , tussen8
e n 4 miljoen jaar gelede va n rnekaar geskei
het. In daard ie radium het antropoloe ge
glo dat die verdelingmin 'te ns 1- en elfs101

30 m iljoen gelede plaasge ind het.

DIEJO GSTEGENE11ESE d ata oor 'nverge
lyking tu en die DI A van 000 individue
van ie, Afrika en Europa , ve rsterk die

kap va n die bioche m ici n et verder en
die meeste antropoloe m ' n oodwendig
hu l tryd by le begrawe.

Die navo rsing word bespreek in twee

ek ' wat pas verskyn het: Orig ins Recon
sidered, met die ubtitel "In e a rch of what
makes us human" (Abacus, 1993, R35,99)
deur die veteraan-opgrav e r a n Kenia, Ri
chard Leakey, en nog'n antropoloog, Roger
Lewin . Die ander boek, The Language oftbe
Genes (Ha rpe r Collins Pu b li hers , 1993,
R90,99), i ge kryf deur 'n Britse gene tikus,
teve Jones van die n iv e rsity College,

Landen. Dit is gegrond o p 'n reek BBC
praa tjies,

In Origins Reccnsidered te sce n Leakeyen
Lewin apologie aan - en e die genetici was
toe al die tyd reg. Maar ook die genetici het
skietg e gee. Jones erken d at g enetici en
paleontoloe eenvoudig ni e ocr genoeg in
ligting be kik om 'n gesamentl ike oermoe
der vir d ie modeme mensdom aan te wys
nie en dat Eva (len minste vir die huidige)
dood is . Hy gee toe dat b aie van die
gevolgtrekkings steeds op a fleidings berns.

Oor datums, sel fs meer as oo r gebe entes
en gesteente " i daar nog heelwat versk ille.
jones toets d ie nuwe betrekkinge deeglik
deu r d ie tyd perk toe die keid ing tu ssen
jimpansees e n o n vroegste voor 'a te ( he

monide) pla a gevind het, met no g 'n p aar
eeue vorento e te skuif, na5 miljoen jaar. Hy
lei ook die tyd toe die eerste m ode m e

mense o n!' ikkel het op 130 000 ple ks van
200 000 jaar gelede. Maar nou ja, wat i 'n
paar du isend ofself: 'n paar miljoen jaa r no u
tussen nux e vrie nde .

Datums d aargelaat, i daar bree een tern
mighe id oor verskeie ander 'ake : Leak 'yen
jone se albei die vroegstevoorsate '\; a t lyk
00 die mod ' me mens, kom u it rika .

DIE LEGKA RT ORD nou '0 inm kaar
gepas: Die e rste regstreekse voorsaat van
die hominide , d ie Australopitbe us-h mi
nide, het in Afrika onrwikkel. A ust ra lo
pi/hews afarensis het tot drie milj n jaar
geled e in di e Laetoli-beddings va n en ia
gewoon. Di bekendste fossiel van di "
pe ie is Don J ohanson se Lucy, gen m na

die Beatles liedji e "Lucy in the ky '\; ith
Diamonds". y was rnindera vier voet lank,
mel 'n klein kedel en 'n slenterga ng. On e
eie Raymond Dart seTaung-kind , Australo
pit becus africanus, behoort ook tot di e
groep.
Daama volg Homo babilis ("beh e n d ige

man"), en no g 'n spe ie, Homo rud o lfensis.
Hulle was di e eerste spesie wat k lipw erk
tuie gebruik h et (2,5 miljoen jaar gelede).
Hul breine was grater, hul gesigte het
minder uitge teek, mel 'n opmerklike neu
en 'n sigba re ken. Baie jare lank het meer a
een spes ie van rnensagtige skepsels n aas
mekaar bestaan in Afrika - en net in Afrika.

Homo erectus, wat tu e n 1,5 miljoen en
500 000 jaar ge lede o n!' ikkel het, was die
eerste om uit Afrika te o nts nap en oorblyf
sels i oak in China, Europa , die Midde
Ooste en Java gevind. Die eerste volledige
kelet van H om o erectus, bekend a di

Turkana-seun, i in 19 by die Turkana
meer in Ken ia o pgegrawe deur 'n kollega
van Leakey, Kimeu Kamoya. Hy het 'n
groter brein, 'n p romin ente rif oor die oog
banke, 'n rna iewe kake been en lang arm
en bene gehad .

Die vroee Homo apiens het sowat 00
000 jaar geled on!' ikkel. Di Neand rdal
rnense het lot di groep behoon. Oorblyf
sel van Ieande rda l-g m 'en kappe het vir
100 000 jaar in Europa e n d i ' Midde-Oo I '

lotso ver a lrak nor or, maar n:i die korns
van di " mod "me Homo sapiens he hema l
uiige terf - wat 32 000 jaar g lede, Die
vroee Homo sa p i en he t groter breine
modem e men e ge had, maar 'n 'aard r
Iiggaam bou, groot n u. e n land ', kort
arms en bene, en '\; a ' aa ngepa om in di
koue te Ieef.

Die eerste modeme H omo sapiens het
tussen 200 000 e n 130 000 jaar gelede
ontwikkel met 'n kleiner brei n, 'n gcsigwat
nie uitsteek nie , 'n prominent e neu en
herkenbare ken , en kl e iner tande

Die weergawe an die ontwikkeling
van die mens kry teeds kwaai opdraande
vanpaleontoloe oos Iilford '\ olpoff van
die Universite it van Michigan, wat glo on
voorouers her meer a 'n mil joen jaargelede
ontwikkel. Hy en ander meen die horni
nideshet meer as 1- miljoen jaar geledevan
die aap- pesie afgeskei. Volgen hom het
sterk evolusionere kragte daartoe gelei dat
Homo erectus, deur ver killende ta- ~
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diums heen terg elykertyd op verskillende
plekke in die wereld ontwikkel tot die
modeme m ens . Oit verklaar waarom ver
skillende rasse en kulture ontwikkel het.
Oit staan bekend as die multiregionale
model.

Hien eenoor staan diesogenaamde oag
se Ark-hipote se , die "OutofAfrica"-mod el,

, waarvolgens die moderneHomo sapiens as
'n enkele e vo lus ionere gebeurtenis - 'n
spesiasie - in 'n geografies afgesonderde
gebied o ntstaan het, Dit veronderstel dat
die fossiel-rekord 'n oorgang vaneen spesie
na 'n volgende kan rugsteun. Die ander
mens-spesi es het niesaammeldie modeme
mens die evolusionere "stamboorn"geklim
nie, maar eerder SOD S takke inverskillende
rigtings gesp ru it en uiteindelik uitgesterf.
Argeologiese opgrawings tot dusver steun
die Noag-h ipotese.

Die twe e m odelle het ook verskillende
implikasies vir modeme rasse-kenmerke.
Volgens di e multiregionalemodel al rasse
verskille in verskillende geografiese ge
biede die produk van 'n langevolusionere
geskiedenis wees metwortelswat ver terug
gaan. Volgens die oag-modelsal rassever
skille 'n o n la ngse verskynsel wee , die
produkva n o n langse genetiese differensia
sie - met vla k w ortels.

Dis hier w aar die"mitochondriale Eva as
getuie geroep word, en selfs tradisione le
antropoloe kan nie werklik teen haar getui 
enis stry ni e.

Mitrochondriale DNA isafkomstig van 'n

gedeehe buite die selkem en het die taak
om energiete vervaard ig. Twee eienskappe
maak mitochondria Ie D Abesondergeskik
om evolusionere geskiede nis na te spoo r:

• Mitochondrial e D A word net van
moederskant oorgeerf e n kan daarom fa
milie-stambome aa n toon, Dit i nie 'nrneng
sel van albeiouers e gene nie, 005 nuklere
D A wat 'n familierekord bevat wat deur
e1ke generasie deurrnekaargekrap word.

Die ganse
mensdom'
se D A

stamboom het
oenskynlikin
Af ika begin.

Mitochondriale D A word net deur mu
tasies verander - wiIlekeurige geisoleerde
foute in die kopiering van die genetiese
kod e, war dan aan die volgende geslag
oorgedra word. Elke wiIlekeurige rnutasie
p rod useer 'n nuwe tipe 0 A wat so ken
merkend is as vingerafdrukke. Deur die
aa ntal foute ofmutasies te "lees" kan bepaal
word wanneer rwee verwante spesies of
groepe van mekaar afgeskei word.Oil staan

bekend as 'n rnolekulere wekker.
Om die mutasies te besrudeer sny na

vorsers elke monster D A in s egrnente wat
met ander ONA-mon ters verg lyk kanword.
Daaru it kan 'n magdom gevolgtrekkings
gemaak word . Onder meer dat ver killende
rasse skaars van mekaa r o nderskei kan
word . Die rede: Ons is 'n bctreklik jong
spe ic en vergeleke met and r spesies is
daar ba ie min genetiese v rskille tussen .
kulture (s ien artikel hiernaa s) . Wat herkorns
betr ef, val d ie D. 'Ain twee ulgern ne kale
goriee : Een tipe kom n t voor in babas van
'n o n langse Afrika-afko rns , en die ander in
die res , asook in rnense m t 'n verlangse
Afrika -afkoms. Die 0 v n die eksklusief

frika-groep hetbaie gro ter verskeidenheid
getoon, wat beteken da t dit m eer rnuta ies
ver a mel het omdat die familie - tamboom
langer hier rond is. Die gan . rnensdornse
D A-stamboom het oen ky nlik in Afrika
begin. In 'n tadium het 'n g roep Afrikane
gee rnigreer, en 'n af plitsing het gevolg om
'n rweede tak D A te vorm at na die res
van di e we reld oorgedra i .

Die ge netiesenavor ing wys verder dat
die Neanderdalmense geen geneuese by
drae gelewer hertot die modeme mensse
sameste lling nie, omdat d a a r geen vreemde
genetiese materiaal in nie -Afrikane gevind
wo rd wat nie ook in Afrikane aangetref
word nie .

"Oris almal is lewende fo sie le wat die
erfeni van ons voorvaders in o ns omdra,"
se jones.
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onderdie vel is ons vervelig dieselfde
GENETIESEnavorsingendie aard vanoorgeert·
deverskilletussen mense is 'n onderwerp wal'n
mens vir jare nieinordentlike geselskapaange
roerhetnie.Enboonopom 'n heeltemalonweten·
skaplike rede:dieteorieoordie biologiese meer

derwaardigheidvansommige rasse. 'nTeoriewat

deurd ieeeue'nspoorvan ellende en dood gelaat
hetw aar ditookalvastrapplek kon kry.

Die jongstegenetiese navorsing wys nienet
dat d ie ganse mensdomuit diese lfdegroepoer
moedersspru~nie, maarbevestig finaaJdatHomo
sapiens nie biologiesverdeel kan word in at
sonderlike spesies,getipeer aan uiterlike ken
merke soos velkJeur,haartipe en bouvonnnie.Die
menslike spesieisonder die vel eintlik vervelig
eenselwig in genetiese samestelling, in verge·
Iyking metbyvoorbeeld,slakke.

Maar waar presieshet die teorie beginvan

"wetenskaplike rasslsrne", soos dit bekend
gestaan het? In The Language of theGenessa
Steve Jones ditkanherleiword na 'n eksenlrieke
enverwaancleBrit,en'nneefvan CharlesDarwin,
Francis Galton.Hyhetin1869 'n boekgeskryfrnet
dienaam Heredit1lryGeniu5,waarin hysaelkoon
vanonsert uniekemenslike eienskappevan ons

voorgeslagteoorbywysevan 'n ingeboudekode.
Sy eintfikebelangstelling was die verskynsel

van genialiteit insekere families - 'n klaswaar

onder hy homsengereken het. Roerend bekom
merd oor die agteruitgang van die menslike ras
weens die vinnigeaanteling van die "laerrasse",
stigGaltontoediewetenskap van eugenitiek,die
rasve rbeteringsleer. Aasse kan verbeterword
deur legeboortesylervan"Ongeskiktes"tebeperk
deur sterilisasie,endieaanteling van "Geskiktes"
tebevorder.Eugenitiek-klubs het wedstrydege
hou vir die voortreflikste fam ilies, en dienaam
Eugene - goedgebore - het in d ie Engelse taal
ingesluip.

Die kragtige kombinasie van Galton seeu
genetiekenDarwinseevoIusionere insigtehetdie
intellektuele,politieke enekonomiesedenkevan
dietwintigsteeeuvoIIedig deursuur.Terselfdertyd
het d it die nuut-gevestigde veld van menslike
genetikavirlangeras'neeu ingelei in 'ndoodloop
straat waaruit wetenskaplikes eers dielaaste 40

jaar kon kom.

NOG EEN VANGalton se vol gelinge wasdie
DuitseembrioloogEmstHaeckel. Hywas'ngees.
driftige ondersteunervan evolusie en sosialever·
andering. "Die Ouitsers het d ie versteafgewyk
vandieaJgemenevonnvandie aap-agtigemens...

Die laer rasse is fisiologies naderaan diere as
beskaafde Europeers.Onsmoetdus 'n heelte
malanderwaarde aanhullewens heg," het hy

verklaar.
AdolfHitlerwas 'naanhangervanHaeckel,en

vanEugene Fischer. Fischerwasdie d irekteur
vandieBerlyn6l8lnstituutvirAntropologie, Mens
like Oorerwing en Eugen~iek. Een van sy as
sistentewasJoseph Mengele,barugvir sypoging

amGalton se idees indiepraktyk om te s it.

Dit kos net 'n paar
duisend jaar van

evolusie vir
velkleur om te
verander. Die

belangrike
verandering - in

die grootte van die
brein byvoorbeeld

- kan honderde
duisende jare duur.

Enhier plaaslik weetons van 'n hele geslag
Afrikaners wat voor dieoorlog inDuitsland stu
deerenmetkonsepte oorrassesuiwerheid terug
gekomhetwaarvan diesporevandagnag in ons
samelewing opgetel kanword.Aassiste le i nou
noghul idees af van diegeskrifte van die vroee
genetici en daar is onwelkome tekens dat daar

wereldwyd'n oplewingisvan dieidee dat gene
belangrikeris as die mensewathulle dra.

Diemodeme genetikahetuiteindelikvorendag
gekom met d ie gereedskap amdie teorie van
suiwerrasse te toets,enverkeerd te bewys. Dit
wys dat daar inderdaad nie aparte groepe of
"spesiesftbinne cfl8mensdomvoorkomnie,ongeag

dieopmerl<bareverskilletussenvolkere van die

wereld.
Jones sa honderde verskillende ge ne is al

gekartoor.Die rneesteeienskappe,soosvelkleur,
bIoedgroepof haarvorm,verskilvan plek tot plek.
O~wysdatneigings invelkleur,byvoorbeeld ,nie
gepaardgaan metverskilleinanderge ne nie.As
nadiegenetieseatlasvandie mensgekyk word ,
isuiterlikekenmerl<esoos velkleurdie res ultaat
vanveranderinge in minder astien gene - aan-

Lucy -die lid van Australoplthlcus,die

eerste regstreeksevoorsaatvandie

homlnldes,wle sebeendere In Kenlagevind

Isdeur DonJohanson. Sy Is genoem nadie

Beatles sa liedjle "Lu c y in the Skywith

Diamonds" ,wat ge peel Is toe die

ontdekklng gedoen s.

sienlik minderas dieverskille tussen Iwee slak
soorte in!weeaangrensendeval eieinde Pirene
segebergtes. Individue - nienasiesenrassenie
•isdiehoof-bewaarple van menslikevariasie.

DIE REDE VIRdieduidelike patroneinverskille in
velkleur, liggaamsbouen hemoglobine-struktuur
hou moontlik met natuurlike seleksieverband.

Wilson enSarich, tWeegeneti ci vandieUniver

site~van Kalifomi ,skryf uiterlikeverskille tussen

volke aan klimaatsaanpassings toe• swart in

Afrika virbeskermingteen die son,witinEuropa

omultraviolet-stralingte absorbeer,walweerhe p

omvitamine0 te absorbeer.

Oit kosnet 'n paar duisend jaarvan evolusie

virvelkJeuromteverander.Diebelangrikeveran

daring - indiegroottevan diebreinbyvoorbeeld 

kanhonderdeduisende jareduur.

Aas,soosgedefinieer bywysevanvelkieur, is

nelsomin'nbiologieseentiteit as 'nvolk. DieheIe

kwessie vansuiwer rasse is 'n mite, sa Jones.

"Morele kwessies oor ons eie biologiese same

stelling- rassisme,seksuelestereotipering,na

sionalisme - is niks anders as dit nie:kwessies

van moraJ~e~ eerderas wetenskapenorthetniks

temake het hoe ens ons medemens sien of
behandelnie.ft

11 NOVEMBER 1993 VRYE WEEKBLAD 31





DiePendelaar•••deel van 'nessayoar dieJohannesburgse stasle deurdie

fotograaf Motlhalefi Mahlabevan The Star.

I

I

Uit 'n foto-essayoardiekatedra al

5t Mary's In Johannesburg deur die

vrys ku t -fotog raafCalvin Dando van

Harare, Zimbabwe.

Die twee treffende foto's is die werk van deelnemers aan 'n fotografie-werkwinkel wat pas in
Johannesburg gehou is deur die Instituut vir die Bevordering van Joernalistiek in oorleg met

die Mark Fotografiese Werkwinkel.
Fotograwe uit verskeie buurlande - onder meer Botswana, Ma
lawi, Swaziland, Zambia en Zimbabwe - het 'n week lank by
eengekom om idees uit te ruil onder leiding van die Suid-Afri
kaners David Goldblatt en T J Lemon.
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Die akteur Sean Taylor is van 17' November in die Markteater op die planke in die eenman
opvoering The Double Bass. BEVERLEY MITCHELL gesels met hom - en ontdek dat d ie tyd die
eens angry young man sagter laat word het, maar geensins sy gees en talent gedemp het nie

WANNEER Sean Taylor die kamer binne
kom, voel jy som mer hoe word die stem
ming met el ektris iteit gelaai. Die man barrel
van die e nergie. En die gedagtes vloei
aaneen as h y gesels: hy noemdit 'n "stream
of conscio usness" - maar dis ook 'n ske rp
humorsin gevul m et anekdotes, boeiend en
vermaaklik .

Taylor se toetrede tot die toneelwereld
het hom geen a ngstige selfondersoe k gekos
nie - dit was m aar bloot wat hy altyd wou
doen. Toe sy broer, Van ZylSiabbert, hom .
aan die einde van matriek vra wat hy met d ie
res van sy le w e gaan doen, was sy antwoord
eenvoudig: D rama!

Hy he t geweet hy kan ditdoen , want hy
het op skool a l toneelgespeel en goed
gevaardaarmee. In 1979 het hy sy toneel
studie aa n die niversiteit van Kaap tad
voltooi - e n die res van die Sean Taylor
fenomeen is gesk iedenis.

Sy ander g root Iiefhebbery is gholf. Dis
dieboeiendste spel op aarde- 'n "zen-spel",
se hy. Dit leer jou soveel 001'jou lewe. "As
jy'n slegte hou s laan, kan jydalkomgekrap
of kwaad wees - maar jymoet stilstaan en
diesituasie o n tleed. Jy wou die bal die kant
toeslaan, m a ar to e slaan jyditd:l.a i kant toe.
Hoe kry jy dit nou weer waar jy dit wil he?

"Jy kan jou lewe op dieselfde manier
benader. As jy 'n gemors gemaak het, hel p
dit nie veeI o m kwaad te word en niks
daaromtre nt te d oen nie. Pas eerder die
lesse toe w at g holf jou geleer het."

TAYLORIS BEKE D as 'n man wat hom nie
laat onderkry n ie en vertel jou graag wat
hom kwaa d m aak. Hy het berug geword
deur 'n voorval o p 'n Iodac-vergadering toe
hy sy broek afgetrek het, Wat het hom
daartoe gebri ng?

"Ek was v ies vir die witlinkses. Hulle het
g'n humo rsin n ie . Ek het geen probleme
gehad met dit w a a rvoor hulle staan nie - ek
bewonder daardie soo n toewyding - maar
hulle het eenvou d ig geen humorsin nie. Dis
wat my kwaad gemaak het, Ek het my zip
afgetrek e n m y tome vir 'n millisekonde
geflash. Dit het b a ie meer omstredenheid
veroorsaak as w at dit verdienhet. Dis eintlik
maar 'n nietige gebeurtenis in my lewe.

"Ek dink nie 'n m ens se houding is iets
w at jy kies nie - di t gebeur sommernet. Dis
'n soon oorlewingsmeganisme op 'n ma
nier. Ek raak veral o mgekrap as ek ontdek
d at mense vir my lie g of m y bedrieg. Ekkry
eenvoudigdie uitd ru k k in g op mygesig. Ek
kan dit nie behee r n ie . Oit gebeu rsommer.
Dieselfde gebeur as iemand my se ek moe t
s jarmant wees met m ens e omdat hulle toe
vallig belangrik is of b aie mag het. Soms
w ens ek ek kon dit d oen, maar ekhet nie
die vermoenie."

TAYLOR IS OOK beskou as die opperste
a ngry young man. o m m ige het homselfs al

u id-Afrika se Marlon Brando genoem. Hy
is nie seker of hy van die vergelyking hou
ni e . "Ek meen,60kg oorgew ig en bles. Maar
mense het my met h om vergelyk. Ek het

• a lryd gewonder: het e k die beeld geskep 
of hulle?Ek weet ni e , miskien 'n bietjie van
albei. Ek het nooit d oelbewu die beeld
probeer skep nie, maar ek was 'n angry
young man. Dit het d eurgeslaan in mywerk
e n in my houding. En toe begin die publiek
daarop reageer.

"Ek is seker ek het gehelp om diebeeld
te laat voortlewe - e k meen, wie kan dit
w eerstaan? lemand moet een of ander tyd
woedend raak. Ek was daai ou. Ek is nou
maar net te oud om 'n a ngry youngman te
w ees, Miskien is daar, nou iewers 'n jong
a kteur, pas uit die dramaskool, wat d ie
nuwe angryyoung man gaan wees. Ek wil
dit nie meer wees nie.

"Ek het sagter geword met die ouder
d om. Soos 'n goeie wyn . Ouderdom en
kinders versagmen e . Ek het rweedogters
en hulle bring'n beskermende in linkin my
n a Yore. Asek enigiets van myself herken in
die mans wat na my dogters kom vry, myt
ek d ie vent onmiddellik uit . Iy kinders is al
waarvoor ek iemand ou doodmaak. En dis
'n suiwer dierlike instink. Vir 'n vrou sal ek
veg - maar ek sal beslis n ie vir haar dood
g aa n n ie. As ek lee s van kindennishan
d eling, kyk ek na my dogters en dink: as
e n ig iemand naby hulle k o m , maak ek hom
dood. Smyt my dan m a ar in die tronk,dit sal
die stra f werd wees ."

Om groot te word as Van ZylSiabbert se
kleinboetie het probleme opgelewer, se

Taylo r, maar ook voordel e ingehou. "In my
vorrn ingsjare is ek dikw els gemtimideer
deur die b lote teenwoord igheid van my
broer. Ek was as 't ware in sy s kadu. Ekis
dikwe ls voorgestel as sy broer, eerder as
Sean T a ylo r, veraI toe ek n o g op universiteit
was . Ek w as altyd bewu s van w ie hy is en
watte r ro l hy speel. Ek is n o g teeds. Daar
was bes lis by my 'n stryd om weg te breek
hieru it.

"O ns het dieselfde ma gehad, hoewel hy
15 jaar ouer is as ek. Hy h et my altyd
u itge n e e m fliek toe, en ek het daarom altyd
na sy besoeke uitgesien . Toe my pa en my
rna albei oorlede was, het h y my voog
geword. Vir die eerste keer in m y lewe he!
ek mense ontrnoet wat in m e er dinge be
lan g tel as sek en dagga .

"Hy het my geleer om kl ieke musiek
te waa rd ee r. Hy het eenk e r b y my kom
ku ier en gevra ofhy na 'n bietji mu iek kan
luiste r . Toe speel ek Black abb ath. Hy het
gel yk of yoortromm gaa n bars. Hyhetmy
vir di e eerste keel' na lo zart laat luister,

kielik het ek ontdek daar i 'n hele nuwe
wereld daar buite ,daar is meer aan die Iewe
as rock and roll. En dit was vir my baie
be lang rik."

B EIE DE A EKDOTE 'o m Taylor se
karakter op. "Ek het Clive 0 rby-Lewis in
1990 in 'n ve rtreksaal ontrn t toe ek op 'n
vlug w ag . Die ou het oorge tap na my en
gese: 'Ek ken jou.' Ek s "o t ' Ek ken jou
ook, jy ' Clive Derby-Lewi .' y broer was
in die politiek, ek her geweet i die ouens
is. Toe besluit die man hy wil m t my gesels
en hy vaar uit met 'n rassisti ti rade en se
di nge soos die swarte is o n n o e l, hulle kry
wat hu lle verdien.Toe " e k:' erskoon my,
maar w aar sit jy op die vliegtu ig ?' Hy se my
waar - e n ek se: 'Wel, ek' bly e k it nie langs
jou nie, anders het ek jou opgefok." Toe
tap e k w eg .

"En toe in 1993 lees e k h y iter dood
veroordeel w eens die moord o p Chris Hani
- en dat hy 'n soon moordlys gehad het.
Soens, in my paranoieseoomblikke , wonder
ek: het hy dalk onderaan geskryf, Sean
Taylor?"

Sean Taylor ... "Menskies nie jou houding
nie, dit gebeur sommer net "
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monochromeswa rt ook kontra teermet die
helder kleure van die re s) i 'n soon "tafel
b lad"waarop verskeie beeldfragmente voort
borduur op die ko n tras tu en "plat" en
"d iep" - en op 'n emosionele vlakoak speel
met die kontras tu s e n " dekoratief" en "ek
sp ressief",

Kyk byvoorbee ld na die afgekapte
voelkoppe wat he el onder Ie-waarorn lees
jy hulle nie ook a "d e korarlef" soos die
ano nieme vorms op die boonste blou vlak
nie? Endieoe van die vrou in diespieel kerf
- waarom het hu lle 'n ontstcllendc, on
rustige uitwerking op jou wardieweerkaats
ing van "bergen op d ie pieel kerf elTen
hoer op nie het ni e ? Aanskou jydie natuur
met minder emosionel e evokasies as
waarmee jy 'n men e ge ig aanskou? En
waarom?

Die werk peel met die teenstrydigheid
tussen "illusie" en "w e rklikheid" - die ge
skilderde, "denkbee ld tg e" fragmente in die
komposisie en die fragmente vanwerklike
materie ('n stok, stukke klip en keramiek)
waaruitdieraam daarom saamgestel is. Ook
die vertikale stru ktuur in die middel bring
sinsverwarring - stel d it iets Cn plant?) voor,
o f is dit 'n suiwer abstraksie? Die plasing
da arvan onderstreep 'n kontradiksie tussen
wat "ver" is en "na by". Onder isditaan die
"agterkant" van die "tafelblad", bo is dit
"voo r" die blou vlak.

DIE kunsw erk hiemaas afgebeeld, " ome
Kind of h ivering Fragment", is 'n sleu tel
werk op Marion Amold se tentoonstelling
Situatio ns, wat tot 20 November in die
Goodman-kunssal in Johannesburg te sien
is.

Kyk 'n bi etjie daama, en ontleed jou
onmiddellike reaksie. Is dit dalk verwar
ring? Dan het die werk ironies geslaag 
wantdit is postmodemistiesdaarop ingestel
om nie gem a k lik saam te werk met jou
konvensionel e maniere vankyk nie. Dit wil
jou geykte gesigspunte bevraagteken. (Een
tema van Arnold e tentoonstelling is die
relatiwiteit van verskillende gesigspunte op
dieselfde "s itu a sie")

Jy soek, b yvoorbeeld, 'n volledige, af
geronde e n selfs samehangende prentjie
wat jy o nm id dellik kan inneem. Maar pleks
daarvan kry jy 'n versameling beeldfrag
mente wat o p verskeie rnaniere - ruimtelik,
perspektiwies , emosioneel, stilisties, ens 
so teenstrydig w erk dat dit moeilik is om
hulle visueel m et mekaarteversoen, om die
komposisi e as 'n "eenheid" te lees.

Daar is o nder meer die teenstelling tus
sen "pla t" (d ie blou vlak bo met die twee
hakspelde e n die klomp eenselwige bru in
vorms - blare? klippe?anefakte?) en "diep"
(die lawa-agtige "landskap" reg ond er die
blou vlak) . I

En reg onder die landskap (waarvan die

..

" So me Kind
ofShivering
Fragment"
deurMarion
Arnold.

DAAR IS OOK meer subtiele , filosofiese
kontradiksies in die werk - die teenstelling
tussen "verbale" en "v is u e le" betekenis,
byvoorbeeld. Die drie blou letters onder 
wat jy onvermydelik (we e n s verba le kondi
sionering) nie asoutonome vorms lees nie,
maar as die woord Ai D. O f die betekenis
kontras tussen die "onvo lled ige" titel van
die werk - "Some Kind of Shivering Frag
ment" - e n d ie frase wat in driedimensionale
letters o p d ie raam uitgespel word: "Some
Kind of Whole Made of Sh ivering Frag
ments ", 'n frase uit 'n aanhaling van die
romansier Virginia Wolf wat Arnold elders
tentoon tel : "Iachieve a sym metry by means
of in fin ite discords, showing all the trace of
the m ind 's passing thro ug h the world, and
achi e ve in the end so me kind of whole
made of shivering fragments . To me this
seems the natural process , the flight ofthe
mind."

En 0 meer. Arnold motiv eer die teen
strydige ko nstruksie va n haar werk intel
lektu e e l in 'n e ay wat by die kunssaal te
kry i . Ywil jouop nuw e manie re laatkyk,
die tradi ionele "belang ri kheid" van sam
mige o nd erwerpe ten kos te v an ander bev
raagteken (bv: "There is nothing in We tern
narrative "history" painting that make its
rendering of human form an inherently
mo re meaningful comment o n human soci
ety than the depictio n o f landscape or
obj cts o r flowers").

tAAR ' r lEN e intuf ie e n gevoelens
tern n ie altyd saarn met jou inte llek nie. AI

motivee r Arnold die bewust .teen trydig
hed e van haa rSituations-re ek intellektucel,
bly d ie feit taan dat d ie vi uele en emo
sionele teenstrydighede o n samehangcnd
aandaen e n 'n mens ee nvo u d ig verwar, Die
postmodcmisticse argume nt dat ailegcsig 
punt ewe geldig is, oorru ig my as rcak
slon e re kyker nie. Ek kan dit nie help nie.
Ek ka n nie angs,vreugde, w de en deemi
gelyk vael en almal ewe beteken isvol vind
nie . 'n len figuur preek my gekondi-
ione erde persepsie teeds terker emo

sioneel en simbolie aan a 'n blom of 'n
landskap, omdat ek in die eerste plaas 'n
mens i , en nie 'n blom o f 'n landskap nie.
Dis uit 'n ab trakte oogpunt moontlik on
regverdig, maarasvlee . en bloed wilekeen
ervaring op 'n lag inneem, een gesig punt
wat duidelik en onomwonde gestel word,
sodat ek daarmee kan saam tern of verskil
omdat dit 'n besli te betekenis het. Kortom,
al is aile "betekenis" ideologies gekondi
sioneer, glo ek steeds sommige betekenisse
kan universeel weesaa n aile mense - endat
'n kunswerk wat kant kie vir 'n bepaalde
betekenis, rneer vir aile m ens e te se hetas
een w at aile gesigspunte te gelyk wil ak
kommodeer.
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Tom Cruise
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In The Firm weef die regisseur
Sidney Polla'Ck 'n betowerende
web van intrige ~

DEUR CHRISTI VAN DERWEST~HUIZEN

"

,.mEFIRMis nie jougemiddelde skiet-hulle-

\

' tot-hulle-dood-is-riller nie. Fliekliefhebbers
wat hou van 'n prikkelende storie met
heelparty kinkels in die kabel, sal hul daarin
'an verlustig.

< Die film is gegrond op John Grishamse
blitsverkoper, TheFinn. Na Brian De Palma
se faux pas met Bonfire of'tbe Vanities-die
lesers van Tom Wolfe se gewilde romanwas.
ontstoke oar De Palma se minder sukses
volle film-weergawe - was regisseur Sidney
Pollack [bekend vir sy Out of Africa en
Havana) versigtig om nie 'n soortge1yke
Iout te begaan nie. Die storie is wei aange
pas en die slot verander, maar sander om
die spanning in te boet. Die einde is in
grypend verander am by Pollack se visie
van die hoofkarakters te pas.

Mitch McDeereis 'n briljante dog platsak
Ilarvard-gegradueerde wat deur groot geld
gclok word am hom by 'n klein, maar
vooruitstrewende prokureursfirma aan te
sluit, Gou word dit duidelik alles is nie pluis
nie: behalwe virskynbaar gemoedelike aan
manings oar die McDeeres se lewenswyse,
sterf vennote van die. firma op agterdog
wekkende wyse. McDeere krap 'n bieljie
rond, en kom op getulenis van ongerymd
hede af. Intussen Iigdie FBI hom in dal hy
vir hulle getuienls moet insamel am die
firma vas te pen, McDeere ontdek geen
vennoot kon nog ooit die firma lewend
verlaat nie.

KUNK SOOS DIE resep vir 'n naelbyter,
Pollack was egter minder geesdriftig: "Ek
het die boek geleesen gedink dit sal miser
abel moeilik wees am te verwerk. Ek het
gedink dit sal baiemoeilik wees om fllmiese
ekwivalente te vind vir goed wat lekker
lees." David Rabe (die skrywer van Stream
/men CasualtiisofWar)is deur die vervaar
digers ingeroep om die draaiboek te skryf

Die resultaat: McDeerewat inFallingDoum
styl die firma met 'n masjiengeweer flenters
blaas. Pollack was nie beindruk nie.

Hy en David Rayfiel (wat Havana en
ThreeDays oftbe Condorgeskryf het) begin
opnuut aan die storie werk. Die gryp-dle
geld-en-hardloop-einde het gepla - asook
McDeere se ontrouheid aan sy vrou. "Ek
wou nie 'n film maak oar 'n paar yuppies
wat op die ou einde net sa skelm SODS die
res is nie," se Pollack.

Draaihoekskrywer Robert Towne vang
die dilemma vas: "As jyMitch McDeere was,
wat sou jy doen om 'n prokureur te bly en
terselfdertyd die FBI tevredete stel sonder
am jou klierue te verloenl" Gesprekke met
prokureurs lei tot 'n belangrike afwyking
van die hoek wat 'n noodsaaklike deel van
die film word: McDeere yang sy klierrte uit
met twee algemene wilboordjie-misdade:
posgeld-bedrog en gekookte rekeninge.
Deur die intelligente en onverwagte aan
passings van die verhaal kom McDeere en
vroulief heelhuids anderkant uit - met hul
ordentlikheid onaangetas.

POLlACK SLAAG daarin am 'n boeiende
verhaal te laat ontvou. Sy span kleurryke
akteurs help oak: Tom Cruise - wat sy Brat
Pack-beeld nou finaal afgeskudher - lewer,
arrogant ofte not, goeie spel. Jeanne Trip
plehom (wat laas in Basic Instinct die spit
bloedig afgebyt het) oortuigen Gene Hack
man - as die boef met 'n hart - is, soos
gewoonlik, op sy stukke, "n Blonde Holly
Hunter, Ed Harris as 'n kaalkop FBI-agent
en 'n humoristiese David Strathairn kwyt

. hul uitstekend van hul taak.
Pollack weef 'n betowerende web van

intrige - die film maak genoegdraaie om die
Kyker enduit vas te nael. Die misdade
waaraan die firma-vennote skuldig is, is
geloofwaardig hoewel dieMafia-konneksie

JeanneTrlpplehom enTom CruIse

elTens afgesaag is. Ongelukkig deaf Tbe
Finnte vinnig deur Mitch se groat plan aan
die einde - die showdown is dus nogalmak
en bevredig nie die kyker se verwagtinge
nie.

Pollack maak hom nie skuldig aan enige
opvallende sedeprekies nie - tog Iykdit of
Hollywood hunker na die "goeie au dae"
toe mense met "inbors" die kwade braaf
oorwin het. In die amorele dog nostalgiese
jare negentig vind die soort romantiekby
val. TheFirm drop van idealisme: iets soos
"ann, eerlike mense kan wen as hulle nie
swig voor versoekinge nle".

Dieverskil is die "arm" paartjie sefleurige
toekornswas reeds oopgekap toe hulledie
verkeerde afdraai gevat het.
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stand-up komedie

blote snert?
deur kobie Ie grange
'N Resensentwordsoms gekonfronteermeldie
vraag: "Mis ek ietsofisditblote snert?'Telkens
moos ek die vraag beantwoord in Ian Fraserse
stand-upcomedyinAfterDark. Fraser, bekroonde
dramaturg enskrywer, draainie doekiesomnie:
hy dWing mense in konfrontasies met dinge
waarvanhulleliewernikswil hoornie. Met'n goeie
skoot sinisme geehy'nsatiriese blik openigiels
vanGod totdiepol~ieken liggaamsvloeistowwe
en-funksies. NAsyvertoningstaan geen heilige
kooimeeropeiepote nie.

Dis die prerogatief van elke stand-upom sy
weergawetegeevanfasette van diesamelewing
- watmyterugbringbydievraag: word die genre
se bestaansreg gekoppel aan wie wat opdie
walglikstemanierkansfJ?Stand-upcomeclygaan
uiteindelik nieoor wat gesll word nie, maarwat
daamgterskuil. Daarrnee kon ek nie foutvind nie
• maar ek twyfelaan diemetodiek van"calling a
spade a fucking shovel". In die opsig was die
meeste beskrywingslgrappe afstoollik, bar en
verbeeldinglooswat sekeraanklank kan vind by
mense met'nsterkgestel.l, forone, getmykicks
above the waistline, sunshine. - Fraser was by
AfterDark, Pretoria, tesien.

musiek
'n nostalgiese greep
deur kobie Ie grange

Koboekae, wat die regisseur is en dierolvan
Howard vertolk,het 'nweldeurdagte argument
geskryf wat die ironie enbelaglikheid van die
NuweSuid-Afrikablootstel. Die storiefokusopdie
konfliktussentwee seunsen hul rna - elkeenmet
huleie kruk viroorlewing. Die stuk handel egter
oorh6e diegesinmekaarvind, al is hullepaaieso
ver uit mekaar uil.Hoewel die storie 'nemstige
ondertoon het, isdaar wei oomblikke waar jy
skree van die lag. Tot 13NovemberbydieNew
BlackSun, Johannesburg te sten.

AMANDA STRYDOM seState ofthe Heanis 'n
nostalgiese greep uitdiegeskiedenis voor die
TweedeWElreldoorlog,vertel in'n HermanCharles
Bosman-styf. Stateis haartante Maxieseopsom
ming van alleenwees, ewigeliefde, hoop endie
toekoms. Die vertellings oor die kontrei en sy
menseisplek-plekteatraal,maardalkjuisomvan
Maxie se rebelsheid endiegeheime briewewis
selings 'n konserttemaak. Die Iiedjiesvan Chris
B1ignaut,SarahVaughnenKoosduPiessisonder
skryfdietemaonderdiebekwarneregiehandvan
IanRoberts.Diehoogtepunte isAmandaStrydom
severtolking van Franse oorlogliedjies enhaar
-medley" vanboereliedjies. Tesame met Anton

, Nel se gemaklike begeleiding getuig dilvan 'n
verstandhoudingen begrip vir die regisseur en
haar eie stemkwaliteite.• Stl}'dom was byAfter
Dark, Pretoria tesien.

soos $Oldate wat op aandag staan. Maar al is
ShortHair, RatNosete meganiesgedoen, isdit
nogtans'nstuk wat die tonge sallaat k1ap. Oil
breekwegvandiedestydseprotesteateren stel
'n nuwe rigtlng vir townshipteater in. Martin

DAMis'nvreemdeslilteopdieverhoog'.Nienet
datdaargeen akteurste sien isnie, nee, diespel
hetdannogniebegin nie. Maar'nstiltenogtans.

'" Toe die akteursop dieverhoog versk}'n duurdit
,voorlNouis dit'n ainpergedissiplineerdestille-

, ,~

'(~svn,!es .
jong musikante rek vlerke

deur phil du plessis,",

"
.

"
e--

'{'t ,~" , •
"'.i;

die ironie van die nuwe suid-afrika
deur beverly mitchell

, , .

, , DIE Oude Meester Musiekprys is ingestel as vertrekplatform vir die uitvoerende loopbane
van ons jong musikante. Wenners van vanjaar se kompetisie gee'n goeie idee van die
standaard van musikale onderrig vir jong konsertmusikante mer. Daar is werklik pare blink

, vierkies aan sommige vandie jonges - dis duidelik dat dieaandurf van die intemasionale
, , toned haalbaar is. Musikante moet, soos troebadoers van ouds,maar trekvoels wees. Inons

land is daar sekerlik nie, byvoorbeeld, die geleentheid om jou lewe te kan maak as
konsertorrelis nie. ' \ " , ' '

, Mario Nell, wenner vandieorrelkategorie, is 'n opwindende fenomeen voor dieorrel: sy
spel is akkuraat en"sy gebruik van solo-registers vindingryk. Eugene Tofunozyk van
Stellenbosch is 'n kaartmannetjieen 'n virtuoos op die marimba. Die wereId1e virhom oop,
asook vir die fluitspeler Handri Lootsvan Pretoria, wat letterlik voel gespeel het inMessiaen

.' se LeMerle Nolr. .
.r ~

-; 'Op die klavier het Pierre-Jacques Joubert belndruk metsybegrip van die brei! bloei van
die romantiese idioom in Poemesvan Scriabin en Chopin se tweede ballade. Die jong Rudi

,. : deGroote het die majesteit enelegansie van Haydn se eerste tjellokonsert laat triomfeer. Ek
. was minder gelukkig metdie sopraan Mariette Jansen vanRensburg se sang. Systudeer by
: ' Nellie duToit en sing op netso 'n gespanne wyse.
. '. Martin Watt, wenner vandie komposisie-kategorie, se sonate vir viool en klavier is 'n

hegte, goed geskrewe werk en wys sy besondere aanvoeling vir instrumentasie sowelas
melodiese en harmoniese struktuur. Ek sou dit graag weer wou hoor. Gina Beukes se

, . uitvoering daarvan wasvirmy'n bietjie aggressief. .
~} '"

Diegesonde uitruil vanmusikale magte met die buitewereld is nou weer aan diegangen
aangesien ons musikante 'nvolledlge internasionale medium van komrnunikasie gebruik,
kan hulle met hulle vliegkaartjies enige plek gaan nes skop. Ek wil na die OudeMeester

. : Kompetisie van hlerdie moppie se: Sie sind klass~ ,
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Die ltaliaanse regisseur Pupi Avati is nou in Suid-Afrika om sy films aan plaaslike gehore bekend te stel
DEUR CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

Vertel my hoeFelllnljou lewe veranderheL
Ek het sy 8 1;; gesientoe ek 29 was. Dis 'n fliek oor 'n regisseur, 'n
fliek oor 'n fliek. Ditwas vreemd en sielkundig, ingewikkeld - oor
'n man wat met 'n film probeer om ietsoorhomself te maak. Maar
die film gaan oormeeras net dit - dithanteer ook sy verhouding met
'n vrou, met diewereld, en kyk na sosiale en politieke probleme.
Om alles te probeeromvat in 'n film isonmoontlik. Maar om dit te
probeer doen, isongelooflik. N:i ek die ftlm gesien het, het ek al my
idees verander oor wat ek wi! doen. Ekwas 'n musikant, ek het 'n
lewe gemaak uitdie speel van jazz-musiek. Maar na ek 8 1/ 2 gesien
het, het ek besluit om 'n fliek te maakisdie belangrikste ding wat
'n mens kan doen.Musiek is 'n deel vandie fllm, maar jy gebruik ook
Jiteratuur en visuele elernente en sit ditalles saam.

Dis moelllkomlets vlsueel voorte stel,eeederasverbaal•••
Die visuele is natuurlik die belangrikste aspek van 'n film 
belangriker as die woorde. Die belangrikste is wat jy wys, wat die
gehoor sien, die Iig wat jy op iets weep. Ek kan van een enkele
filmraam aflei watter regisseur 'n filmgemaak het, want jy sien 'n
persoonlike oogpunt - dis soos 'n skildery. Jy kan Van Gogh of
Raphael of Rembrandt se werk dadelik herken. Oitwerk ook so met
'n film.Jy moet jou persoonlike rnanierom nadie werklikheid te kyk,
vasvang. Dis soosom 'n sekere deel van 'n tuin te sien en dan jou
persoonlike, innerlike tuin te ontsluit.

Hetdiereglsaeur'nverantwoordellkheld jeensdiegehoor?
Eerlikheid is joueersteverantwoordelikheid. As ek jou vertel wat ek
weet van die lewe, van die wereld, geeek jou iets, iets wat ook
belangrik is vir jou ervaring van die wereld, As ek iets wys wat nie
na aan my ervaring of die werklikheid isnie, sal jy die tliek geniet
- maar dit na 'n dag vergeet.
Die regisseur moet ook ander kulture aan die kyker bekendstel,
sodat die kykerkanbesefdat mense basies dieselfdeis. Ek glo mense
is innerlik dieselfde. Ek is 55 jaar oud en jy is baie jonk, maar
emosioneel isonsdieselfde. Mense wilgelukkig wees, oral, hulle wi!
llefgehe word. En die regisseur moet ditwys.

Jou films Is dusbaleoutoblografles.
The Story o/Boys and Girls gaan oor mypaen rna se verlowing. Dis
volkome outoblografles, Die 500rt gemeenskap wat ek daarin
uitbeeld, laat mens verstaan hoekom Fascisme ontstaan het en
hoekom Fascisme en die Nazisme in Duitsland so gewild was. Ek:
dink deel van dieredeis die machoisme van die plattelandse kultuur.
Die man was soos 'n god - hy kon doenwat hy wou met die vrou.

OleDultsefllmbedryfse reaksleop EuropaEuropawysdat die
Dultsers nle80mmerenlgeweergaW8vandleNazJ.eraaanvaarnle.
DlnkJynle mensmoetdledulwelsuitdieverlede metrus laat nle?
Nee. Ons fnoet onthouwat in ons verlede gebeur het. In Duitsland
was dit natuurlikergeras in Italie, maarditwas ook in Italie erg. Ons
moet onthou ons ouers het <tit ondersteun. Voor die Tweede

Wereldoorlog het minstens 98 persent van Italianers Fascisme
ondersteun. Ons moetgaan soek na die redes waarom die verskrik
likeideologie ondersteun is. Want dis nie alles te wyte aan een man
-Mussolini - nie. Disniegenoegom te se dis alles hierdie slegte man
se skuld nie. Almal het dit ondersteun. Ook met apartheid - mens
moetontdek wat presiesgebeur het e~ waarom dit gebeur het. Die
politieke storie gaan nienetoor groot name nie. Gewone mense het
ook 'n groot verantwoordelikheid. In Suid-Afrika, dink ek, het
verandering net gekom omdat die meeste mense besluit het die
situasie moet verander. Hulle het besef 005 kan op 'n verskillende
maniersaambly. Diegeskiedenisboeke wys net die groat name, maar
die gewone mense het diemag: ek en jy.

Maarjou films IsmeerpersoonllkaspollUes?
ja, Ek praat met gewone mense soos ek en wys die normale
probleme van mense. Die mens se groat strewe is om gelukkig te
wees.005 word soggens wakkeren probeer gelukkig wees.Disso
moeilikom gelukkig te wees - alles is teen 'n mens [by lag). Endis
die storie wat ek vertel. Ek wi! eerder die storie van gewone mense
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verte! as die grootstorie vandie politiek en
van die samelewing.

Hoekomdlevoorkeur?
Ekwas baie skaam as 'n kind en het baie .
probleme gehad om met ander mense te

, kommunikeer. Ek weet hoe moeilik dit is
om jonk te wees, skaam te wees, arm te

· wees. Ek probeer my ervaring aan andere
" oordra, om vir hulle te se moenie bekom

merdwees nie, jy is nie al eenwat so voel
nie. En soms week dit.

,',

· JywasonlangslnAmerikaomJounuwe
fliekteverfllm. Wat dlnkJyvan die I
Amerlkaansefllmbedryf? . '

· In die verlede het ek Amerikaanse films
geniet, maar nou ishulle netkommoditeite.
In Amerika het ek die verpakking van

" jurasstcParkgadegeslaan:alles -vanskaene
tot hoede - het die kenteken aangehad en
diedinge is verkoop drie maandev66r die

. 'uitreiking van die film. Ekwasgewalg - dit
was nie 'n HIm rue, (lit was net 'n geld
maakbesigheid. In Europa beset Amen
kaanse films 89 persent van die teaters.

, Hulle wurg 005 bedryf. 'n Paar jaar gelede
het005 300 mens 'n jaargemaak, nou maak

, 005 60 'n jaar.

Hoemaakmens 'nfilmwattegelyk
substanslehet en vermaal<?
Jy kan dit doen. The Story ofBoys and Girls
is in Amerika uitgereik en in klein teaters

gewys. Dis oak op video uitgereik, My
nuwe film, Childhood Friend, is 'n bietjie
soos 'n ruler en 'n bietjie kommersieel, maar
dit se nie niks nie.

Is daarnog 'nstorie wat IY graagwll vertel?
Nee, ek het regdeur my lewe die films

RobertJSteinmillerJr, MlkoHughesen
DannyDeVito inJackthe Besr

gemaak wat ek wou. Ek is gelukkig want
my films kos min om te rnaak. Mens moet
onthou: as jy 'minder geld spandeer, is jy
vryer. Met 'n groat begroting moet jy 'n baie
kornmersiele film maak om die geld te kan
verhaal wat jy bestee het, maar met 'n klein
begroting is jy vry am te maak wat jy wi!.

'n Neo-Nazi van karton

JacktheBeaT

Jack the Bear konsentreer - soos Kingof
the HtIl en My Secret Garden (Agnieszka
Holland se jongste film) - op hoe kinders
se lewens deur volwassenes bemvloed
word. Jack (RobertJ Steinmiller jr) se pa,
John (Danny Devito), is die speelse soort
pa wat almal wi! he - tot 'n krisis opduik.
Hulle woon in 'n vreemde buurt gevul
met eksentrieke mense. Die ontdekking
dat een van hul mallerige bure neo-Nazi
aspirasies toon, lei tot 'n reeks
ongeloofwaardige voorvalle.

Regisseur Marshall Herskovitz se swak

'N Afrikaner IS SOMS BRUIN

r
. 1.JNDIAYSMITHERS--FCB 58'WI/A
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tydsberekening veroorsaak dat
traumatiese gebeure in die film die kyker
onaangeraak laat - daar is nie eens sprake
v~n 'n spanningslyn nie. In Jack theBear
dien monsters (John vertolk psigotiese,
monsteragtige lV-karakters) as aIIegorie
vir "al die donkerdinge daar buite", Die
film se onsamehangende struktuur laat
die aIIegorie egterheeltemal veriore gaan.

Die voorsteIIing van die neo-Nazi is
uiters stereotipies: hy verander
ongemotiveerd van 'n snaakse kerel wat
eIke dag sy karwas in 'n onmenslike,
moorddadige monster. Die ligpunt is

Steinmiller se spel: die jong akteur beeld
die weerioasheid van sy karakter met
oorgawe uit - metdie gevolg dat sy
karakter al een is met meer diepte as 'n
karton-uitknipsel, .;

Ongelukkige gesinne

BrothersandSisters

Verbrokkelende gesinne is die tema van
Pupi Avati se Brothers and Sisters. Gloria
(Anna Bonaiuto) se owerspelige man dryf
haar orh haar suster, Lea, wat in Arnerika
bly, te gaan opsoek. Sy bring haar twee
adolessente seuns saam. Maar oak in Lea

(Paola Quatrini) se huwelik is alles nie
pluis nie. Tog smee dietwee susters weer
sterk bande met mekaar. Haar seuns,
Matteo (Stefano Accorsl) en Francesco

Anna Bonaluto In

Brothers andSisters

(Luciano Federico), vinddie
aanpassing in 'n nuwe kultuur "
eers moeilik. Veral Francesco, 'n
inkennige, ongemaklike seun,
sukkel am sosiaal aan te pas.

Brothers and Sisters is 'n
intense kyk na hoe mense na 'n
persoonlike ramp weer hul voete
vind. HoeweJ Avati sy karakters
se persoonlikhede fyn deflnieer,
is sy redes vir die vervreernding
tussen mense oorvereenvoudig
en oppervlakkig. (Francesco is
jaloers op Matteo want meisies
hou meer van hom omdathy
aantreklik is; Matteo hou nie van
Ielike meisies nie; lelikemeisies
hou van Matteo, maar nievan
Francesco nie.) Die fokus van die
fllm is dof: dit handel eersoor
Gloria se innerlike stryd; halfpad
deur word Francesco se
persoonlikheidsprobleme skielik

gehanteer, maar sonder am dit werklik te
ondersoek. Avati poog am die
belangrikheid van die gesin as eenheidte
onderstreep - dit doen hy wei, maarop
ondeurdagte wyse.

/

EN HY'S BAlE GEVAARLIK.

••...

AFIlIUAIlI

es·erg

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

Hy/sy bou van susbl en werkvlr 'n Boerestaal of by eel bobotle en stem na Unks.

Jy kan die A.{rlkaanssprekende lanka' nle meer taspen nte. Sy bele wb'eld Is aan't

verander en by loop blltslg saam;
Sy soort radtostaste moet diepas kaPJ volbou. nil moet vars en lewenskragtlg wees; dlt

moet verskeldenbeld erken en Inslg gee. Bowenalmoet dlt s~ taal praat. 4frlkaans

Stereo tref die lug met·'n nuwe stem. Ons bled diepteprogramme, Inbelprogramme,

Ugte musiek, k1assleke kk1nke, godsdiens- en kulluurprogramme,

stories en staaltjles. Ons omroepers bet bul dasse tifgebaal en

gesels In Iosllt.Afrlkaans oor a/1es wat vandag se mense raak.

Onsdink onajbankllk en ons saallandwyd ult op 100/104 FM.

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

re

11 NOVEMBER 1993 VRYE WEEKBLAD 41



*** Sheep on Drugs· GreatestHits

TealTrutone:CD

** it it *VersJawend

****OorTompelend
***Oullk
**Belge

*Nat

SODhetnieselfbeeld-problemenle-soosafgelelkanworduithuleersteLP

semel. In"15MinutesofFame"singhulleookheelselfvoldaan: 'Whenyou're
famouslwhenyou're rich -likeus".Dit

ter syde gestel, maak hulle tipiese

techno:eenselwig, mega-ritmies,on
luisterbaar.

'nInteressantesprankieword deur

. SODseaanvallende, punk-geinspl·

.raerde lirieke verseker. Diebyeen·

bringvan punkentechno maakhee~

wat meer sin as die kosmiese ge-
roesemoesvan sekeretechno-groepe:daarisniksestetiesaan diegemid

deldesynth-musieknle-dieonpersoonlikheiddaarvan bots met die idea·

Iistiesefuturismewattechno-aanhangers

predik. En aangesien SODhulnle steur

aan die romantiese ideesnie,ishul rnu

siek hard enongenaakbaar -net vir su

per-liksesmetblikoreen·NoFulurel·-T

hemde.

christi soeel non '..
: .. deurchristi van der ·w~sthu5n

die pers
**** Prince - The HitstenThe Hits2

,Tusk:CD

· RUWE seksualiieit. Reguit, o~verbloem straal dit uit .elke Prince-
·vertoning. Tog is daar 'n ambivalensie aan Prince: met sy klein
postuur, imposante coiffure en pikante hoehakskoentjies kanmens
·nieverkwalik word as jy hommomenteel met Sheila E ('n Prince
protege) verwar nie.

Popmusiek is die uitstekende arena vir die omvergooi van
bestaande idees oor enigiets van politiek tot seks. En'sekere
popmusikante het.veraldiesamelewingse persepsie van seksualiteit
en geslagsrolle aangevat. Reeds in die vroee sewentigerjare het

.'David Bowie wenkbroue laatligmet sysequins en oranje hare. Maar
· eers in die tagtigerjare het popsangers dit werklik aangegryp:

Depeche Mode, Morrissey, Divine, Dead or Alive, Boy George,
Madonna, MichaelJackson,ennatuurlik Prince, het almal meeras 'n
tikkie seksuele dubbelsinnigheid in beeld en woord oorgedra.

Morrissey is die dandy van die klomp: hy balanseer benoud Sy
geaffekteerde houding en homoseksuele versugtlnge met 'n andro
geneJames Dean-agtige l~k. Depeche Mode het die. sado-maso
chistiese, homoerotiese pad gevolg; Dead or Alive se PeteBums,
Dusty Springfield-grimering en aI, het jou onwillekeurig "meisie of

, seun?"laatwonder; Madonna isdie slet-cum-dominatrix;Jackson Iyk
·enklink soos 'n adolessente meisieterwyl hy suggestief nasybroek
gryp.

Oar Prince se seksuele voorkeur kon mens nie wonder nie: sy
lirieke is heteroseksueel georienteerd - indien jy twyfel, spelsyduet
metSheena'Easton ("U GotTheLook") dit uit. Maar Prince hou van

·:n onkonvensionele en eksplisiete uitbeelding van seksualiteit.
Jysal nie sommer oulikeliefdesliedjiesin die Prince-versameling

vindnie. Die titels weerspieel sy riskante - sornrniges sal seobsene
-aanslag: "Soft and Wet", "Cream", "Peach", "Dirty Mind","DoMe,
Baby", "Sexy MF". Tog is Prince ook verantwoordelik vir aan
grypendeballades SODS"When Doves Cry" en "Purple Rain", prettige
popliedjies soos "Raspberry Beret" en "Let's Go Crazy", en die
melodieuse, estetiese "Diamonds and Pearls", "7" en "Nothing
Compares2 U". Hy skroomook nie om die polities-sosiale werklik
heid te weerspleel en skreiende kritiek daarop te lewer nie (met
"Sign 'a' The Times").

ful Prince het 'n oor vir 'n lekk~r funky ritme. Ook sy latere
· techno-rige pogings (soos "Gett Off') is deur sy funk/Rhythm &
B1ues-wortelsingekleur. Elke song word gernaklik deur 'n sterkbas-
ritme voortgestu. .

Prince is een van die groot ikone van die tagtigerjare. Hoewel sy
· verhoogpersona en konfrontasie van taboes 'n onbetwisbare rol
gespeel het om hom diestatus te besorg, moet sy inset nie onderskat
wordnie. Ugsinnig is hy rniskien met tye, maar hy was eenvan die
kreatiefste musikante van dieera - en nie bang om 'n paarheilige
koeieterug in die sloot te gooinie.
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HierdielewedeurKarelSchoeman. ~
Human & Rousseau, R54,99. r r
"GERRITOUVIER

KAREL SCHOEMAN se vorige roman, Af
skeid en vertrek, eindig met 'n refleksievan
die hootkarakter oor woorde. As allesver
niel en verIare geraak het, aile verliese en
afskeide voltrek is en 'n mens soos 'n k1ip
onder sy eie gewig tot op die bodem van
jouself sak, dan ontstaan die woorde waar
na daar so lank gesoek is.

Binne Schoernanseoeuvre is ditdie plek
waar 'n mens die duidelikste fonnulering
van 'n bepaalde insig oor skrywerskap
aantref, Troosteloosmag die verklaring weI
wees, maar dit isook konguent aan watin
al Schoernan se boeke as diep gevoelde
waarheid figureer: dat dit die randfiguur,
die alleen gelatene,die beskouer en bespie
del' is wat sorg dat iets behoue bly van wat
verlore gaan.

Afskeid en verlrek het ook die vraaglaat
ontstaan na waner soon boek 'n mens na

,~,;ulke finaliteit en sulke gelatenheid kon
, vcrwag. Met Hierdie lewe - 'n oorrompe-

~
~~'~de, aanSryeende, Iiriese en droewig.e
hock, een van Schoemanse bestes -het ons
~'n antw~rd op daardie vraag: voorlo
pig, want dit isdieeerste titel in 'n beplande
,gr~ van drie onder die naam Stemme.
"'·'n Gepaste benaming is dit -;r-Die
anonieme verteller, 'n naamlose in die drom
van naamloses, se bestaan het in
eengeskrompel tothaar sterfbed in die huis
waar sy gebore is. Enwat van 'n hele lewe
in die herinnering behoue gebly het, word
deur haar in haar slapeloosheid en nutte-

0
0Sh e id oorpeins, saamgelas, gerekon

strueer tot vertelling. Ten slone is die lewe
dit wat onthou word, of verbeel word as
herinnering.

. Ons het dus temakemet 'n teks wat slegs
nog stem is, met die woorde wat oorbly
nadat die vertellervan elke voomeme elke
ambisie, van die lewe self afstand gedoen
het. In al sy meedoenloosheld is die situasie
'n logiese eindpuntvan motiewe wat in elke
roman van Schoeman opgemerk kan word.

'n Nulpunt is dit byna van waaruit hier
vertel word - maar met watter grasie en
vemuf dit gebeur, merk 'n mens al aandie

.briljante beginparagraafen wat daarop volg. heidis dat die verteller as bejaardedeurhaar
Niks maak meer saak rueen tog word vanuit eie perspektief-as-klnd sekere gevolgtrek-
d~e ka~er ~aarin ~ie nagliggie brand, al is kings aan die leser moet oorlaat, op byna
dit net 10 die gees, n laaste keer en sonder ,. onnatuurlike wyse •
praktiese noodsaak uitbeweegop die werf \., haareie kennis van
en langs die voetpaadjie na die begraaf- later op die agter-
plaas. grond moet hou.

Baie dinge wat virdieroman van belang Ma di .. ., ar It IS.Vlf my
IS, word 10 dIe bladsye vooraf die eerste . d b
keer aangeroer. Die ruimtelike kontras tus- nun erekryfesware,
.. toe te s aan ·'n

sen blnne en buite byvoorbeeld, wat al-
gaande beslag kry in 'n polariteit tussen die vertelp:rs~ektief
oop, stralende Bokkeveld en die karners wat hoe eise aan
waar die lewe self verrninder en verdor enige skrywer stel.
verder die fyn grens tussenmoontlikheid en. En daarteenoor
werklikheid, wat later sal blykaan te sluit by staan baie dioge wat
die geestelike vryheid wat die verteller hier.Q.ie boek iets
verwerf ten spyte van 'n beperkte en ge-. l"~sonders maak en
knotte bestaan. . waarvan slegs'n paar

ten slotte genoem

SYIS STERWEND, rnaarvry: dit is die punt kan word.
waarheen haar vertellingdeur aile pyn en Virdie verteller is die wereld klein. Die
onvervuldheid op pad is, maar die laaste einde daarvan is Vloksbergpas, maar oar
berusting word eers gevind assy 'n vreemde die Roggeveld en haar onversadigde liefde
vrou sien sterwe soos syweet Sofie moes vir hierdie "arm land, bitter land, dierbare
gesterwe her, Sofie, methaarskoonheid en land" (9) vertel sy dikwels op 'n wyse wat
onbesorgdheid, is naarnlik die een karakter slegs as 'n vierina beskryfkan word.Basters-
wie se glans deur die helehoek bly spook, fontein en die togte daarheen, die begraaf-
vandaar dat die kring eers voltooi word as plaas met in die muurhaarafskeidsgeskenke
van haar afskeid geneem is. van Sofie en Meester, Sofie en Pieter in die

Die vertelsltuasie wat Schoernan hier sondeurdrenkte landskap - dit a1les word
gekies het, is natuurlik nie sonder sy pro-
bleme nie. Herinneringe moet dikwels weer opgeteken met 'n melankolie wat Op 'n
aangepak of gekorrigeer word, en hiervan efland in die herinnering roep.
is die verteller intens bewus. am te onthou Maar by al die Hefde, waaronder die
is 'n onwillekeurige en onvoorspelbare ak- Iiefde vir die landskap die enigste blywende
tiwiteit, oak egter iets watsybewus onder- is, isHierdie /eweook die grimrnigeverhaal
neem om "daaruit die verhaal te kan lees van 'n ou wereld en leefwyse wat stadigaan

. waarvan ek al hierdie jaredeel uitgemaak deur arnblsle en hebsug veneer word. 'n
het" (8) en sodoende te verstaan, selfs te mens sou op 'n 330131 belangrike opposisies
vergewe. kon wys - tussen die lewenslustige Sofie en

Herinneringe is ook 'n las: "Daar groei diematerlalistiese Stienie, die ou huis endie
geen plant wat genesing bring nie, het ek nuwe huis byvoorbeeld - waaraan 'n hele
egter by myself geweet, geen bossie wat sosiale geskiedenis, ingebed in die per-
vergetelheid kan verseker nie. mens is ge- soonlike, afgelees kan word.
doem am te onthou en verderte dra aan jou Asongetroude vrou, diegek ou "tante~ie"
las, tot die einde toe." (208-209) watskielik 'n afgrond voor haar siengaap,

Die problematiek vanonthou is boeiend heeltemal verlate reik hierdie verteller uit
en kompleks, maar word na my gevoel in nadie"skadulose wit helderheid vandie Iig
die eerste gedeelte van die hoek te aan- ~ 'n duiselende vryheid" (185)..Syraak 'n
houdend opgeroep. Daar is rniskien te veel mens diep. Onder die boeke waaroor ek

etateks, sodat 'n mens dit plek-plek as vanjaar bier vertel het, is Hierdie leue mls-
nipulasie ervaar. 'n Ander klein lastig- 'en die €:en wat ek gou weer sal lees,

11 NOVEMBER 1993 VRYE WEEKBLAD43



c" beeke
, - ." -". -' '. . ' . ,-

", Is poesie die stiefkind van ons letterkunde .'
-ot.die mees gekoesterde skat?
Word jong digters eenkant toe qeskouer deur 'n gevestigde, snobistiese kliek?

. Of versmoor deur die gesag van Mammon?
Is dit hoegenaamd die moeitewerd

..:emat~e~~aa~~gJ~~~ry1~e~~~Zus op poesle
,i

.•.. waar Ie die d,igterse redding?

AS MENS NAgepubliseerde digbundelsdie laaste jaarmoet
oordeel, is die wereld van die Mrikaanse digter 'n bietjie
soos 'n ouetehuis waar jongeres en die wat nle heeltemal
deelvan die establishment is nie,in die hoek moet staanen
sjaddap.

Dieoudstryders wat onlangs gebundel her, pryk almalin
glansende hardeband. Daar is S]Pretorius met Anamnese,

OpKoueberg,diedigteren
dokterPhil du Plessisse
jongstebundel, hel pas by
SnailPressverskyn. Oil
beslaan uit verwerkingsvan die
digterHan Sjan se Chinese
verse. OuPlessis s6hysou
graag Kouebergse landelike
lewenstyl vorg, maarwoon
noodgedwonge in Kalkbaal,op
die randjie van Kaapstad,
omdathyhomselfnle heettemal
van die steclelike kultuurkan
wegskeurnie•.

DieKapenaarKarenPress se
vierde digbundel, TheCoffee
ShopPoems (Snail Press), is
nouIekoop enbevat'n reeks
delikaleparodieAopgecligte
deurberoemdessoosKeats,
Yeats, Eliol, Gwala,Cavafy.
NeloenPlath. Oitbringvolgens
diedlgteresookhuldeaan wat
synoem"thecontemplative art
'Of breakfasting" endierol wat
diecoffee shop indie
hedendaagsesekulere
samelewing speer..•

MtetoMzongwanasedebuut
digbundel,MyMusic, My
Love, hetpas bySnailPress
verskyn. Mzongwana, watln
1957in"Sakklesdorp"In
Nyanga-OOsgebore is, is 'n
digter,dramaturg, kulturele
organiseerderenstigterslid
van dieNyangaArtCircle en
dieNyangaLeaming Circle.
Naasvierloneelstukke uit sy
eie penwashyasstigterslid .
vandieActionWorkshopook
betrokkebytwee
toneelstukkewal In1983
1984opgevoeris- Wena
BothaenDie Terrorist. Sy

~ gedigteomval'nbrae
verskeldenheidonderwerpe
enstemminge-protes,
woede, satire, meegevoel, 'n
belangstelling Intradisieen
dietownship-Iewe.

die oomblik uiat 'n mens nte meer kan
peil
die nimmereindigendeglip van nag
na more
uanneer sterre loskom SODS ou tande

, am die bemelse manti vaalte k/eur
linieop laag moont/ike beelde
gelouter in die duisiemtsouur

..metal die verbuigingsvanvluggeveer
. in die voi}/ • .

segrys nes
jOuoe word wit van tuu-tuurna ure se
oorgang : i

Die wereld van
.die ~frikaanse

digter is 'n
bietjie soos 'n
.ouelebuls waar
jongeres en die

wat nie heeltemal deel
van die establishment is
'nie, in die hoek moet·
staan en sjaddap, skryf
PHIL DU PLESSIS

. .
DIE grootste gebeurtenis indiewereld van
die Afrfkaarise digter vanjaar, breyten
breytenbach se negelandseappe van ons lye

bemaaeaan 'n beminde, wat bydie uitgew
eryHond verskyn het, dwing mens eintlik

, , om 'n vinnige oorsig van 005 digters se
bedrywighede te maak, omdat die werk so
ver bo die res uittoring. Dat die hoek
verskyn het by '0 klein uitgewery wat geen
keurders gebruik of selfs 'n vaste logo het
nie, is van groot belang.

Sing saam met 'n lukraak gekose strofe:
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boeke

:.

By jou boekwinkel: R39,95
NOll in Johannesburg by

SHELDONS, Eastgate

Direk bi-&!onih
net R36,OO Calles ingesluitl

... iets wat jou hart breek.
Gerrit Olivier - VWB

WEIFELING
KOOS PRINSLOO

•
\ Stel jou dft voor ...
l Joan Hambidge -Beeld

•

Maak tjeks/posorders uitaan
HONDBK
enstuurna

···Posbus 208 Groenkloof 0027

JohanndeLange...
hetmeerom die Iyf
aserotiek.

8leyten
Breytenbach...en
watvandieres?

Thomas Deacon laat jouin die Predikasies
van jacob Oertong besef dat Afrikaans 'n
oertaal is. eg, nie soos die plastiek in Die
Manakwa/anners nie:

trekpad sal soos soetlemoen
tot etnd se tyd vir griekwa Ie
en wink
tot dourie dag lat oens
in oense sesvoetgatte
weg sal sink.

Poosie word sterk beklemtoon in
die eersteuitgawavan die nuwe
Suid·Afrikaansetydskrif virdie
kunste, Imprint. watpasverskyn
het. Dietydskrif, sMa redakteurs
Todd PitockenMarcia Leveson in
'n voorwoord, isgeskep"to usherin
a new generation ofartists, to open
the windowsinwhalhasbecome
seen as a musty. stuffy cultural and
artistic establishmenf. Die eerste
uitgawe kyknadiepoesiA van die
19-jarigeCambridge-studentAdam
Scwartzrnan.watalverskeiepryse

gewen het,en SeitlhamoMotsapi, watas een
vanSuid-Afrikase voorstejongdigtersbeskou
word. Daaris verder ook'nonderhoud metdie
dramaturgJohn Matshikiza,asook fiksie deur
dieoud-bannelingIsaacMogotsienImmanuel
Suttner, wattienjaar inIsraeldeurgebring hel

Albei digters moes jare in Tafelberg se
tou wag voor hulle die kansgegee is am in
druk te verskyn, op papier wat nie veel
langer as die koerant gaan hou nie en
bewaarbiblioteke nagmerries gee.

ja, moet mens se, die establishment
kraak maar VODrt. Disnie 'n gesonde plek
virdigters nie. Nel en Deacon moes geduld
he met wag op keurdersverslae, kommen
taar van die redaksie, hersiening van verse
waarmee hulle self tevrede was en min
inspraak in tipografie. Nou word hulle
skaars bemark, al is albei bundels van die
opwindendste werk wat vanjaar verskyn
het.

]y vind natuurlik min plek in establish-
~

moes
kyk, oanuit ons uniekeposisiesvan stilte
& oerset, aan dieeindpunte van die lang
straat, ...

Emstvan Heerden...
veelwysheid,vee!
pyn.

ElisabethEybers...
'noustaatmaker.

GertVlok Nelhetvanjaaras digtersy debuut
gemaak met diebundel om fa lewais
onnatuurlik(Tafelberg). rsle ultgewerCharles
Fryersa sy poesie is"verfrissend onliterer"en \
Phildu Plessiswaardeerdie ·onopgesmukte
menslikheid"daaIvan.

maar oom jakkte bet aeuut 8ester/, 'in
1978.
dievoorbereideaardebetbomindeskant
ingeneem
SODS wind diegesang, teer en koud nes
die seisoen.
ek ontbou, met deernis, die nag van
gepriemde gan8e
boedat ek en oom jakkie na mekaar

veel met die doodbehep, vaardig maarnie
so indrukwekkend as tevore nie; Elisabeth
Eybers met haar gewone meesterskap in
Respyt, en Ernst van Heerden se Najaars
~ys, SODS Hennievan Coller se, belee poe
sie, neerslag vanveelwysheld en veelpyn.
jongeres verskyn, op meer buigbare wyse,
met sagteband en min bemarking.

Word jongerdigters by saampraatplekke
'n woordjie gegun, is hulle -alte maklik in
kategoriee saamgegooi. Hulle is daar omdat
hulle vroulik is,oor seks skryf, of volgens
persoonlike perversiteite ingedeel. Ek het
lanklaas Johann de Lange se naam op 'n
program gesien waar gepraat word oor
Yoortreflikhede vansydigkuns as 'ngeheel,
nie net spesifiek oor die erotiek rue.

(

Gert Vlok Nel is 'n rou, eiewyse talent.
Die menslikheid, onopgesmuk, oorheers
die "literere" aspekte en jy blaai altoos insy
bundel om te lewe is onnatuurlik terug vir
~lcer:
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moeniedat diedigtEirs
swyg n18!

Digbundelsverkoopnie-maardie 'snelskritvandie hart'
gaannieoorgeldnie,skryfdieuitgewer(endigter)
CHARLES FRYER,wat'nlansiebreekvirdiepoesie

( DIGBUNDELSverkoop nie; hullewordteen 'nverlies uitgegee: swaargesubsidieerdeurlekkerlees
~Iitsverkopers waarvoor digtersindieomganghulneusesal optrek.

Toepoesie-bloemlesingsvirskolenog 'nwinsgewende bedryf was, wasditgoad om digbundels
op joufondslys tehe - ook as ruilmiddel om gedigte uitander uitgewersse publikasies te kan
opneem. Maarnoudatdie voorskryfgans niemeermetheuglike reelmaat goue eiers Ienie, isdit
onsinnigomdieeendigbundelnadieander uittegee.Daar was hoeka 'nooraanbodin die Iaaste
tweedekacles.

S6sou 'nuitgewer kon recteneer indie ligvandalendeboekverkopeen stygendepryse; in'n
samelewingwaarin winkelbrood Iosbo-aandieinkopielysstaan enDiewoedendebroodheelonder,
indienweI. Hoekanvan hom verwagwordomverdervoorraad optebou terwyl stapels digbundels
ten duursteinpakkamersbly16, bestemvirafskrywing enverpulping?

, Aandieanderkant: poesie isdiefynste senupunte van 'n taal; ditisdie"snelskrif van diehart',
soosJohn Beljamin ditgenoem het.

SondersygrootdigterssouAfrikaansondenkbaararmergeweeshet. Maarhulle sou niehul
geroemdeslatuurbereik hetasdaarnieuitgewerswaswat in hullegegloenhulleuitgegeehetnie;
seltshulbrugboeke, hul minderewerke.

Diejongdigterwatsydebuuthoopvolbyanderhoopvollesop dieuitgewerse lessenaargaan
neersit,kan dalkdieVan Wyk LouwofBreylen vansygenerasie word·alregistreerdaardie debuut
nieopdieRichter-skaal nie. Sommigedigtershet'naanloop nodig.Wie sou byvoorbeeld opgrond
van IngridJonkerseeerste(weliswaargevoelige) bundel'n Roekenokerkonvoorspelhet?

BYTAFElBERG gaan ons dus-opgebruiklik selektiewe wyse •voort om die"tortels van die
madder"sestemmete lastopklink:ou,k1ipvaste brulpaddas,maarookspringerige jong paddatjies
wat diemaari opnuut in die waterIaatsing.

Vir1993slaan ons aantal digbundelsopniemindernie as ses;seweasCloatese Met die aarde
praat,watDesemberverlede jaarverskynhet,bygereken word. DaarisdiebeleaNajaarswysendie
huldebunclelSportgedigtevan Emstvan Hearden; PirowBekkerseboeiendesiekteverslagin
Rasuur, Thomas DeaconsaGriekwa·AfrikaansetrefferDiepredikasievanJacob Oerson; entwee
debute:Ger! Vlok Nel saverfrissendeonliter6re omtelewe is onnatuurliken Ronelde Goedese
indrukwekkende,Skoop(wat inNovemberverskyn). Pashet ook nag'ntematiese bloemlesir.g
verskyn:Bloeityd(verse oorkinders), saamgesteldeurJohannJohlenRikaCilliers.

"

'n VertlJydende verskynsel isdieverkope vangenoemdebundelstotdusver. Vyf van hulle isso te
sa uitverkoop-Nelse debuutbinnednemaandel ,I

Eenvan diebelangrikste redesvirdiesukses isverbeeldingrykebemarking (ondermeeroorTV),
wat indielaaste tydgelei het tot'nopswaai infiksieverkope cordiealgemeen. Selts kortprosa
verkoopuitstekend.

Miskien begin lesers, aandievooraand van'nnuwesosio-politiesebestel, nouook maer8gslaan
op Afrikaansepublikasies. Dis immersdeursyletterkunde datAfrikaanssal voortleef,lanknadatdie
opspraakwekkendevan diedagversinkhetinvergetelheid.

Ius om in groot getalle die boekefees in
Frankfort, Duitsland,by te woon, of gedigte
uit te gee. '

Die digter se toekoms Ie by die klein
on~ememende uitgewery soos J;!Qg,q of
SnaIlpress, waar daar 'n geesd~die
vreugde van poesie is, waar die boeke al
hoe interessanter en met al meer tipo

lese vindingrykheid gestalte vind.
,Hierdie is 'n vry wereld waar die digter,

se s in uithoeke, kan blom.

hulle is eintlik nerens in nie. Dit ishierwaar
die nuwegroeipunt moet wees. In Oos
Europa het die groat totalitere strukture
uiteengeval toe kommunisme die stof byt.
Die digtersvandaardie establishmentwat in
uitgawes van honderd duisend uitgegee is,
moet nou rondkrap om hul boeke dielig te
Iaat sien.

Hier by 005 het die Nasionale Partyse
uitgewers nou hul voorskryfmark vir Mri
kaans in swart skole verloor en daarmeedie

\

boeke
ment-publikasies vir DirkWinterbach.Hy is
ook 'n digter wat soos Breytenbach deur
Honduitgegee is, 'n sosioloog met 'n oog vir
argetipes, net so weerbarstig as Nel.

Ons is dievleisrasbul/e van Suid-Afrika
onsstaan vir die nuwebedeling
rooiv/eiskarkasse mededingende pryse ,
onsstaan viroptimumgewig op die hoef
perhektaar
onsstaan vir langgespierde lywe
vir nekke dik en sterkSODS bome

, OEERVANJAAR is in Die BU18er 'n elle
langesiryd gevoer om Cloete as 008 groot
ste lewende digter verklaar te kry. Dit is
siek.Daar is 'n fascisme aandie grootsheid
wat niemand anders asemruimte gun nie.

e ander digter voel soos 'n jood in
Bayreuth tydens 'n Nazi-Wagnerfees.

Watmaak jy as digter inso 'n situasie?Jy
loop weg. Nie annerland toe rue. Daar is
baieplekke in die land waardie Afrikaanse
digter welkom en gewaardeerd kan voel,
heeltemal buite die siek bestel.' '

Daaris uitgew~rs en setups wat so uit is

die lewerik se oneeebare
vreugdejeur stoot 'n lieriese braak
boerop en boer in diekeel. .ry onbeheer
bare
vreugde styg, maak
klaar, stort in kJimaktiese Ius
trug. beer/ik kolieritus koliera kolora
tuurietus

VIR DIE establishment is pryswenners van
.grootbelang, vir my iets soosdie wen van
'n rugbytoer. Die telling op die ou end se
min van die bloed en guts wat die Spring-

,bokke in die stryd gewerphet, wat hulle as
spelers bereik het. Pryse is IT Cloete en
nogmaalsIT Cloete. PJBosman was op die
CNA se debuut-kortlys met sy Ryp geel
kring, en het die Ingridjonker-prys gewen,
maarhy is so konvensioneel dat hy verveel. "
Die hoek rnoes cook lank voor publikasie

. \ randle.
TICloete, Hertzogpryswenner, Rapport

pryswenner, pllaar van hierdie establish
ment, maaksel van hierdieestablisment, se
Iigste digterlike windjie is publikasie waar
dig. Die kritici wat in die lot ingekruip is,

ak oor enigiets liries.
Ek wil nie ontken dat dieman, as hy sy

volleaandag daaraan wy, 'ngoeie gedig kan
i skryfrue. Sy DIK vorige bundel, Driepas,
, bevat goeie gedigte, maar die helfte kon

I
gerusin die snippermandjie beland het. Met
dieaardepraat is 'n veelswakkerhoek, vol
van die irriterendste rymelary, wat die taal
werklik verkrag.
, Dit klink of Cloete se lewerik deur 'n
epileptiese toeval oorweldigword - dit kan,
soos dikwels by Cloete, weer 'n orgasme
wees:
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boeke

di~ kosmos f n~roe mel nenie pikeur
I .. In 'n vers Ie ~ep uiwe van ~ie kaap sekanl

In'nwereldwaaralles
doodverklaaris, lewedie
possenogvirANDRIES

WALTEROUPHANT

INeen van syverhaJe, "Diebiblioteekvan Baber, stelJorges
Luis Borges diebilioteekvooras die heela!. Daar isnietwee
identiesesterrenie.Ookindiebilioteekiselkeboekanders.Die
kosmos severskeidenheid is dus 'n metafoorvirtekste.

Omdatelkevorrn van skryfvirmywaardebasit, isditlastig
om uitsonderings tetref. Tog wil ek 'nlofliedaan diepoesie
bring.

In 'n tyd waar intr'ospeksie en diestil dramas van die
individuele verbeelding verdring word deur kitsestetiese
produkte,hetdiepoesie 'nliterare randverskynsel geword. Dit
word verwaartoos inliterare studies. Diepubliek verrny dil
Desnieteenstaandebied die kunsvorrnonvervangbareuitda-
gings en genal .'

Oit is die oudste en'verfyndste vorrn van die woordkuns,
maardie vraagontstaanvandag ofdiepOOsie nie kwyn nie.ls
dilniereedsdoodnie?SedertNietzscheGoddoodverklaar
het,is doodsertifikalelustigooralles uitgereik.

So het Foucauttdieouteurse dood aangekondig. Derrida
l1etbetekenis segatgesien. Francis Fukuyamahetdiemens
engeskiedenisteraardebeste!.GoreVidal heldieleserd"18stof
sienbyt. Diegesin,dievolk, dienasie,"die romanenseltskuns
isdie ewigheidingestuur.

Is die pOOsiehiervolgens nie lankaldoodnie?Enhoekom
isons bang om'ndoodsaankondigingtedoen? Iswatvandag
deurgaanvirpo6sieniemaardie spookvan 'nliterAretydnie?
Spokeis imrnerssimptomevanonsterflikheid.SiedaarpOOsie
leef.Oitis'noerdiskoerswataJle taaluitinge,selfshedendaagse
rekJame en popul~re musiekvoed. Ditishierom te bly.

P~sie is 'n kamaval van verskeidenheid. Dit kan die
geringste vibrasiesvan belewenis endie fynsle nuansesvan
insigopvang.Dit kan inopstandkernendieontoereikendheid
vantaal balig.

DINK MAAR AAN DIEsensitiewe liedere vandieSan waarin
metafore en versreAls soos wildsbokke indie verbeelding
spring. Of aan die natuurgevoeligheidvan die Japannese
haikoe. Poosie, soosdieGriekse woord "paiema"aandui, is
toegespitsopdietaalasmenslike skepping. Dieverbluffende
enbynamagiesewysewaaropwoordeingedigteopmekaar
inspeel om sinenritme daar te stel onderskei ditas literere
vorm.
P~ setaalkreatiwiteit is, myns insiens, 'nteenvoetervir

estetiese afstomping, taalkorrupsieenselfsdiedestruktiewe
repressievan ideoIogie.Op sy beste bieddit'nparadigmavan
bevrydende etiek, houdings en praktykewat verdrukkende
eendimensionaJiteitteenspreek.

My lewensnoodsaaklikhede sluitdiew6reldsapoesie in:
Whitman,Ginsberg,Plath, Hughes, Neruda,Guillen, Cardinal,
Valejo, Dalton,Cesaire, Walcott, Shakespeare,Yeats, Eliot,
Mitchell, Dunn,V~ Ostaijen, Lucibert, Marsman, Brecht,
Heine, Baudelaire, Rimbaud, Eluard, Puskin, Mandelstam,
Yevtushenko,Basho,Takuboku, OkigOO, NetoMapanje, Ra
bearivelo, Madi,Yusif...enso dieeindeloseb1blioleek inwaar
elkedigterengediguniek is:

ONS is nooitsonder uie in die huisnie. Hoe maakjybredieofsop sonder'ngeurige, .
vars ui?Asons die dag te lui is omtekook, snyonssommeruie aan skywesaam met
aartappels, pak als in 'n skottel, gooistockoorenbaktotdit mooi bruinensag is.

UiesopmaakmenseseIdebehoortikenvandiebegin.Dis'n Paryse gereg,enwarm
uiesop isvandieheerfikste vullendekoswat jykankry,so met 'n lagie kaas bo-oor.
Pakkie-uiesopisnikswerdnie,diS"felstesoutensmaaknamononatrium-glutamaal

As jy nieveel omgeewat diemenseomjouvanjoudink nie, maakdie lekkerste
happie om saam metjou nuwe Vl}'eWeekbfadte lees:'n Samie van fyn skyfies uie,
sterkcheddarkaasen blatjang opgrowwebrood.

Gesnipperdeuie isamperonmisbaarin'ngoeieaartappelslaai(maaktogjoueie
mayonnaisein'nmenger,dis doodmakliken smaaktonne beterassogenaamde .'
bottelmayonnaise.) Voeg ookstukkiesagurkiesenolywebydie aartappelslaai.

Onshetaskinders gestryoorwiediepotmaguiteetwanneerdie gebraaideuieen
wors kJaargebraaihel Die k1ewerige, haJf-gebrandeuie-en-vIeissmaakwashemels,en
die eintlikegebraaideuie daamaaltydso'neffenseteleurstelling.

Maakdie lekkergereggiewat uieeffenssoot laatproe.

UIEINWYN
Pak geskildeuie styf teen mekaarin'noondvaste gesmeerde skotte!. Verhitin'npan 1
lepel oly/olie, voeg by1 koppie rooiwyn enkook 1 minuut. Voeg bygenoegstocken
heelwat kruie soosbonekruid of marjolein.Goooordieuie,enbak lankenstadig, sowat
anderhaltuurin dieoond. Uie geesuikerafashullekookendie souswordstroperig.

UIEVULSEL
Sny 4 uieinstukkiesmet 'n handvol salieblare. (Kyk, disnou tyd om jou kruietuin sandie
gang te kry, en salie is heerfik by ailegeregte watuiebeval.)PJaasuieensalie in'n
potjie mettweegroot lepels botter, 6lepel~broodkrumrnels, peperen soul enlaatsowat
15 minutesmoor. Gebruik diewlselomhoenderofeend,ofselts 'n gerolOOvaI1(skouer
testop.
Die uiesopisromerig en vullend,lekkeras dit reAn.

CREMEFLAMANDE
Snyaan stukkies: 3groot geskildeaartappels, 1ui,1grootprei, mooi skoongewas,nle
'n greintjiegronddaarin nie, 'n paartakkiespietersielie. Prut in 1literwatermet'npaar
krule, soutenpepertot sag. Gooidiemengsel indiemenger,en ptaas terugindiepol
Sny 'n tweedeuibaie fyn, laatdit eenkant in 'npannetjie met 'n klont bottersagword, en
voeg danbydie sop saam metdiebotter. "
Nou gooljysowat 100ml room byjousop om diteffenste verdik, maar dit bly'ndun
sop. ElizabethDavid sll die sop klink nienaveer nie,maardisheerfik.
DocteurDePo!':'iane Isaltyd een vanmygunstelinge omoorbasiese reseptete lees.
Hier is syweergawevan 'n uietert Ekismal ooreenvoudige tert soos dieas 'nvoorger
eg met'nblaarslaaitjieby, ofop 'nhetesomersmiddag metskyfies tamatie,olyween
komkomrnerstukkies.

UIETERT
Rol sowatdie helftevan 'n bevrore goeiedeeg (eersontvries) mooi dunuitenplaasditin
'n gesmeerdetertbord. Bevroredeegisdeesdaesolekkerenmaklikomtegebruikdat
omtrentniemandooitbodderomhuleiemeertemaaknie.
Skil en kap 'npond uiefyn. Smeltenverhit 'ngrootk10nt botter in 'n pan ensmoordieuie
hierin tot hullenet-netbegin bruinword. Meng1teelepel meelmet2 koppiesdik room en
gooi by dieuie. Laatborrel, en goo in'nbakom effens afte koel. KJits diedooiersvan 2
eiersby,geurmetsout, peperen 'nskraapselneutmuskaat, engietdiehelernengsel in
die tertbak.Bak in'nbaie warm oond -200gradeC·vir45 minute tot die tertgestol isen
mooi bruinengaarlyk.
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WYNP~Ofm
0, die parfuum van die pinotage!

DEUR HENRY NOLTE

'N HOOGHEILIGE Franse hof het pas uits praak gelewer: dit mag!
moet gedrink 'Word , maar jy mag beslis nie daarna ruik nie!

Ter sp rake 'Was Yves SaintLaurent se jongste parfuum, wathy met
tipiese hedonistiese durf Champagne noem. Dis nou die duur ruik
wat Sandton C ity se beste kugels deesdae om hulle saamdra. Maar
hul Franse ewek nie is dit dalk nie beskore nie. Met al die nuwe EG 
regulasies e n so aan, kan daa rdie o u like peperduur botteltjie s
miskien rare k o sbaarhede word.

Die Fra nse is erg gesteld op die appellations in hul wynbedryf 
en dat hulle selfs Saint Laurent aandurf, wys daar s teek veel in '0

Franse naam. H oewel ek kwalik glo dat 'n nuwe naskeermiddel in
die hof sal gaan draai as dit Yardley Pinotage heet, kan o ns
wynmense - o ndanks die vryemark-bandwagon - tog iets van di e
Franse gesteldheid leer. Elke bemarkingsmens w eer die belangrik
heid van wat hulle "brand building" en "b rand identification" noe m .
Om'n sterk ideruiteit vir jouwyn te skep e n dit uit te bou . Dit, helaas ,
is een va n ons bedryf se uitdagings in die nuutg e vonde buitelandse
mark.

Maar in tussen verlustig ons Ioltes o ns aan die Champagne
parfuumspeletjie : As jy kan kies, watter wyn sal jy o p jou poise of
wangholte s dra? (Ons praat nou nie van daardie d ooie suurklank ie
wat soms na 'n laataand vanvele bottels o nw illekeurig opslaan niel)
Ek bedoel: sou 'n mens die verrassende komplek siteit van 'n
Nederburg Edelrood se sensualiteit op d ie neus gelyk kan stel aan
'n duur p a rfu u m ?

Toe o ns n o u die aand 'n1979-model se kurk trek, was ditduide lik
waarom die heftige versnitvanshiraz en ca bernet sauvignon destyds
'n Superieur verdien het. Veertien jaar later glinste r die dieprooi soos
'n juweel in die glas en spring die sagte viooltjie- e n vrugtegeure uit
die kelk. Vier dae later omhou e k nog di e wonderlike ervaring.

Deesdae het die voller rooiwyn van ederb urg naas dic shiraz
and cabernet 'n raps merlot by. Dit gee die jonger wyn 'n efTens
modeme r vrugtegevoel in die mond. Heerlik , maar sal ook goed
ouer word. (1989 kos R19,95 by Picardi .)

Cabernet sauvignon se vrugtighe id het , vera l as dit mct d ie
vanielje van eikehout in aanraking kom, 'n regte parfuumneus.

Maar as daar een drufsoort is wat o p sy ne us a f maklik in 'n
parfuumbottel h oo rt, isditdie minder beke nde gewurztraminer. Die
eksotiese n a a m kon eweneens verwys na die verwikke lde geuraa rd
van speserye, sitroen en roosblare wat hi erdie wy n so opvallend
maak. Gewoon li k is die wynbesonder kenmerkend fo rsop die ne us
en in die mond, maar goedgemaak het dit 'n sagte e legansie,

'n Topklas halfsoet-gewiirztraminer is d ie van Fleur du Cap. In sy
druifklas her hy al verskeiekere beste in proee gevaar en pas het die
1990 'n dubbelgoud-Veritas gewen. Dis 'n heftige , vo l parfuumwyn
met glad nie te veel suiker nie. (Sowat 15 gm/I.) Die 1991 is net so
goed, met selfs laer suiker.Teen Rll ,ll is dit uitstekende waarde .

My gunsteling ander gewlirztraminer kom met 'n bietjie meer
suiker: Wynan d Retief van Vanloveren se absoluut heerlike Special
Late Harve st ,19 9 2. Die wyn- waar 'n ryk heuninggeur van 'n tikki e
edelvrot in p e rfe kte harmonie met die blom/spesery-aromas is - is
deur die Wyn-van-die-maandklub as beste 5LH gekies. (RI l ,29 by
Picardi.)

Dis ons o ltes se beste poedingwy n . Maar eintlik wil ons Stilton
kaas daarb y sny...
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ONIDEK 'N EET~lEK ID
'n Lied op die tong
Tutti Pasta & Pizza
Rossouwstraat 6
Die Wilgers, Pretoria
Tel!· (012) 87-2056

DEUR LO UIS VAN NIEKERK

DIE eerste keer da t ek by Tutti 's uitgekom her, was o p uitnodiging
va n die Chaine de rotisseurs ('n vereniging vir lekkerbekke). Geeerd
d eur so 'n uitnodi ging daag ek ewe gestrik en geba a d jie daar op in
d ie geloofdat sulke rne nse n et by bai e deftige plek ke eel. Maarvoor

_ jy nog kon se knoffelso us was di e baadjie uit en word d aar gesels 
a lmal saam, tegelyk e n so lu id moontlik. Hier by T u tti's kuier ons.

En dit wasweer so laas Dinsdag toe ons (dis no u saam met Neels
e n Marietjie van die Knoffelgllde) net na 'nTransvaals e donderstorm
d aar uitslaan. En se lfs op 'n Dinsdagaand is dit aan te beveel am 'n
tafel te bespreek. Oo r 'n nav eek rnoet jy bespreek e n weer bevestig.
D ie tafel is joune vir die aand e n 'n mens bly tot a lmal "for they are
jo lly good fellas" sing.

Tutti's is onopgesmuk e n as "am bience" te m ake het met sagte
kerslig, gedrapeerde gordyne e n pastelklcure dan slaag dit nie die
Wets nie, maar min plekke m et ambience het soveel atmosfeerl
W arm soos Italie. Dit is te danke aan Piero, oors p ron k lik van Rome
e n ook die eienaar wat o ns al s ingende verwelkorn h et en elkedis
o p die spyskaart afa Verdi m et 'n a ria beskryfhet. P iero bedien almal
self en maak vriende van al sy gaste.

Ons bestel altyd dieselfde voorgereg - varsgebakte pizzabrood
met knoffelboner wat Piero aan ta fel in wiggles sny C'circumcise"
soos hy ditSIC!). En as een ni • genoeg is nie, bestel jy nog een, Dit
word opgevolg met 'n groot b a k slaai wat hy in sy e ie tuin organics
kweek, 'n Mengsel van g roenslaaie , vars kruie en gepiekelde
groente gesprinkel met 'n in a igrette. So gesond.

En dan die so nde va l. eels bestel ahyd pagh ' tt i Bolognese
( RI6,25). Ditsmaak glo heelw at be ter as Meeder se Fattl 's cn ioni's
mct mince,Ekhet die Fettu cine Blue (R19,50) geki s. Dit is fettucine
met 'n sous van Roquefortkaas. Marietjie is lie f vi r Pettucine

arhonara(RI8, 5). y was b ere id a m virmy 'n h a ppie te gee : Neels
deel nie graag nic en 'n m -ns kan hom ook seker ni • kwalik neern
n~ I

Een vandie rituele by Tutti 's is di e bediening va n die k noffelsous
deur Picroself nadat jou gereg voor jou neerges it is . D ie afwagting
vir dic eerste skep, 'n oomb lik se huiwcring voord a t jy instemmend
knik vir 'n tweede skep. En dan oorgawe. Dit is die k unswat Piero

ervo lmaak het : Die verleiding tot die dis.
Wat die pizza 's betref, het hy nie sewentien so o rte wat almal

omtrent dieselfde smaa k nie . Daar is Ai Funghi (sa rn p ioen), Prosciut
to (ham),AI Tonno (tu na), Peperoni (soe trissie) e n ' n seekos ee n.My
goeie vriend Wayne beweer: "Pie ro undoubledly serves the best
pi zza in town."

Daar isook 'n groot ve rs keidenheid Sccondi Piatti waa rvan die
Me!anzanealla Parmig iana v roulief se gunsteling is. Die mees te van
sy disse is 'a modo mio" of soos hy grJag sing, " I d o it my way".

As nagereg het ek beslui t o p d ie tuisgemaakte Tanufo. Heerlik,
m aar 0 so prosa'ies in vergelyking mel Neels se roomys met
knoffelsous!Wie beste l so iets? Enigeen wal dita l 'n s lag probeerhet.

'n Mens vat jou eie wyn . \Vat di e aand gekos het, kan ek nie
o nthou dat dit my ge pla he t nie.
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Die toekoms van rugby in Suid-Afrika Iyknie alte
rooskleuriqnie. Dis immers net 'n minderheid se
nasionalespel,skryfBRAAMVAN DER VYVER

sport

DIE sewe vel jarevanSu id-Afri kaanse rugby
i., ve rby. Oil is die indruk wat 'n mens kry as
i.' aan d ie baie lee pawiljoene dink wat
van jaar by rugbystadion ge sien is.

D ie losies, wat deesdae ' n dodegier ge
word het , was teen die e inde van die
seisoen maar bra leeg - veral op Loftus
Vers fe ld t en 'uwcla n d. ie eens die
spyse niers en die kroegman ne kon die
tu iss kares oortuig am n a hulle verloor
spa n ne Ie kom kyk nie .

D ie los iesgange rs her o ngerwyfeld die
ruggraat van rugbyskare gev o rd . Daarkan
egle r met reg gevra word h oe lank die
u-nd e ns gaa n voortduu r. oudat regstel
lcnd e o p trede vinnigbe ig is a m 'n werklik

heid te word, kan verwag w ord dat al hoc
meer maatskappye eerd e r 10 ics by die
~r t sokkerstadions sa l aan skaf. Die swart
ma rk is 'n luimerendc r u wie se bcste
di n g s ve rrnoe daag liks to en eem. Om
gel oofw aard lgheld in di ~ m arksegment te
verwe rf, sa l voortduren d m t die toene
rnend e ge tal swart be tuurd ers ge kakel
moet word - en hulle v rki sokkcr bo
rug b y. nders as mel die vorigc tocwysing
van lo siekontrakte by Loftus Versfeldt is
daar di e keer nie 'n wagl ys ir die nuwe

losies in die oostelike pawilj n nie.
1 aas die daling in die raag n a 10 ies, kan

ve rwa g word dat borg kapp ook nie meer
so geredelik beskikbaar sal ees nie. Die
da e d at poornet die atals e rugby pan
ge borg het en al die voorste spanne ook
barg e gehad het, sal waarskynlik binnekort
tal 'n einde kom. Rugby is imrners net die
nasionale spel van die blankes.

VOO RT LYK D1Ekanse maar skraal datdie.
Wereldbekertoemooi in 1995 in uid-Afrika
aa nge b ied al word. Die aanwy ing van 'n
alternatiewe gasheerland dui sterk daarop
da t die gevaarligte begi n fli kker het, As

politieke geweld e n intimidasie , s alge
rneen verwag word , in die aanloop tot die
verkie ing toeneern , i dit neusie verby vir
uid- frik a se '\ e rcldbekerplan ne.

elf: al ou die toernooi \ eI in uid
Afrika ge hou word, Iyk dit o f plaa ' like
onde rsteuners feitlik geen .kan het om
kaart jie vir die belangrike wedstryd te
bekorn nie . Aile regte op die toernool etel
in die o rga n isee rde rs van die toemooi. Oil
beteken dat ei oenkaanjie- en 10 iehouers
geen voorregte vir die wedstryde sal geniet
nie.

am alles te kroon i die Poli ie, " eer
mag en Korrektiewe Dienste se dae as
sportvriendelike werkgewers getel. Die in-

stansics sal n:1 die v rki ing dramatic
verande ringe o ndergaan. portlui wat daar
hulle po rt in \ erk ryd be fen het, I
waarskynlik 'n bedrcigde pesi word.

Ook die universiteit i lankal niemeer . 0

genee om sportsterre te hui e wat nie wil
studeer nie. Daarrnee saarn sal rnaatskap
pyeook nie meer kan beko tig am sporthel
de teen hoe salari e in dien te hou tensy
hulle nie oa k 'n p roduktiewe bydrae tot die
maatskap py cake lewer nie.

Teen die agtergrorid va n die feite wildit
voorkorn asof rugby e goue dae verby is.
Gereelde interna ionale mededinging en
die professionalisering va n die spel kan
dalk die spel e aa n ie n red .
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'n S orm io 'n skemerkelkie

Johannesburg Stadsraad

KLiP IN DIE BOSIFIIIUIi

~)~

Aansoeke om bogenoemde betrekklng$, vorgesel van'n
voIlodlge curriculum vitae, meet gerlg word aan die

Dlrekteur: Kultuur, Stadsraad van Johannesburg. Die
Johannesburgse Bifnnale.Posbus1049.JohaMelllurg 2COO om

hom voor2& November199He berent. NlderebesonderhedeIs
verkrygblar vanJudith Watt by (011)407-7248.

015 meer as net Radio Sonder Grense: dis
Radio sender sensuur. Van Messina 101
Mitchell's Plein, van Rlchardsbaal 101
Sprlngbok ken Alrlkaanssprekendes nou
vryellk hul menlngs lug - en doen hulle dll

. nlel
Oleeerste paar programme Is oorval met lewendlge,
ulleenlopende oproepe van mense ullalle streke wat hul st
regull en openllk wll st oor die poliliek, kuttuur, die kerk, sport
en ander lasetle van die nestonale tewe, 011 Is duldellk dal meer
en meer mense nou Donderdagllllnde hul TV·stelle afskakel.
Oleprogram se neam Is Kllp In die Bos. Ole aanbleder Is Max du
Preez, omstrede redakteur van Vrye Weekblad.
ElkeDonderdagaal)d IuSsen 10 en 11. Dis Radio Demokrasle op
sybeste.

,enthede virberoepspersone om
, an te slult bydie "

5 urgse Biennale Projek.
• .:~~~.r;ennale Projek. 'n opwindende beeldende kunste·

jIIoJet.wat IIIMiall'1995sal open, het ondergenoemde stimulerende
!OOjlbaangelftnthlde vir toepaslik gekwalifiseerde persone met 'n
besOndere btlin:gStelling In eletydse kuns. Aanstelling sal s1egsop 'n
kOnttettue"grondslag plaasvlnd, terwyl salar/sse onderhandelbaar is

lISIcWanflJcAsles en ondervlnding.

rltR~gedkundigeKonsultant
",'Co"'OftsU~nekandidaat sal ultgebreide ondervindlng van die onderwys
If!;;'engerileenskapskwessles op die 5uld-Alrlkunsekunsterreln h~, asook
~,_, sterkldmlhlstratlewevaardlghede en kennlsvan die intemaslonale
H.:' bet~ende kunswfreld.
11~,' 01. p1rgtt verbondeaan die pas Isulteenlopend enstlmulerend van alrd
:), " ell behtls aspekte soosdie organiserlng vln seminlre, vergaderings en
.,'·;\wrkwlnkelprogrammeen die vestlging van 'n ontwikkelingsgerigte
.<~:' ~kundigeprogram.

I It;r! Sekretaresse
!{Aansoekersmoet gaele woordverwerking- enselcretarifle vaardighede hf,
11,~marne metvorige admlnlstratlewe onderv/nding en'n dinamlese,
.• ' geesdriftige benaderlngtot die werk •
~i ,~~

::.:

SSK4B 'f'Enoo 42S18

noodwendigmoet saamwerk met FWde Klerk, en so meer, Maar
als diplomaties en niks te omstrede nie.

En niks indringends nie - daarvoor is die afsonderlike insette
te uiteeniopend en te kort en Dali Tambose aanbiederstyl te,
wei, bedees. (Baie meer bedees as die boeiende juwele aan sy
lyf.)

As Klipoog weer kyk, gaan Klipoog nie met 'n oopgeslaande
sambreeloar die kop sit nie. Dlt voel dareriI te simpel vir so 'n

bland occasion. Allyk die dekor we! na Sun City.

DIE WARRELWIND het gou bedaar tot 'n gefladder. Is dit 'n
etniese tema? vra Tambooor die rits hakspelde aan haar bors.
"Please don't come to close to my bust," fladder Fassler. Voel jy
skuldig oor wat witmense als gedoen het? vra Tambo. "Idon't
want to be stereotyped," fladder Fassler. Het jy ooit uitgegaan met
"African South Africans?" vra Tambo. "Let's just say you were my
first lunch," fladder Fassler. Ontwerp jy verskillend vir
verskillende rasse? vraTambo. "Are we talking about bumshere?"
fladder Fassler.

Ens. Miskien is dit die ongemaklike stilte voor die storm, dog
Klipoog. Maar die Amerikaanse standup comedienne bringtoe
oak geen orkaan van "humour par excellence" nie. Net nog 'n
effense briesie toe syhaar tuxedo met 'n stuk van Fasslerse '
chiffon bedek om met 'n tikkie "sensual indulgence" te wys sy's
darem vroulik. ' .

MET DIE INSETSEL oar dierolprentmaker lord Attenborough was
daar naruurlik g'n sprakevan 'n storm nie - daarvoor is die Brit te
beleef. Die boeiendste virKlipoog om te hoor was dat hy as lord
nie meer mag stem in algemene verkiesings nie (hoewel sY vrou
kan.)

Met die rapgroep Prophets of the City van die Kaapse Vlakte
het Klipoog regop gesit.Gaan Tambo dalk 'n paar stofwolke
opskop oor die omstrede rigtings wat rap deesdae in die VSA
inslaan? (Kyk op p 24). Maar toe is dit mode-ontwerper Fassler
wat die heel tergendste vraag uitfladder: "How do you keep those
pants up?" :

•Die grootste warrelWind het gekom met die binnekoms van
Nelson Mandela - wat spontaan en warm toegejuig is. Maar ook
die ou.staatsrnan het nie sommerstorms laat opjaag nie. (Metsy
belee waardigheid sou hy in enige orkaan die ka1moog bly.)

Hy het lekker gesels - oar heIde, Afrikaans; oar waaromhy sy
huisgeskoei het op die lees van sf tronktuiste, '?Or waaromhy

\
\,
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HYwil sy nuwe geselsprogram inlui met 'n "ou gesegde" - "Even
the greatest storm announces its arrival with a little gustof wind",
se Dali Tambo, seun van die beroemde Oliver, verlede
Vrydagaand in die beginvan sy nuwe .geselsprogram, Night
Moves, op M-Net. \

Toe Tambo homself sjarmant bekendstel as the "little g1Jst ~
wind", sit Klipoog opgewonde terug en wag op die storm van
"rapture, sensual indulgence" en "humour.parexcel/ence" wat sou
volg.

Maar op die au end was dit toe Die nodig om die sitplekgordel
so styf vas te gespe nie. Met die eerste gas, die mode-ontwerper
Marianne Fassler, se binnekoms was daar weI 'n ligte
warrelwindjie - maar bloatomdat niemand met soveel meters
swartchiffon aan die Iyfkangaan sit sander om 'n paar
lugstrominge te veroorsaak nie.



brolloks & bittergal
Bodemvaste Ivy
Die wetenskap iswonderlik, se tante Ivy, maar ook nie sowonderlik
nie. Toe die SAUK se petite grootbaas laasweek'n klompie uitsoek
wetenskapIikes betigoar hul miskenningvan die vrou as verbruiker
en produsent in die wetenskap, het sysommer 'n goeie handvol
boereraat bygegee:"When I lived intheStates and in those cold, cold
rooms, when one shivered and sneezed and coughed, I used to
think, nou wat het ouma Raatjie nou weer gedoen? And that is how
I healed myself, and still do, met al daai ou boererate."

Nie net dink tanteIvy dat modeme medisyne net vir rykes bedoel
word nie, sy het dit ook teen die mense wat skotfels maak en nie
daaraan dink datdit te swaar en te laagisvir vroue wat in die lande
werk nie en diewat trekkers rnaak moetoak daaraan dink dat vroue
nie sulke hoe~swaargoed kan hanteer nie. En as fmale aanmoedi
ging vir die modemetegnologie het syasywerige tuinier gese sy sal
nie droom om kunsmis vir haar tuin te gebruik nie - alles uit die
kombuisvullisblik, behalwe die plastiek, gaan terug grond toe.

'n Paar skurfies
Afrikaners is nie netdie mees ~oogheiligevalsgatte in die land
nie, hulle vertel ookdie skuinsste grappe. En daarvoor kry hulle
nou 'n spesialeboek met skurwe grappe - uitgegee deur
Tafelberg nogal.

Die redakt~uris Unette Retief, advertensie-kopieskrywer en
skurwe hurnor-speslalls sonder weerga.

Hier is sommer 'n voorsmakie: Dieboer bekyk sy vrou oar
aandetetafel. "Vrou," s6 hy, "jy begin nou darem, uitsit, hoor, Jy
Iyk soos 'nstroper."·

Die aand soak hy toenadering in die bed. Sy vrou: 'Watl Ek
die stroper opstart vir een OU mieliestronkie?" Waarop die boer
die aftog blaas.

later ontferm sy haar oar haar man en s~: "Die stroper is
nou gereed omopgestart te word." Seg hytoe: "Nie nodig nie.
Ek het sommer maar met die hand gestroop."

• Unette salgraag nag bydraes wil ontvang. Sy betaal R10
vir elke grap. Stuur dit aan Posbus 781168, Sandton 2146.

Famous last words
Seker die famousste van aile last words isdie van Jannie

Engelbrecht, bestuurder van die Springbokke (hulle was die

Proteas tot en met die Slag van Tucuman), wat net voor die

laaste rugbytoergese het hy sal enige Springbok wat vir vuil

spel van die veld gestuur word, op die v1iegtuig sit terug huis .

toe.

En kyk hoe Iykjulle nou, ou Janneman. En as die Bokke nie

op Tueurnan teruggebliksem het nie,was 'n paar van hulle dalk

wei op die v1iegtuig terug - in body bags.

Kortpad na
miljoener-wees
Dis siek. Dis verskriklik siek.

Dis nou die berigte datdie drie dirty
tricks-polisiemanne van die berugte
V1akplaas, Eugene (Brille)de Kock,Koos
Vermeulen.en Paul vanDyk, elk sowat •
Rl,2 miljoerltlm die staat gekry het as 'n
goue handdruken loeopjeugdigeouder
dom afgetree het. 'Brille is 44, Koos is 46 en Paulis 40.

Hul swart handlangers van V1akplaas, die askari's, is ook almal
uitgekoop vir bedrae totR300 000 elk - en daar was omtrent 70van
~~ .

So: pleks van voor die hof, word hulle op my en jou onkoste
miljoeners,

En arme Dirk Coetzee, huleertydse kollega wat die beansop alles
gespill het, sit sander 'n sent.

En dan is daar natuurlik die Oorspronklike Pruisiese Veldheer,
genl Lothar Neethling, wat gIo met 'n handdruk van net onder 'n
miljoen en 'n pensioen van sa R8 000 'n maand afgetree het terwyl
daar 'n groat hofsaak oarsy kop hang.

lnderdaad. kan 'n ANC-regering ooit erger wees?

Demo-wat?
So van die ANC gepraat. se van hulle wat jy wil, maar die veldtog
wat laasweek geIoods is,kompleet met koeponnetjies in koerant
advertensies, is die mees konkrete bewys van 'n demokratiese
proses wat ons nog in onsland gesien het.

Mandela en sy luitenante begin naamlik om tot die eindevandie
jaar 'n reeks People's Forums te besoek om te hoor wat die mense
se idees, voorstelle en problemeis.Jykan oak 'n koepon invuloar
wat jou grootste bekommemis is en wat jy daaraan gedoen wi!he.

'n Les vir FW, Clarence, Constand, zach en Gatsha as ek al ooit
een gesien het.

Ganse?
Dievredesboodskap valnie oral op vrugbare grond nie. By'nKaapse
swart opgrnderingskool hou 'n onderwyseres die vredesduiwe
omhoog en vrn: What isthis? En toe kom die dreunsang: Twoducks,
miss.

Net ingeval iemand dalk vergeet het, Vrye
Weekblad was laasweek, 4 November, 'n here

vyf jaar oud. En going strong. Maar dit was
sulke traumatiese jare, soos met honde en
katte moet 'n mens eintlik die vyf met tien maal
om by ons werklike ouderdom uit te korn•..
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BRIEWE KORTER AS 300 WOORDE GENIET VOORKEUR

RIG BRI EWE AAHI

DIE BRIEWEREDAKTEUR, VWB POSBUS 177

NEWTOWN 2113

Koos Prlnsloo

Voor die klippe skree
~ \

"'"

Moet005 mense vermoor wat moor,om te bewys
dat moord verkeerd is? .

In 005 samelewing waar geweld e1ke dag meer en
meer mense se lewens beinvloed, sal teregstellings
deur die staat net die wanbegrip bevestig dat geweld
'n oplossing is. vir geweld.

Die reaksie van mense na die vonnis van Clive
Derby-Lewis en Janus Waluz was ontstellend.
Sogenaamde "Iinkse" leiers (wat beter behoort te
weer) se bloeddorstige uitlatings was skokkend Nie
minderwalglik nie was vrolik-Iaggende Gaye Derby
Lewis se heldeverering deur die "regse" leiers

Hoewel ekhoop dat die doodstraf sogou moont
Iik na 27 April 1994 finaal afgeskaf sal word, wil dit
Die se moordenaars moet toegelaat word om vrylik
tussen 005 te kom rondloop nie.

Lewenslange gevangehouding behoort letterlik
juis dit te beteken. Christelike beginsels stel dit
voorop dat vir elke mens redding, dit wil se rehabi
Iitasie, mod bestaan. Die doodstraf maak so iets
onmoontlik. So 'nproses moet egter na lype beraad
slegs deur diehoogste hofin die land beslis word.

Administratiewe bevryding om walter rede ook al
mag duidelik nooit geskied nie.

Dean du Toit ~'Qn Gardenl~(!W sl:1)f
Kyk as ek nie nou protesteer nie, dan sal die klippe
dit uitskreeu. .

Waarom moet skrywers hulle "relevantheid"
probeer bewys deur bekendes se vertroue te skend?
Eers Wilhelm Uebenberg met sy "ontblodng' van
Brink en nou weer Koos Prinsloo met sy swak,
onleesbare boekie waarin hy presies doen wat hy in
Tilgplaas gedoen het.,

Die foefie werk Die meer nie. In 'n land en 'n tyd
wat soveel bied om oor te skryf, is sulke intelerige
snert 'n k1aaglike teken van onrnag in enige let
terkunde.

Is ek dan die enigste wat nou moegis vir piele,
holle, 'n genaai en homoseksuele perversie?

Maar Koos Prinslod sal weer op TV sy mondjie
pruil en se dis 'nie &esafistikeerd" om die werk
anders as fiksie te sien nie. Hoe vervelig, En aI sy

. queer maatjies indie mediawereld speel saam. Hoe
pateties. Dus, Gerrit Olivier - Weije/ing is vertelteg
nies, emosioneel en opaIle ander terreine 'n swak,
ondergemiddelde hoek en ek het my respek vir jou
as resensent verloor.

DieVoortrekkers
H Lombard van Roodepoort skryf:
In dierubriek "Brolloks en Bittergal" van 16 Oktober
1993 word daar gespot met die Voortrekkers. Ek
beskou dit as die toppunt van swak smaak.

Die Voortrekkers is 'n beweging vir die jeug. ens
beywer ons 0 aomdie jeug op te lei lotgesagsaan
vaarding en goeie leier- en burgerskap. Hieruit is dit
duidelik dat die sogenaamde"grap" afbreek doen aan
005 organisasie, want as ons geassosieer word met
sulke swak smaak, word daar geen wurde aanons
doelstellings geheg nie.

Ekhoop van harte dat mense sal begin besef dat
sulke afbrekende humor" meer skade kan veroorsaak .
as wataanvanklik bedoel is.
(Ons bet reeds toegegee dat diegl'll/JPii oor die Voor
trekkers in swak smoak was. MaarjousteUing dar die
beweging die jeug op/ei tot "gesagsaanvaarding" en
die gebeime bande tussen die Voortrekkm en die
Broederlxmd isjuisprob/eme ua: VWB in die verlede
met die beweging gebad bet. Was kJakkelose aan
vaarding van gesag nie juts eenvan die groot pro
b1eme van Afrikanerdom die laasepaargeslagte nie?
~Red)

Weg met die galg
Isie Pretorius van Pretoria skrji:
Eerstens wi! ekdit duidelik stel datekteen aile vorms
Van diedoodstraf is.

{ ~
ccept them asyour social eq~lsi orthey will devour

you; they will destroy you.· - Dr Albert Schweitzer,
obel Vredespryswenner, 1952.

II Die volgende aanhaling kom van 'nAmerikaanse
Neger, Harold WiIIiarns: "In die grootste gedeelte van
Afrika isdaar geen raamwerk virvooruitgang nie en
die enigste manier waarop verandering in die Iande
bewerkstellig word" is ~ wyse van militere staats
grepe, Om die waarheid te se, Afrlka-leiers treeseIde
uit.
, . "Hulle sterfinopstande teendie owerheid, word
verban ofin die tronk gestop, Die Suid-Mrikaanse
regering kan maar aanvaar dat presies dieselfde in
daardie land sal gebeur indien hy sou toegee en die
land aan 'nmeerderheidsregering oorhandig.

En dan 'n laaste aanhaling van 'nander Ameri
kaanse Neger, Mohammed Ali: "As ekin Alabama sou

. woon, sou ek altyd vir goewemeur Wallace stern,
omdat hy die Blankes nie met die Negers laat meng
nie.Ek stem Die vir iemand se 'I love Negroes' Die en
ek sou ook Die vir Sammy Davis (half Neger, half
Joad) stem Die. Die rede is omdat hy met 'nwit vrou
getroud is. Mense moet trou met persone van hulle
eie ras."

Laastens, ek weet nie of Vrye Weekblad dit sal
publiseer nie, maar sit dit in jou pyp en rook dit
(Brie! ver!«Jrt -Red.)

Eenvandieonlangsevoorstellevlr'n Iandsvlag

Uiteen mond

Glo wat jy wil
RStonn mn Virginia skryf:
Ek wi! graag hiermee antwoord op 'n brief wat u
geplaas het onder die naam "Abel van Hennopsmeer"
(Vrye Weekblad, 14 Oktober 1993). Eintlik is daar 'n
paar wat ek graag sou woo antwoord, maar ek sal
volstaan by die een:

Uewe Abel
Ek wit graag vir jou iets aanhaal wat 'n man

geskryf het wat sy helelewe aan die swart mense van
Afrika gewy het, Hy het in 1952 die Nobelprys vir
Vrede gewen, wat ek glo in daardie tyd nogal
merkwaardig was. Deesdae lay elke Mandela en De
KI dit. .

"Let white men know. 1hive given my life to try
,0 alleviate the sufferings ofMrica. There issomething
that all white-men who have lived here like I have,
mus leam and know: that these individuals are asub
race; they have neither the intellectual, mental or
emotional abilities to equate orshare equally with the
white men in any of the functions ofourcivilisation.

Never fraternise. with them as equals, never

briewe

Nick Erasmus van PretorlQ skryf:
Ek isopreg bekommerd oor nourie aand se oorwe
gend gefluister van duister (die insetsel oorsimbole
op Agenda, Woensdagaand, 200ktober). Die ooglo
pende stilswye van die ournanne van dieRepubliek
wording, toe hulle wapens woo opneern omdat die
UDion Jack nie uit dievlag verwyder is Die. Nou wi!
hulle dit seker hou.

Wat die nasionalelied betref, ek was opdieeerste
Antarktiese ekspedisiein1959 en een van diebeman
ningslede van die skip, die ~olar Bjorn van Noorwee,
isoptragiese wyse oorlede. Ons hou toe'nbegrafnis
ter see. Ons moes singtoe hy van die "plank" afgly die
water in - daar is die see omtrenl (I} 000 voet diep.
Daar was Noorweers, Duitsers, Engelse en Boere aan
boord. Toesing ons saam Psalm 23. Elk insy eietaal.
Dit het soos een geklink. Kosie Jooste het ditopge-

• neern - en die opnameis beskikbaar bydieSAUK se
biblioteek: "Jan Pierewiet op die ys". Nkosi Sike1e1'
/Afrika sal mooi klink aI sing jydit in elftale gelyk. Die
boffIns moetnet die lied inelke taaI seidioom vertaal
met die oorspronklike in gedagte.
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'n Paarwoorde
RianaLubbe van Bellevue, Johannesburg, skryf
Vergun mytog (asletterkundige leek enleser) '0paar
woordeoor Koos Prinsloo.

\

Mag ek vergewe word, maar wat my betref, is hy
'n ongesoflstikeerde gay skrywer wat sygebrek aan

Italent verskuil agter publisiteit-truuks~o~
bekendes t~.

(
Wef ekdink. die speletjie is nou Yerby - Ek stel nie

belang in Hennie Aucamp of in 'n Uitgewer se
bedstories i\1'?
'" Daar buite is daar 'n oorweIdigende ryk en
sediversifJseerde Engelse lireratuur, waar talent nog
rot sy reg kom

Ekdinkdie Weifeling-boek gaan lelik boemerang.

~Naar's Takhare?
<zaneShaw van Worwter skryf:

', '.1 bet geword van Die Takhare vir Vrede en die
,':i\etariers vir Wereldvrede?

Groetnis ensterktemet VWB, hoop iY sit nie in eie
i -: s vas nie.

t;3bel van Luiheid

, .: I mn VerlangekraaJ" vanJohannesburg skryf
:: .'n triomf vir die Moffiosi!

'n Sin SODS .... aanIand byCioran; die skrywerwie
". :-cvryding nihilisme, 'njukstaposisie met die boete
,I',:ningvanGesualdo, asbyna emblematies beskau
~:n word." (VWB Boeke, 28 Oktober 1993, P43)
rxtcken niks vir enigiernand nie en kom sodik oar.

Daarom is Manta van derVyverse resensie op die
volgendebladsy van meer waarde; hoewel sy jou niks
\an die hoekvenel nie isdit sinvol en isdaar darem
'nspontane entoesasme. Voorts amuseer haar beeld
verandering van glimlaggend-skuinskoppie-onskuld
"patroon" na beaknik(ette) of Grunge Riot Grrrl Of
hoe se ek?

Dit bring my terug na dieeerste hoekseresensie.
Kan die jongeheer Prinsloo tog nie wegkom van
toilette, weUus enfamiliesake nie? Miskien kry die
"verskillende fassette van die begrip 'storie', ooder
andere:...• (etc ad nauseam) te groat gewig tot

~
eel van'n werklike storie met 'n "plot", geloofbare

rakters watontwikkeling toon, ens. Sogesien dan,
isdie term"Post-moderisme" die Labelvan Luiheid 
au hOOmens nie meer sinvolle storiestemaak Die.

By die verskyning 'van Slagplaas bet die berugte
Moffiosi metmening toegeslaan met hul hype dat die
hoek "universeel isen nie moffieliteratuur nie!' Wei,
ekis nie LC (literaIly Correct) nie, maarekdesputeer

daardie growwe vorm van "Konsensus deur Hype',
My hartbreek glad nie oor Olivier se aanhalings oor
diepa-figuur nie - disnou 'n bohIg-tema in hierdie
skrywer se werk en laat mens met 'n mengselvan
effense mislikheid en 'n verwondering oor die ou
mensdom se beboefte daaraan om "tentpenne tewi!
versit' in die Afrikaanse literatuur.

In enige ander Iiteratuur sou genoemde boeke
beperk gebly bet tothul kategorie (waar hulle hoort),
maar hier inlands en meer partikulier, in die Mri
kaanse letterkunde, deur mjddel van 'n netwerk (baie
doeltreffend) vaneendersdenkendes, word dit inons
gatte opgedruk. , ,

Was log julle vui! wasgoed in julie eie kringMle
ek.

Hierby wil ek dan ook byChristi van der West
huizen aansluit inhaarafkeer van f1ieks SODS "Sargas
so" en die verspotte pogings to! erotiek - die swete
rige boud/bors.

Hoekom is dit walglik in sulke f1ieks en waarom
isKoos Prinsloo se sekskapades nie walgIiknie? Oor
aambeie, by. "Bleeding Heart",

Maar nog was het einde niet • Mark Behr (p 46)
het my by tye sprakeloos gelaat In dan weer laat
skaterlag met syuitsprake. Ek kan nieglo dat sy hoek
(Die reub van appels) deur meer as 400mense gelees
isnie, en gegeedie publiek seapatie betwyfel ekdit
of bymeer as 10briewe gekry het. 'n Marita vander
Vyver is hyNlE."Want vandat die traosisie nou begin
het, is daar mosniereo walapartheid ooit ondersteun
het nie." Is hy vansykop af1 AI ooit van die AVF, KP,
AWB ens. geboor, skatteboP Die probleem is nie
mense wat hul steun ontken nie, maar juis die wat
sulke dinge steun. Nog 'ngrowwe soflsme word ge
uiter in diesin:"...iY moet vergeet daarvanom indie
Nuwe Suld-Afrika integaan lensy jybesefdat jy iswat
iY is." Daar's baie, vera! jongmense, wat bulself nog
glad nie"gevind' betnie! AI wat ek vir Mark Behrkan
se, is 'n quote van Frank zappa: 'You are what you
is,' Moodie mense wat nie Behr se teorle insien nie
dan nou selfmoord pleeg voor 7J April?

En waarom dan 'n hoek in Mrikaans skryf as iY dit
inEngels moet uiteensit in 'n Afrikaanse "tlentergat··
blaadjie (omeen vanu varige twiste weer op te haal),
Behr se inklusiwiteit irrileer ook - ons is alma!
individue, ten slotte, en moet net uiteindelik verant
woordelikheid aanvaar virODS eie handelinge. Behr
se groepsgebondenheid is jammer. Verder swyg ek
oor sy onbesonne uitlatings. Steve Hofmeyr is
voldoende - ons betnien6g 'nKwaai jong Man nodig
nie.

GeeonsIiewer meer sulke opruiende dinge soos
die slagting van Ye-Ye, ofis dit nou He-He(vemoem
na'nBulgaarse woord vir'hwnor" of"n gelag.-) Wei,
die gehypte spulse paartjie het mens darem laat lag
- nie met hulle nie, vir hulle.

Dit bring my oak terug na die bomo-erotiek.
Daar's glodrie strominge in Suid-Afrika - die "erken
nende' wat "ghetto-moffies' genoern word deur die
ander, "inklusiewe' of 'Iiberale" groep.

Eersgenoemde ismin ofmeer soos die PAClBlack
Consciousness (in Gay terme) enword verteenwoor
dig deurby. Johannde Lange, terwyl Koos PrinsIoo
in die "liberale' "ANC" skoal val, wat aggressief
ontken datbullevirhournous of00r houmous skr}f.

VIf beide skole kan 'n mens net se: Skaam julIe,
die lesbiers het wat styl, emosie, verwikkeldheid,
teerheid, sensitiwiteit en ware erotiek aangaan, julIe
by verre oortref, en ek verwys nou na 'n hoek soos

Klipkus deur ek dink Marlise Joubert.
Daar's ook 'n obskure "underground writer" met

'n posbus in Houghton wat grepe uit sy bloedstol
lende werke in EXJFpubliseer as advertensie vir die
aankoop van die "vanity?'- publikasies. Wie se Afri
kaans lewe nie dinamies voort nie, selfs in soutie
Houghton! Oit moo prof Elize se hart warm laat k1op.
'Sien Mev, prof. Botha, Mrikaans kan floreer buite
amptelike ondersteuning deur burokrate."

Ai, wat 'nskatkis van irritasie het m nie geword
nie!'

'n Voorstel, kanHenning Vl1joen da1k~se
sneI-verkopend:c simfonie resenseer? Moenie al
tyd so agter w nie, of rniskien he! dit my net

~ ontglip?
Vir my is VWB baie SODS Casper de Vries se

program: J.>aie interessante mensies kom prank vir 'n
wyle opdie blaaie, en se bulle se. Dit wys net weer
op die au gesegde: MAIle mense her behoeftes."

Dis vir my tog so mooi, ten spyte van aI die
irritasies en nie teenstaande my kritiek daarop.
(BriefLmmt - Red.)

Kan nie glo nie
"wgp/aas' tun Brixton skryf:
Ek: kon dit byna nie glo nie toe ek Genit Olsier se
resensie van Koos Prinsloo se vervolg op SJagplaas in

Q
jongste VWB sien. More of thesame!
Maar daardie hele resensie is 'n stuk vemaam

klinkende toesmeerwerk, sodatonstog net nie moet
f dis weer 'n stuksmerige pomografle nie. _

As gelukkige en monogame bomoseksueel is dittvir my walglik dat Koos Prinsloo se srneerstories so
Ij gehuldig word en asof dit 'n beskry$g van die Gay

!ewe is.

I
Die onromantiese werklikheid is dar baie gays

Prinsloo sewerk netso(of meer) afstootlik vind asdie
gemiddeIde hetero,

Om dan nog boonop so goedkoop met bestaande
(en herkenbare) mense se persoonIike lewens om te
gaan ter wille van jou eie ego, is niks anders as
laakbaar nie. Koos Prinsloo gaan van homself 'nbaie
eensame mens maak.

Weet Popcru?
]M Srnalberger van George skryf: -
Hoeveel probleme gaan Popcru veroorsak as huUe
beI\'US isvan derde mag optredes? Ek praat nou van
die voorvaUe van geweld wat daagliks gebeur, maar
baie min skuldiges word gevang en veroordeel,
terwy\ ons daaraan gewoond is dat die wetstoepas
sers baie doeltreffend is en die skuIdiges goo kry.

As die Popau-Iede weI Wee! van sulke derde
magoptrede, hoeveel polisiemanne sal geskiet moet
word omdie sporedood te vee?

Gaan Apia weerdie skuld kry?
Watter pogings word aangewend om die lede van

Popcru aan die kantvandie Afrikaners tekry, ofword
daar doeIbewus kragdadig opgetree,metvoorspelbare
resultate?

Totsiens, NP
W'liJie Doyer tun Pierre ron Rynew/d sktyf:
Vandat ekstemreg bet, is ek 'n Nasionalis. Maar ekis
nou gatvol vir Nelson Mandela, FW deK1erk, Rock
man, Cosatu en die hele gespuis.

Ek skaar my nouby die AVF en Inkatha.
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laastese

Hoekom moet vir 'n taal gestry word?
Dis'nmenseregdatiemand in symoedertaal moetkantereg kom,en daardietaal m oet in'n

grondwetbeskermwordandersgaanhytotniet,seHennoCronje ,hoofuitvoere nde
beamptevandieFederasievirAfrikaanseKultuurorganisasies,toeMARTlEMEIRING hom

vrawaarom die FAKdie''wa pen''virdietaal opneem

DinkdieFAK petlsleavir 'nmUjoen

handtekenlnge gaan helpomAfrlkaana as
amptellketaal behou? Ennamena wie dink
dieFAKmoet hy vir Afrikaansstry?

Die FAK is 'n sambreelorganisasie wat d ie
meesteMrikaansgerigte organisasies as lede
het.Petisies is een manier ommense vir wie
hulmoedertaal ems is,'n kans te bied om 'n
demokratiese inspraak te lewer vir hul taal
behoud in die nuwe bedeling op hande,
A1mal kan tog nie briewe aan die koerante
skryfnie. Petisies gee rnense kans om te wys
hoe hulle oor hul taal voel.

Maar Isdlt nle ' n tipleaeksklusiewe ding van

dieAfrikaner om te doen nle,omay taal bo
andertewll bevorder?

Nee, 005 vra nie dat Afrikaansboand er tale
bevoordeel moet word nie. Ons vra duide
likdat Afrikaans s66s die ander inheemse
taleberegtig moet word. Onsglo Afrikaans
moetnaas Engels 'n ampstaal bly omdat di t
dietaalis wat ongeveer 15 miljoen mense in
die land ken e n v e rstaan. Dis ook 'n histo
riese gebruik - die rwee ampstale.

Balemense verstaan Afrikaansnle,en glo
Engels moetdiedokumenteretaal wees.

Baie mense v e rstaan Engels ook nie baie
goed nie. Maar omrede die praktiese pro
bleme van verstaan het die FAK 'n mobiele
eenheid aangeskaf vir vertaling en tolkge
bruike. Ander o rganisasies gebruik dit ook.

S8ljulleso 'n dlens ultbrei naandertale
ook?
As ons die geld kry, salons dit sekerlik
doen. Disbaie duur om vertalerste gebruik.
Maar ek voel sterk dat die staat sulke
vertalingsdienste rnoe t bekostig en aan
bied. Die Dnderhandelingsraad het bewys
hoenoodsaa k lik dit is -hoe ironies dat in die
raaddie meerderheid nie in hul moedertaal
kon onderhandel nie.

AsAfrikaans 'n ampstaalmoetbly, watdan

van die Inheemsetale waarvoor julle se
Julie ookbeplelt?

a tuurlik rnoet daar nag meer arnptelike
tale bykom. Ekglo die inheernse tale wat 'n
bed uidende getal sprekcr het, moetbe Ii
in hul gebiede ook 'n amptelike taal wees.
Afrik aans, soos Engel s , is nie legs treekge
bonde nie. Dit word oral gepraat, daarorn
g lo ons dit moet een van die na ionale
amptelike tale bly.

Waar s ien dieFAKgevaarllgte flits vir die
behoudvanAfrikaans?

In di e AUKsien ons ' n o p igtelik radikale
a fname in Afrikaans - asof 'n nuwe beleid
aanvaar is nog voo r die nuwe beleid inge 
s tel is! Die FAK het 'n voorlegg ing gedoen
w aarin Afrikaans bi nne 'n vccltalige ver
band ui teengesi t word. Dis 'n belangrike
m oede rtaal waaraan aandag gegee moet
w ord e n beslis moet dit n a ve rhouding met
sy gebruikers aangebied w ord.
In d ie handelswereld neig die adverten
s ie wese nou opsigtelik na hoof aaklik
Engels . Daar word nie geteiken op getalle
o f in kornstesterkte nie. Ek meen dis omdat

baie van di e rnaat kappye buitelandse
verbinte n isse heren glo da t Engels , orndat
amper a lmal d it verstaan. vold oende is.

Loop d ie FAK niedlege vaar o m A frikaans
se stigm a as taal vandie o n d e rd r ukkerte

verste rk n ie?

Allermin s . Die FAK erken die re gte van die
rnoed e rtaa l 005 in 'n Hand v e s van Mense
regte verskans. Die ' verd rukker-srereoti
pering h e t werklik nou al verdwyn!Onthou,
d is Afrikane r wat lot groat ho o gte op die
voorpu nt van die dernokrati e ring proses
staan. In on verkennende g e prekke met
die 'C e kultuurmen e was dit ook bait
duidelik daar kJeefgeen stigm a aan die taal
nie . Ek d ink daar was 'n gev I dat ons die
boek va n die verlede luit e n die nuwe
begin: 'a tu urlik was hierdie gevoel aan ons
ka nt sterke r a aandie and e r ka nt . Baie van
die men e moes in ballingska p blv, wa- IIp
Robbeneil and . maklik ve rg Let jy ook nl':
Maar daarvoor het on beg rip . Maar on net

weder ydsc re pek by rncka ar gevind.

Watdink u vandlenelging o m A fri kaansby
univers i t eite en selfs die RA U af te kaal· 01
selfsultte faseer?

Man, e k i mas 'n Tukk i ! Elk geval, di
uiter belangri k dat 'n univ rsit e it sy taalin
ste lling h andhaaf. Natuurlik . rwag 'n mens
dat 'n unive rsiteit sy gebie d sa l bedien en
daarom i dit te verstane da r vo r ien ing vir
anderstaligc studente gernaak kan word,

laar o n la ng wa ek in Belgle e n in Ant
werp aan di e universiteit waar d aar eers 'n
stryd va n Frans versu laarns w a . Hulle
het du idelik uitgespel dit i belangrik dat
tersiere o nderwys vir enige ta al e voort
bestaan baie belangrik is. Finan ies speel
wei 'n groat rol en stellig m oet daar na die
aantal Afrikaanse universiteite v ir di e teiken
mark gekyk w ord -dalk i da ar te vee! of net
genoeg. Moedertaal moet egter tocganklik
wees vir studente op ail e v la k ke, want
moedertale moet ook ontwikkel kan word.
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BREEK WEG NA JOU EIE PLEKKIE
IN DIE NATUUR. GENtET 'N EKO-AvONTUUR*
BY 17 VERSKILLENDE NASIONALE PARKE.

I et 'n handjievol mense in Suid-Ahiko is bewus van
die weergalose fauna en Aora wat ons 17 Nasionale
Parke bied. Hierdie parke is vir iedereen oop en kan
deur a lmal bekostig word. En omdat die parke
regoor die platteland versprei is, kan jysekerwees
dot door een net 'n pear uur van jou huis of is.
Elke park het sy eie kenmerkende persoonlikheid wat
hom uniekmaak en beslis meer as een besoek
regverdig. Akkommodasie is in 11 van hierdie parke
beskikbaar en jy kan kies tussen houthuise, chalets

* 0 15 'N EKo-LOGIESE
AVONTUUR
Jou kans om d ie mooisle

. notuurlikeparke in diewereId
Ie geniet- reg op jou drumpel.

* 0 15 'N EKO-NOMIESE
AVONTUUR
p~wat almal kan bekos6g,
en~ regte woarde vir
jougeld.

en gesinskothuise. (Geen oomagfasiliteite by
Kransberg, Zuurberg, Knysna, Vaalbos, Richtersveld
nie. Tankwa is tydelik gesluit.) Die Nasionale Parke
van suid-Afrika is jou tradisionele wilderfnis, en is
oak die mooiste natuu~ike tuiste van wildlewe in die
wereld.
Wanneer d ie hedendaagse lewe te veel druk, is 'n
Eko-Avontuur in eenvan jou eie Nasionale Parke net
die ding om jou weer inaanraking met die natuur Ie
bring.

5E TRALE BESPREKINGS &HAVRAE: P.W.V. (012) 343-1991, UAPSTAD (021) 22-2810

NASIONALE PARKE
Ontdek die Nasiona/e Parke waf aan iou behoort.
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