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Die einde van 'n gebeurtenisvolle jaar
traumaties, maar oak vol hoop.

Aan die einde van 1993 word die vryheid van die pers 'n geweldige slag
toegedien toe die appelhof uitspraak teen VIYe Weekblad lewer indie "gifsaak"
wataanvanklik in dieRandse Hooggeregshof deurregterKriegler teen Lothar
Neethling besl is is.Opp 4 ontleed Max du Preez die aard en gevolge van
die uitspraak.
Die regering wat Nelson Mandela sal moet lei,word
op p 6 deur d ie politieke wetenskaplike Willie Breytenbach

onderdieloepgebringenop P 10lewergeneraaJTienieGroenewald
aan Ina van der Unde bestekopname van die VryheidsaJliansie se
onderhandelingspogings.
Hoe Iyk die hart van die volk? Louis Kirstein en fotograaf Sally

Shorkend reis deur Wes-Transvaal
en ontmoet sy mense op P 12.
Op P 20 loop Martie Meiring 'n draai
deur 1993 met sy hoogtepunte, sy drama, syskinder en
die grootste intemasionaJe momente.
William Pretorius dek die boeketafel op
p 36 met Breyten Breytenbach, Carl
Niehaus en 'n handvol bekendes se
boekekeuses van die jaar.

Christi van derWesthuizen kyk terug opdie weien wee van Grunge
op P 41 ,oakna poptoere en diejaar van die dollar in films en

op p 48 kyk Louis Kirstein terug op die jaar se
sportmomente. Nettie Pikeur maak reg vir die
oujaar op Montagu op P 50, en Henry No~e en
Sophia Meyerdrinken eet op P 51 terwyl Brolloks op P 52 heelwat
te S8 het.
Maar d ie laaste se (P 54) is die van 'n hoopvolle prof Sampie
Terreblanche vir 'n ekonomie wat deeglik reggestel gaan word.
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Nou't jy nie regtig meer
die reg om te weet nie
As Suid-Afrika colt gehoop het dat die regbank die vryheid vansy burgers gaa~ ver~edig , dan het
die hoop bitterlik beskaam met die Appelhol se uitspraak oor dieLothar Neeth llnq-qitsaak,
skryf MAX DU PREEZ, indie hofstukke oak bekend as Eerste Respondent

Zwelakhe Sisulu,redakteurvan Sunday Nation:Thejudgement ce rtainlyreinforcedthe percept ion01

a ju dicial system thatiscaught up in rigid legalismthatobstinate ly refusestotake into accountthe

context we lived in,andin m any instances,continueto live in.The pronouncements such as those

made by Mr JusticeHoexte r take thiscountryback toa past it is desperately tryingto rid itse lf .

Sase ander
SundayTimes:Medialawyers say thisweek'sAppellate Division judgmentintheG~n()ral Lo thar

Neethling casehasnailed dow n the lidsotightly thatt he only hope lor pressfreedom now lies with

the newConstitutionalCourt and billol rights.The lawyers say they are devastatedand that th e deci"

sion reflects afundamental inability tograsptheroleof the media in a modemsociety. They c al!I:the

most seriousblow topress freedom sincethe stateofemergency.

Pro f John BurchellvanNat a l-universiteit:Oitisontstellenddatdie AppelhofregterKriegler sa argu"

menteri ng verwerpwatdie reg benadrukvan diepUbliekom ingeli g te word.Die Appelho f he strenger

kriteria neergelevirdiepers om na tekomvQordat hulle inligting wat sells vankritieke belang vir die

publiek is,publiseer.

Business Day:Newspapers and othermediacannotbe exempted from theresponsibility fo r what

they publ ish.Butthestandards set yesterdaybytheAppealCourt, in a caseinvolvingdeep public in

terest, couldtorpedo the media 's watchdog roleinaNew South A frica,whereitwillbe required no

less than in theold.

DAAR sal 'n w et moet kom wat persvryheid
spesifiek waarborg en uitspel,of'nklinkklare
bepaling in d ie H an dves van Menseregte
wat in die Gron d wet verskansword.

Want solan k d ie ui tspraak deur Appel
regtersCorbett , H o exter, Nestadt, Nienaber
en Nicholas in d ie eethling-saak die pre
sedent bly wat deur howe nagevolg moet
word, gaan die p u b liek die reg ontse word
am behoorli k d eur die media ingelig te
word oor wat werk lik in die openbare lewe
aangaan.

Onder s6 'n u itspraak soudieonthulling
van die lnli gting -sk an daal, die vrotmelk
kubus-skand aa l, die toil ette-in-die-veld 
skandaal,die BSB -skan des, lnkathagate, die
A 'c se martelkampe, die Goniwe-debakel
en al die onlangse oopvlekkings van kor 
rupsie en wandade in die staatsdiens, die
tuislande en die veiligheidsmagte 6r' on
moontlikgewees het, 6f so afgewater moes
gewees hetdat dit g een effekgehad het nie.

As s6 'n regime in Amerika gegeld het,
soudaarnooit 'n \'V'atergate gcwccs het nie,
sou Richard [ix o rr president gebly het en
sou die geskieden is van die moondhcid
heel anders ve rloop het.

DicAppelhofse cethling-uil~pmak dr:wi
die wie! ver tenlg en gooi verskeiebelang
rike hofl-,eslissings o o r die mediasc reg am
oor opcnbare sak e verslag tc doen, onwer.
Om die waarheid te se, regter Hocxter, wat
die uil~praak geskryf het, gaanvir regver
diging van sy standpunt tagtig jaar terug na
wat lord haw in die Prh)' Council in die
saak Arnold v The King Emperorgesc het.

Aan die ha rt van die hele saak Ie die
kwessie of die m edia die reg het om oor
sake, debatte en b ew eringe van openbare
belang te berig sonder die volledige regs
verantwoordelik heid am dit waarte bewys.

Die\)'f regters k on nie bepaalof kaptein
Dirk Coetzeegelieg het toe hy velle! het dat
Neethling aan hom g if gegee het om ANC
aktiviste te vermoor nie , en of Neethling
gelieghet toe hy d it antken hetnie. ( ien

, berighiemaas.) In sy afsonderlikeverslag se
Hoofregter Corbett die saak was "one of
those relativery rare cases where the prob
abilities are even ly balanced" en "it is not
possible to say w ith any degree of confi -

dence w ho was telling the t ruth",
V'1}'e Weekblad en Weekly Mail se stand

pu n t was dat publikasie i n elk geval toelaat
baar w as, omdat die o penbare belang
sw aarder rnoes weeg en die beweringevan
s6 'n besondere ope n b a re be lang was 
beweri nge vanstaatsgesreu ride rnoorde op
va n sy o nderdane,

Regter johan Krieg ler het in sy Hoog
geregshof-ultspraak bevirid dar 1'1)'t' Week
blad daarin geslaag het o m met 'n oorwig
van waarskynlikhede te bewys dat sy be
rig te w aar was, en dat die \f'eek~)'.I f(/il, wat
oor d ie be rigtein 'n eie ber ig verslaggedoen
her , oak ge regtigwas a m di t te plaas omdat
"d ie aard en strekking van oetzee se be
werings, gesienteend ie agtergrond van die
wydlopende en voortslepende debut rond
om bewerings van magmisb ruik tOI op hoe
vlak deur lede van die ve iligheidsmagte,
sod an ig was dar die uid-Afrikaanse pu
bliek geregtig was om daaroor ingelig te

word. Di e inli gting was s6 helangri k dat dit
die reg en belang van die p -rs ci rn dit te
publiseer en van die lesende public-k om dit
te verneem die individu se reg Olll n ie te na
ge ko rn te w ord nie, moet verdring ... -

Regter H oe xter het die be i ndi ng~ ver
werp, en sommer vorige sake \\ uarin die
openbare bela ng ter sake gd"•. 111 h er, her
interpreteer sodaI daar van di e ,' n 'eer van
ope nbare b el ang en die idee vn n ;"l<:pcrkle
media-priv ileg ie nou rninder u " r I'> , IS ooit
tevore .

D ie regter het ook die argu m e n t ' ~' f\verp

dat die b e rigte oor die polisi c S~· moo rd
hendes s6 belangrik was en l:c l h l l ng s6 'n
senio r posisie be klee het, dat 'n \ ~ 1 vysing
na staatsinstellingsnie sougche lr he-r nieen
dat publik asie die enigste uirweg " ';J' Hy ·f:
die koera n te kon na ander s -nior polisie
o ffls ie re g egaan het, of sclfs na di rn. nister.

Koeran treda kteurs weer natu u rl ik dit is
'n onsinnig c argument. l'lI"lJ l u-t H rlede
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[aar 'n berig gehad 001'ern stige vergrype
deur die vei ligheidspollsle, m aar toe dit
na die k o rnmissaris vir komm enta ar ve r
wys is, het die polisie 'n hofi nterdik gekry
wat V'\ 3 ve rb ie..d het om 'n woord daar
oorte 'c, Daa r is verskeie ulke oorbee
Ide ,

En \-I F/3 het natuurli k bai ~ deeglik
ge wee t d :1I ee thling se senior ' presie

eweet het van die prakryke b y Vlak
plaas, hoofka n toorvaridie moord bendes.
\; at so u d it hel p om hulle komm entaar te

vra? En as hul le dit doodgewoon o ntken
he t, soos hull e en die regering dit tot
vandag toe doen, moe die hel - verhaal
toe net daar beg rawe gewe ~ h ~t?

In sy verwerping van regter Kr iegler
se standpunt . haal Hoext e r s mede
regte r op di escl fde bank, hoofr -g te r Cor
he tt , aan in 'n ()n l~ngse kontroversicle
saa k tu:sen d ie Fillllllcial ,\[ail-n age
Ho ldings. waa rin hy onde r m e 'r C die
med i3 vc rw ar maklikeiehelan - m ~t open
ha l" b ' Ia ng , en wil boo n p ' rkope
he o rder.

o rb ' tt 'c in y vcrslag in d i' 'eeth
ling-uits pr;Ia k: "I, too, am satis fied that
the tru e po ition in our la"'" is that a
de fendant" ho relics on the de~ n e of
truth and public benefit bears the full
onu 'o f proving that the d fa ma tory
statements a re substantially corr t:

1 'ou m oet ons almal maar net hoop
die tockol1lstige Grondwetlike H of word
gevul met regters wat 'n grater begrip het
vir die basie e werking van di e dem okra
sie in uid-Afrika, van die m edia en van
die huidige politieke houding en debat
te.

Of on kan maar almal na Loving en
Egoli begin kyk - en die intellektuele na .
C. " olank hulle niks 001' uid-Afrika
beeldsaai nie.

Hy't gemoor, SO
hy most lieg
DIE rwee be la ngrik te getuie in di - Ne th 
ling- aak " a ' D irk Coetzee, gewe bevel
voe rde r van d ie P se moordben d _. by
Vlakplaa " en g enl LotharNeethling, g " e e
hoof van die P e forensiese afd ' li n g wat
al tesame R1,5 miljocn weens la 'te l' ge '~ is

het ornda t h o nt ke n dat hy ooit n igie s
met glf te doen gehad het wat bed -1 ,,:1
om regeringsre n nanders te vergiftig.

Regter Joha n Kriegler het in di H g -
g eregsho f bevind da r Coctzee waa rs k y n lik
di . v aarheid p raat , e n dat 'ccth lin g h rn
en die Harm -ko mm issie probe er mi 'l-j
h '[,

Die regt -rs "~..n die ppelhof h · t n i '
saamg " tern n i . al hct hulle n it vir
j 'eethling voor hulle 'i 'n gctuig ' s regt I'

Kriegler nie . Hoofregter Comett • ". in s
spe 'iale verslag 'aam met die uitspra ak dm
hul 'to ri "m u tually de 'truetivc" i " ' n dat
"it is not po 's ib le to say with confid-n •
who wa ' telling the truth:

Dit i duid ~lik u it d ie uitspraak an _ -
bladsyc da t re -tel' I-1oexter, wat di uit-
praak gC'kryf h t, g " ukkcl h t om b

Coetzee lewe a rogue·polisie m a n e n
moordenaar verb te kom en hon1 001'

enigiet te glo . Hy verwys herhaald Iik na
hom as 'n " 'e lf-e rke nde moordenaar en
dief" .

Coetzee elf het n:i die uitspraak 6
hieroor gereag e er: "\; at die regter in effek
e, i dat 'n m en nie Jeffrey Dahmer e

erkenning 001' y moorde kan glo nie,
want hy i 'n self-erkende moordenaar. H y
mis die punt dat niemand wat by Vlakplaa
betrokke wa • 'n engeltjie kon gewee het

nie. Ek het gelieg en gemoor in opdrag, en
juis omdat ek 'n polisiernan was. In die
grootste deel van my getuienis inkrimineer
ek myself, want ek praat 001' moorde en
diefstalle wat ek elf gepleeg het ."

Coetzee se hy het "g een twyfel nie" dar
sy weergawe van die hele saak "binnekort
nog as heelternal waar bewy al word".

DIE REDAKSIE van rye \; eekblad hetdie
dagn:i die Appelhof e uitspraak s6 gerea
geer:

Ons dink die uitspraak is 'n slag vir
persvryheid en gaan die geloofwaardighcid
van die regstel e l verder o ndermyn. Oit is
nou die tweede keel' (d ie eerste was die
Harrnskornrnissie) dat di e reg telsel daarin
gefaal het om die be 'ma n van die polisiese
destydse moordbende te beve tig - al wcct
miljoene uid-Afrikaners dit het bestaan,

Ons taan by o n ' oorsp ro nklike berig.
Ons het vcrskeie rnaande gel ede reeds met
'n nuwe onde rsock na di e Forensiese La
boratorium begin na nuwc inligting ons
bereik het , en 0 05 sal di e o ndersoek nou
verskerp ,

Die feit dat die hof ni e vir genl l 'ccthling
van aile blaam o nthef h et nie, maar b100t
gese het dit i nie duidelik wi die waarheid
praat nie, beteke n " kerlik dat war genoeg
same prima fa ie-ge tui ni ' taan w;at 'n
kriminele ondersoek n a I' e thling • ge
drag en die praktyke by d ie Forens i '
laboratoriurn regv erdig .

As die taat gaan aandui d at 'n ond r-
ock nie gcd en gaan w ord nie, sal Vrye

Wcckblad dit 001'\ reg m 'n private ver
volging in te "te l.

Die uitsp raak I
publika sic van ry ,
nie, en on I n I . Ie n i g 'intimid I'

bat vocl a m on ' regu it ·t 'I va n nafh nk
likeond - ekend ' j erna listi .k t elaat v ar
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Watter soort Suid-Afrika sal President Mandela

moet regeer? PROF WILLIE BREYTENBA~H,

politieke wetens,kaplike van die Universtiteit
van Stellenbosch, skets die moontlikhede

wat die naaste toekoms vir die land inhou

IE laaste dagvandie "Ou"
Suid-Mrika was 30 Novem
ber. Sedert 1 Desernber

word Suid-Afrika nie meer
deurwitmense alleen re
geer nie. Sedert verlede

. Woensdag, toe die UitvoerendeOorgangs-
mad in werking getree het . waarin oak
veneenwoordigersvan dievooimalige "strug
gle"·partye prominent figureer - het Suid
Afrika' by die einde .van die begin van
rnagsdeling uitgekom.

Indien die April-verkiesing wei op die
aangewese datum plaasvind . die kans vir
uitstel is baie , groot, nie soseer vanwee
geweld nie (war verder sal toeneem), maar
omdat die administrasie van dievoorberei
dings virdie verkiesing (ook vanwee onder
handelingsmet dieVryheidsalIiansie) moont
liknognieafgerond sal weesnie. salonsby
die begin'van die einde van witmonopolie
wees, Ditsal egternie deur magsmonopolie
vir dieANt vervang word rue, alwen hulle

.-die verkiesings, '

Eers na April 1999(wanneerdie veelparty
kabinet sal ophou funksioneer), salons
regtig weet waaronsstaan wat die rnagspoll
tiek van "Nuwe" Suid-Afrika betref. Dit is
dan dat die "moeder van aile verkiesings"
sal plaasvind. I

Op pad nal999 sal vier stelIe faktore
egter ons transisie bepaal. Dit is oak die
soon Suid-Afrika wat President Mandela sal
moet regeer. Daar is "goeic~' en "slegte"
faktore wat salbepaal of dit die "high road"
of die "low road" sal wees. Die voorlopige
prognose is egterglad nie sleg nie. .

Federaal ofnie?
'n Kemvraag is of die oorgangsgrondwet
federaal is ofnie.Die antwoord isjaennee.
ja dit is, want daar is min genoeg sake
waaroor die sentrale regering eksklusiewe
magte beskik, en genoeg sake waaroor die
provinsies medeseggenskap sal he. Nee dit

.is rue, want die provinsies beskik nie oor
selfstandige finansiering- en belastingba
sisse nie en weinige alleenseggenskap. Dit

maak van Suid-Afrika 'n gesentraliseerde
federasie, soos Kanada, Maar vcrclcre toe
voegings van eksklusiewcstrecksrnagte 500S

die waarvoor die Vryheidsalliarisie vra, sal
federalisme versterk.

Dit is cgter twyfelagtig of enigc provin
sic, behalwe die PWV-provinsie, ooit eko
nomies selfstandig kan wees. Die res, selfs
die Wes-Kaap en Oos-Transvaal - wat die
lcwensvatbaarste is - kan nie klaarkorn
sonder die PWV-gans wat die goue fiskale
eiers Ie nie. Daarom i~ sprake van sesessic
van NatallKwaZulu 'n klug.

Die [aar 1994 sal bekendstaan as die jaar
wat Suid-Afrika weertenvolle by die wereld
daar buite aangesluit het. Die implikasies
hiervan is werklik opwindend,

Die resultate hiervan kan as 'n driedub
bele stel dividende beskou word:
• Die "vredesdividend" wat op die ver

krumrneling vandieOosblok gevolg het,
is die eerste dividend. Die dividende
betaal reeds uit, en in die vorrn van talle
nuwe bilaterale diplomatieke, handels-

6 .VRYE WEEKBLAD 9 DESEMBER 1993
\



ons

:1 .

en kulturele kontakte wat tussen Suid
Afrika en voormalige Oosblokstate ge
smee word, veral met die Russiese Fe
derasie.

• Dan volg die "De Klerk-dividend", wat
beslag gevind het in die Westerse wereld
se beloning vir die hervonnings sedert
1990 wat op dieafskaffing van apartheid
uitgeloop het.Byvoorbeeld, die Europese
Gemeenskap, oud-president George
Bush, die huidige Amerikaanse regering
en selfs die Statebond het almaI reeds
van middel-1991 begin om sanksiesopte
hef. AI sou die ANC dit kon veto, is dit
krediet wat op De Klerk se rekening
geplaas moet word.
Die skouspelagtigste aspek hiervan is
die hertoetrede tot weretdsport - rugby,
krieket, atletiek, sokker. In Mandela se
regeringstydperk vind byvoorbeeld die
Rugby Wereldbekerkompetisie in Suid
Afrika plaas. Die ingrypendste is egter
die ophefflngvanhandelsanksies wereld-

•
wyd; en die herstel van ons toegang tot
die IMF, die Wereldbank en die AOm
(Algernene Ooreenkoms oor Tariewe en
Handel - die sg Gatt). Dit het in die De
Klerk-tydperk plaasgevind.
AI ding waarvoor ons hier sal moet
katvoet loop, is om nieoorhaastig flnan
slele lenings aan te gaanwaaraan lastige
voorwaardes gekoppel is nie, soos die
van die Intemasionale Monetere Fonds.
Die Fonds se 6rekr~~in ander
ontwikkelende state, SODS in Afrika, is
glad nie goed nie.
Daarom moet die IMF Hefs maar 'n flnan
siele instelling van sogenaarnde "laaste
ulrweg" wees.

• In die onlangse tye het'n derde dividend
bygekom: die "Mandela-dividertd", wat
veral betrekking het op betrekkinge met
die Suide. Dit volg op die "onomkeer
baarheid" van die demokratiserings
proses.
Die dividend sal eers na 27April 1994 (of

\

wanneer die verkiesing plaasvind) ten
volle begin uitbetaaI. Dit behels lidrnaat
skap van die Organisasie vir Eenheid in
Afrika, die Suider-Afrikaanse Ontwik
keIingsgemeeskap ("sAi>c"), hertoela
ting tot VN-agentskappe, en nuwediplo
matieke bande, sakegeleenthede en aka
derniese en tegniese samewerking met
state wat voorheen noue bande met die
ANC gehandhaaf het, soos Indie, Kuba,
China en Ethiopie,
Van die state is of was kommunisties. In
Suid-Mrika self is onsekerheid oordieSA
Kommunisteparty en sy rol in die
regerende koalisie. Soos talle anderSuid
Afrikaners is ek ook ongemaklik oor die
ANC se alliansie met die SAKP. Maardie
regses se histerie hieroor is onvanpas.
meSAKP isdoodeenvoudig niesogevaar
lik as wat die regses wil wysmaak nie.
Die gevaarlikstes onder bulle is Ronnie
Kasrils en sy mense war 'n jaar gelede
nog geglo bet aan die Leipzig-opsie,
oftewel die flsieke omverwerping van
die regerings van Ciskei, Bophuthatswa
na en uiteindelik die Pretoria-regering.
Maar na die Bisho-debakel is die faksie
duidelik op die agtergrond geskuif. Selfs
Kasrils praat vandag 'n ander taal, Hier
teenoor het Joe Slovo en sy mense• "die
onderhandelaars" aan die regtervleuel
van die SAKP- sterk na yore getree.Hulle
is Suid-Mrika se "Euro-kommuniste",
mense wat met rnarkbeginsels, gereelde
demokratiese verkiesings en vrye kerke
kan saamleef.

Patrone van geweld
Dit bring ons dan by die negatiewe faktore
SODS geweId en lae groei.

Die belangrikste oorsake van geweld
skyn sosio-ekonomiese oorsake te he, soos
hoi! werkloosheid en lae groei. Ditvervaag
dieskeidslyn tussen gewclddadige misdaad
en politieke geweld. N:i die verkieslng
behoort politieke geweld, vera I wat swan-

9 DESEMBER 1993 VRYE WEEKBLAD 7



Na die verkiesing .
behoort politieke geweld,

veral \Nat swartmense betref,

afte neem.
Maar regse geweld kan toeneem.
mensebetref, af te neem. Maarregse gewe ld
kan toeneem.

Hoeweldaar onsekerhedeoorgeweld is,
is die patrone wat p olitieke geweld aan
neem heel du idelik.

Oit is eerstens 'n streeksverskynsel met
swart-op-swart geweld die prominentste,
wat hoofsaaklik in die Oos-Rand en Iatal
afspeel. 'Oit Iyk asof hi er 'n Zoeloe-fakto r
kan wees, want in atal is die slagting
Zoeloe-op-Zoeloe Cn Inkatha/ANC-verde
ling), aan die Rand is dit inter-etnies, met
hoofsaaklik (lnkatha) Zoeloes endie( 'C)
Xhosas wat mekaar a anvat. Aile partye is
egter sku ldig.

Maar omdat Inkatha-mense in Natal die
grootste getal slagoffers uitmaak, moet die
ANC die grootste blaam dra wat negatief
reflekteer op hulle leie rskap, veraI in Natal.
Maar dan is daar die Randse patroon. Die
patroon war oensky n lik met die sg "Derde
Mag" gekoppel is , wat weer 'n anti-A C
fokus het.

Ander geweldsfaktore het betrekking op
die moontlikheid van 'n rnilitere staats
greep, wat daagliks o nwaarskynliker word .
Hoewel eleme nte in die SAWeermag, pe i
fiek Komrnandole d e o p die planeland, on
rustigsal wees oor MK -Iede in die staande
mag, is daar va n muite ry kwaliksprake.

Dan is daa r d ie regses wat dreig met
burgeroorlog: sekere Afrikanersen Noord-

atalse Zoeloes teen die re s . Maar as die
ooit werklikheid sou wo rd , sa l dit 'n Trans
vaa lse en Zoeloelandse verskynsel wees.En
so la n k as w~t daar nie 'n b reukspul tussen
die polisie en "Nawe" u id-Afrika, oftussen
ko nserwatiewe plattelandse kommando's
en d ie nu we 'asionale Verd e d igingsmagis
nie , is di e gebeurlikhe id ook uit ers skraal.
Mandela en Constand iljo en sal dit ver
hoed. Mee r nog,Mandela sal die AWen die
SAP nodig he am stab ilite it n a 27 April te
verseker.

Die grootste probleem is egter 'n regse
revolusie, spesifiek wit verset - soos saba
tasie, te rreur en sluipmoorde. Dit is 'n groot
bedreiging vir die nuw e re g ering. ltra
reg ses , o ud-Oosblokkers , w it rass iste,supre
mas iste en supemasio na liste is die voe
dingsbron vir so 'n bed reiging.

Die bel angrik te tee nmidd els vir so 'n
versetpatroon is egter re eds in pick: 'n
billike politieke skikking, provinsiale outo
nomie, 'n involle integrasie van die TBVC
we ermagte en MK by di e W, 'n onaf
hanklike regbank, en d ie feit d a t die grand
en e ie ndo msregte van gewone mense nie
bedreig word nie,

Dit is waarskynlik d ie g rootste vrees
onder die witrnense.

En ek sal my laaste Kanonkop verwed
dat di e A 'C nooit met 'n Mo sambiek- tyl
on teie n ingsbeleid vore ndag sal kom nie.

Indien wei, sou ek 'n Allesverioren op die
spel geplaas het,

Geldsake
Dit bring m y by die laaste faktor: d ie eke
nomi c .

Die goeie nuus , is dat die reels van die
spel basies markgedrewe sal b ly . D ie en ig
ste inte rven sionist iese beleidsake o p die
age nda is re gste llende aksie (slegs tydel ik),
nuwe vorms van belasting (b yvo o rbeeld
verhoogde boedelbelasting en ver hoogde
Bn V; maar n ie ondraaglike rna a tskappye
en/o f pe rso o nlike belastings nie) , e n anti
mon opolie w etgewing, wat in elk g e va l die
ekonomie rneer mededingend sal rnaak.

Die sakesektor is buitendic n n ie uitgesny
van beleidm a king nie. Die nuw e rnakro
ekonorniese "trila te ralisrne" tussen die .ake
sekto r, die vakbonde endie reg e r in g . \ at in
die talle Fo ru ms uiting vind, sal bly \ '0 0 11

bestaan.
Die "enkel-aangeleentheld" Forums , soos

die Beh u is in g- en Elektrisiteits fo ru ms , sal
waarsk ynlik geleidelik na 27 Ap ril o n tbind
wo rd , maa r nie die 1 Iasionale Ekoriorniese
Forum nie .

Die soort korpo ratisme w at die sake
sektor 'n tem in beleidmaking \ aarborg
(die e lfde geld die vakbonde) , h e r ge korn
om te bly. Hulle moet net leer o m mi nd ert e
praat en v inniger by dinge '00 werk
skepp ing u it te kom.

Dit is 'n nuwe dinamiek wat h ie r in uid
Afrika ontsta an he t en wat regst r eks spruit
uit die pa k t-gedrewe skikkingspol it iek wa t

die merkw aard ighede van di e K rn pton
park p rose s o pgelewer hct.

Die wereld e finansiele pol isicm an, die
Intemasio n a le Monetere Fon d ' , a sook die
voo r te n ywerheldsdemokra s tc e in die
'\ c te (d ie V A e n lede van d i • Europese
Gerneens ka p) sa l in elk geva l wil toesien
da t di e een werklike potcn siele s uk 's
verhaal na a . Botswana en , 'a m ib ie - Suid
Afrika - n ie vir Afrika verlore g a a n n il' .
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Ons moet maar duim vashou dat
Inkatha m die verkiesing in die

NataVKwazulu provinsie verloor nie
- want indien el, sl ons
met 'n Sa -mbi-ops·e.

Moeilike tye
Maa r in Su rd-Afrika self, s a l die oorgangs
p roses ste e ds vol turbule nsie wees. Dit is
Mand cla se grootste uitdaging.

Oit beteken die moeilikste tyd vir die
AJIC le nog voor, want h y sal die "Afrikaner
prob le e m" die "Zoeloep ro b le e m", die PAC
ged re we probleem van d ie radikale "black
left" e n moontlik nag 'n "C osa tu -probleem"
ook m oet beredder, namate die vak bonden
die nuwe regering op konfrontasie afstuur.

O a a ro m sal die ANC n ie probeer om
Surd-Afrika aileen te reg e er nie : hy kanook
nie, want di e kapasiteit o n tbreek. Die sake
sektor (oo k dee! van di e Foru rnprosesse),
die kern van die hurokrasi e (veiligheids
magte inklu is), en sclfs die Iasionale Party,
sa l n o g vi r lank steunpila re van di e staatstel
sci bly . Dit s pel "gedecld e veran twoo rdehk
held ' vir 'n lang tyd, '\ at d ie I C-allian ie
sal b y bring, i mccr klcur e n legitimiteit.

D it is daarom nie in d ie IC e belang
dat d ie I asionale Party voortyd ig in duie
start n ie . Die NP be kik o r die beste
"reg irn e-ba nde" wat vir die A IC onontbeer
lik v ir d o e ltrefTende rege rin g sa l wees. 'et
so min is d it in d ie b ela ng va n die be
ho ud e nd e sektore in uid- fri ka dat die
AI IC minde r as 50 perse n t in d ie verkiesing
beha a l - want gebeur dit , ka n di t aan die
PAC d ie ge leenrheid hied o m b y die agter
deu r in te g lip en 'n A 'C-ko a li s ie vennootte

word (b in n e 'n soort Patriotie e Front) , wat

onsekerhe id w eer van voor af sa l o p b laa 
versug tinge va n "too ghastly to conte m
plat e".

Die aan p rak e van die Vryhe id sa llia n ie
dat hull e die rweede sterkste b lok i • i nie
(na g nie) w a ar nie , want die I P i terker a
lnkath a . De Klerk het oa k meer t un a
Buthele zi, w at w eer meer ste u ri h t a '
gene raa l iljoen, wat weer ver v r f
Mangopc 6 f Terreblanche i . Rov a n r nj
het geen m a gsba is nie, maar a di 'te rn
van "rede like reg held" al no g b aie van
hom gehoor word, veraI as d aar rd re
fede rale to e g ewing kom.

laar di ' prentjie kan nog dra m a tic '
verander voor 2 pril.

I et '0 m o et o n maar duim va h u dat
lnkatha ni ';' di e verkieiing in d ie 1 atal/
KwaZulu pro vin sie verloor nle - \ a nt in
dien w ei , ' it o ns m et 'n avimbi-op i " O it i

onwaa rskynlik dat lundi al aanvaar dat
Inkatha nie die pyp gerook her nie, Maar in
'n po t-Buthelezi-bedeling al l atal poll 
tiekoak ingrypend vera nd r, en sal Zoel •
met 'n eenvorm ige r uern aa n di uid-
Afrikaan e politick d e ' In m.

Die "Afrikan rprobleern " I went I rond 
om grondreg te , te rritoriale '11be kikkin •
die tatu va n Pret ria e n waar die t ' 
kornstige Afrikan er-ha rtland m '[ w is , · k
hetmy geld altyd o p d i I' rdw te en di •
Noord-Kaap, d .w.s, iets BoshofT
Orania, ge it. Maar m t ilj n en di Vol -
front wat Preto ria e n '-Transvaaln nuw
brandpunt ge rnaa k h et , vervaag Orania
Afrikan ·rland. beha lv • • dat iii .n-hullc s
planne vre eslik gek mpli • rd i , Bosh
'n bly d ie maklikst .

Stabieledemokrasie?
uid- frika m t in elk g 'val n g bewy dat

'n on tabiel e rgang m t I • groei cn h
etnisiteit in 'n nt -Ikk I nde taat in 'n
tabiele dernokra 'i • mge kep kan word.

nie , sal uid- frika weldra by 'n po t
aparthe id bestel uitk m , maar al hoe m r
op outo ritere metod . m t terugval om
stabilite it te verseker .

Dalk i dit o n ennydelik. Maar niemand
al kan se die men b y Ke rnptonpark h t

nie probeer nie. Dit i egter belangrike r a
ooit dat die ekonomie herstel - anders gaan
almal waarkry e n aile kuld op • 'uwe "
uid-Afrika pak. Eers dan i di integrasie 'n

moontlikheid, Maar dit is 'n nagmerrie wat
redelike men e sal wil verhoed,
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TWEEVAN DIE belangrikste sake waaroor
nog beding moet word, is die kwessie van
die grense van die "volkstaat"/provinsie, en
die kwessie van burgerskap van so 'n streek.·
Waar die regering gekom het met voorstelle
dat die Noordwes-streek moet dien as Afri
kaner volkstaat, is ditglad nie wat die AVF
wilhe nie.

"Afrikaners deur die hele land wi! deel
wees van die volkstaat. In die Noordwes
streek bly net 12 persent vanAfrikaners. Ons
houding is dat 'n volkstemminggehou moet
word om oor die grense te beslult,

"Ons weet die kemgebied vir Afrikaners
Ie in die gebied wat strek van Oos-Trans
vaal, Pretoria, 'n gedeelte van die Bosveld,
die Noordweste en Wes-Transvaal."

belang nie, maar in die rnagte van die
volkstaat. "

,Groenewald maak daaropaanspraak dar
die AVFdeur middel vandissipliriere stappe
'n einde gebring het aan baie van die
gewelddadige optredes van groepies en
enkelinge. "As ons vandag kyk na
sogenaamde regse geweld, is dit 'n fraksie
van wat dit ses maande gelede was. Daar
het orde gekorn," se hy.

"Ons het beweeg van 'n vennootskap
van Afrikaners na 'nalliansiewatriie-rassisties
gebonde is nie, maar gevestig is op die
beginsel van etnisiteit. Dit is 'n bedeling
gegrond op selfbeskikking en mnr Mandela
en rnnr De Klerk erkenalbei dat daar geen
permanente oplossing issonder die VAnie.

"Ons het besef ons kan net as volk
selfbeskikking opeis indien ons voldoen
aan intemasionale maatstawwe oor mense
regte. Ons is in 'n evolusionere rase en sal
met verloop van tyd 'nkultuur-etniese groep,
'n volk word. Dit salmense van aile tale en
selfs kleure insluit enabsorbeer. Maar dit sal
eers kom wanneer die persepsie dat die
Afrikaner bedreig word, verdwyn. Dit sal
eers kom met ekonomiese groei en voor
spoed. Dan eers raak'ngroep meer Iiberaal
in denke en baie meer toegeeflik."

AWB nie die WorldTrade Centre bestormen
beset het nie. By naskoue was dit die
keerpunt vir dieregses.

"Die ANC-leierskap het oris nooit gesien
as 'n bedreiging nie - tot op daardie dag.
Toe het hulle vir dieeerste keer vreeservaar
en gesien ons het 'n sterk rnagsbasis.

"Cyril Ramaphosa het vir Joe Modise
gebel en gese 'aktiveer MK'. Joe Modise wi!
toe weet watterMK? Net daar het hullebesef
hulle het beperktemag. Vandag besefons
dit was noodsaaklik dat die AWB die wre
bestorrn het. Ek het geen beswaar teendie
besetting van dieWTC nie, of teen diefeit
dat hulle 'n venster gebreek het nie. Ek het
wei beswaar teen die wyse waarop dit
gedoen is. Ekblameer die leierskap vandie
organisasie virdiegebrek aan dissipline oor
hul lede."

Dis die soldaat aan die woord. En met
reg kan hy met 'n mate van tevredenheid
terugkyk oor die afgelope sewe maande.
Met die "'militere junta" het hulle 'n groat '
mate van regse eenheid bewerkstellig en
onder die vaandel van die AVF nuwe hoop
geblaas in 'n gedemotiveerde,ongeordende
en versplinterde regse politieke groeper-
inge. ' '

"Ons het daarin geslaag om die Afrika
nervolk wakker te maak. Die volk was
verslae, het op die ashoop gaan sitsoos na
die Tweede Vryheidsoorlog. Ons het Vir
mense nuwe hoop gegee."

En met dieslim taktiese set om 'n bond-
. genootskap .met bedreigde tuislandleiers
aan te knoop, kan hulle moontlik selfs
daarin slaag om die NP van, die troon te
stoot en hul eievise-president te benoem. .

.' Die sal heel moontlik Mangosuthu Buthelezi
wees, ~e Groenewald. "Hoekom nie? Ons
stel in.elk geval nie in die sentrale regering

,

-,
Moses staan op die berg. Nou moet die volk net
terugkomvan die verkeerde pad, S8 gen~ Tienie
Groenewald, onderhandelaar van die Afrikaner
Volksfront aan INA VAN DER LINDE .

"DIE AFRIKANER hou nie vanswak leiers.
nie",se genl·Tienie Groenewald,stigterslid
en een van die onderhandelaars van die

, Afrikaner. Volksfront (AvF). "Die oomblik
wat 'n leier 'n; swakheid toon soos om
toegewings te maak, ofselfsdeurberoertete

, kry soos PW Botha, verloor hulle vertrouein
, hom." En wat vir die Afrikaner geld, geld

volgens Groenewald ook vir die Zoeloe.
Die afgelope weke ~as dit juis ;hierdie
standpunt waarrnee die AVF en die Vry
heidsalliansie (VA) hulle nou stewig in 'n
hoek vasgeverf het: die vrees om 'n swak-

'" tetjie tetoondeur vir enigietsminder as hul
verklaarde minimum vereistesteskik.

Na 'n onderhoud met Groenewald, wat
woorde gebruik soos " 'n ontsettende deur
braak", en "ek het vir die eerste keer hoop
op 'n vreedsame oplossing virdie land", is
ditmoeilik om te glo dat dieresultate van die

. .onderhandelinge so weinig is.
Terwyl Groenewald bly seur oor sake

soos die verkiesingsdatum en die "haas"
waarmee die Uitvoerende Oorgangsraad
ingestel word, is die indruk datdieVA vrek
Ius isvirverkiesing hou.

Berekende raaiwerk is dat hulle tot op
die laaste oomblik gaan wagombekend te
maak of hulle die verkiesing gaan veg.

, Intussen gaan hulle die rol speel van die
grootpretbederwer, die manne "met die wi!
watsovassoos 'n k1ipsteen staan", en gaan
hulle hul eie "oorgangstrukture" oprig en
hulle sommer in die algerneen hardekwas
hou.
HY,SOpS CONSTAND Viljoen, isdieregses

. , . se gesig van gernatigdheid, hoflikheid en
redelikheid - die antitese van die gewa
pende rampokkers in kakieklere. Maar die
'politleke deurbraak vir die VA, se
Groenewald, sou' nooit gekom het as die

j' ,.
~, "
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GenlTIenieGroenewald .•. 'Daarhetordegekom.'Foto: SallyShorkend

Hulle is taamlik tevrede met vordering
oor artikel 118, wat handel oor die funksies
en magte van provinsies (streke). Dit kom
daarop neer dat sommigeprovinsies minder
rnagte sal aanvaar as ander. "Oris is bereid
om selfvoorsienend te wees, terwyl die
Zoeloes dalk steeds staatshulp sal wil
ontvang." Dit bring weer artikel 121 in
gedrang, wat handel oor die belasting wat
e1ke provinsie maghef.Ook verskille op die
vlak is nog nie opgeklaar nie.

MAARVAN DIEgrootsteprobleme Ieop die
vlak van die burgerskap van 'n provinsie.
Groenewald se dit"lykdit asof claar 'n mate
van diskriminasie nodig sal wees om te

vcrsckcr dat die Afrikaner in die meerder
heid bly", Die probleem is wanneer daar
ekonomiese groci plaasvind in 'n staat, sal
daar 'n tocstrorning van andergroepe na die
gebied wees. Binne 'n ommesientjie sal die
Afrikaner weer 'n minderheid wees in sy eie
gebied.

Daar is verskeie voorstelle, maar hy self
glo dat terwyl almal vir diesentrale regering
mag stem, daar op die tweede vlak van
regering, naamlik streke, "burgerskap-

. grense" afgebaken moet word. Dit beteken
dat net burgers van 'n sekere "volkstaat" vir
tweedevlak-regering mag stem. Op plaas
like vlak verwerp hulle gesamentlike rude.
Elke volksgroep moet stemvir die stadsrade

waarhulle woon. Die voorstelle blykheelte
mal onaanvaarbaar te wees vir die ANC en
die regering.

Groenewald kap beweringe dat die "oor
gangsraad" wat die A VF so' pas gestig het,
neerkomop 'n eensydige onafhanklikheids
verklaring. Dit is net' 'n beplanningslig
gaam, wat aandag gee aan 19 belange
groepe wat strek van onderwys tot by die
weermag. Maar dit beteken oak as die
wettig verkose regering afstand doen van
gesag, moet 'n altematiewe regering vir die
Afrikaner beplan word. "Dis die begin van
'n bepaalde proses, 'n tydelike liggaam as
daarskielik 'n krisis opduik."

GROENEWAID PRAAT enige moondikheid
van'n gewapende oomame dood. "Dit sal
net gebeur wanneer daar 'n toestand van
louie onregeerbaarheid heers ,en wanneer
aile staatsgesag in duie stort. Op die oom
blik konsentreer ons al ons energie op
onderhandellng,

"Mensepraat bale, maar die totaliteit van
onsenergie is gerig op onderhandeling, As
daardie deure toegemaak word, moet ons
weer dink. Maar ons wil nooit 'n situasie
sienwaar besluit word op optrede waarons
die eerste skoot moet skiet nie. Nooit rue.
Nooit nie."

Oor die "tien plae" waarmee Ferdi
Hartzenberggedreig het en wat op 9Desem
bersou begin indien die AVF nie hulsin by
die onderhandelingstafel kry nie, se hy:
"Natuurlik doen ons gebeurlikheidsbeplan
ning op verskillende gebiede. Maar die
tydperk van 9 Desember af, en veral 16
Desember, is 'n dag van verootmoediging
voor God. Ons wil in opregtheid op ons
kniee gaan en vra na die wil van God. Daar
is selfs sprake van 'n nuwe gelofte."

DIE AFGELOPE PAAR maande het hygeleer
hoe langer onderhandel word, hoe grater
die wedersydse begrip en hoe beter die
kans om 'n oplossing te kry. "Ons is noueers
werklik in 'n situasie waar ons opreg met
mekaarpraat, maar die probleem isdat ons
indiehoek geverf is met datums. Onsstaan
op die rand van 'n groat deurbraak, maar
daaris by aile politieke leiers 'n gebrek aan
staatsmanskap. Dit geld vir politieke leiers
regoor die spektrum.

"Soms dink ek ons is soos die volk van
Israel wat uit Egipte die woestyn ingetrek
het en terwyl Moses op die berg besig was
om die gebooie te ontvang, het die yolk
alreeds weer 'n verkeerde pad ingeslaan. ",
Diegevolg was dat die volk weer 40jaardie .
woestyningestuur is. Miskien moet ons ook
eersweer 40 jaar woestyn toe gaan. Ekhoop
niedis die geval nie."
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Twintig Wes-Transvaalse dorpe het vroser vanjaar op Ottosdal 'n .
mandaat aan die leier van die Konserwatiewe Party, dr Ferdi

ri., Hartzenberg, gegee om hulle in die Volkstaat te voeg.
~ LOUIS KIRSTEIN en fotograaf SALLY SHORKEND het op
. . tien van die dorpe gaan kyk hoe die beoogde Volkstaat '.'

Iyk - en ontdek dat al die mans nie met lang baarde en .
, haelgewere rondloop nie.

Hulle het ookontdek dat baie van die oorlogspraatjies na die reen
. tydelik op die agtergrond geskuif is terwyl daar volstoom gewerk

" .,' word om dielande om te·ploeg.
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OWAT25 kilometer anderkant Potchef
stroom op die R26 verklap die Maretha
skag in die kaal veld dat daar 'n dorp
naby is.

Wat dit nie verklap nie, is dat dit die

poort nadie Volkstaat is.
Stilfontein, 'n paar jaar gelede nog 'n bedrywige

myndorpmet drie myne, is vandag 'n stil dorpie met
baie ou mense. Net die skagtorings herinneraan die
jare van rykdom en voorspoed.

Stilfontein se toekorns word deesdae meer uit die
Perth-gebou in die hartjie van die dorp as in die
dorpsraadsekantore bepaal. Hier, in kamer 103,week
Eddie Marais en sy kamerade van die Afrikaner
Volksfront aan 'n toekorns sonder Klerksdorp - hul
grootste,maarNasionalistiese buurdorp. Want, reken'
die kenners, dit is vir StiIfontein heel moontlik om

\

.~ -,

sander K1erksdorp se stadstatus die masekono
mies op te kom.

Marais praat soos 'n strateeg. MKlerksdorp kan
jou niks wys nle, ft se hy. MAlles wat daar bestee
word, kom van die myn en boeregemeenskap
pe."

Daarworddarem ook 'n agterdeuroopgehou.
MOns salnie in isolasie bestaan nie - disdieetiket
wat die NP aan ons hang. 005 sal saam metons
mede Afrikaner-patriotte in vrede met ons bure
leer," se Marais.

Wanneerhy van Klerksdorp sestadsraadpraat•.
gebruik hy woorde soos kommuniste en ver- ".
raaiers.Hulle heul mos met die ANC.

Netvir lngeval die "Groot Ideaal" nie uitwerk
nie, hetdieRed Roses-eiendomsagentskap in die
kantoorneffens die AVF talle huise in Alberton
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Tweewerkersmet besems: Biesiesvlei ...waar'nmanwelk,hande indiesakke.

beskikbaar vir die wat wi! hervestig.
Nadat 005 'n bietjie geselshet, besluit die AVF-verteenwoordigers

hulle wi! nie 'n formele onderhoud voer nie.

Hou diefonteine wit
'n Blok van die AVF se kantoor isdie Three Fountains Hotel, met'n
NP-rnan in beheer en oop viraUe rasse - 'n doring in die konserwa
tiewe dorpsraad se vlees.

NAP Esterhuizen, die eienaar, se hy begryp nie die optrede
waarmee die stadsraad teen syhotel dreig nie. Sedert hy die hotel
oorgeneem het, is daar al soveel verbeterings aangebring dat die
Three Fountains weer reisigers trek wat daar wil oornag,

"Toe die hotel net blank was," se hy, "wou niemand dit onder
steun nie.Toe ek dit oorgeneem het, was dit reeds 'n 'oop' hotel. Ek
het dieverbeterings aangebring en dit weer ordentlik gernaak.",

Maar op 'n spesiale raadsvergadering het die dorpsraad besluit te
veel witmeisies bied hul "dienste" aan virdie swartes wat daardrink.

. Dringende stappe moet teen die hotel gedoen word, is besluit.Wat
die stappe is, is mig nie duidelik nie. Dat die dorpsraad hom wi!
toemaak, word tussen die Iyne gelees,

Vandie hotel is dit 'n paarminute se stap tot by die kantoorvan
die plaaslike koerant, Stilfontein in en om die dorp. Die redakteur,
Henk Kruger,vertel beskeie dathyen die dorpsraad weens politieke
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verskille en 'n boelander dinge, lankal nie meerom dieselfde vuur
sit nie.

Ook vir Kruger, wat sowat twee jaar gelede met sy eenman
koerantjie begin het, het die volkstaters nieoogharc nie. Hy is die
een wat samewerking met die township se stadsraad, Khuma,
bepleit. Hyisookdie enigste een wat in dieopenbaar se Stilfontein
het nog nie veel van die beloofde nywerhede en ontwikkelings
gekry nie. 'n Teer punt waarop daar toe geenantwoorde verkry kon
word nie.

Weg met die 'plakkers'
Om die volkstaat blank en die inwoners veilig te hou, moet ontslae
geraak wordvan die sowat honderd plakkergesinne, 'n kilometer uit
Stilfontein.

AI werk huUe op 5-skag - reg langs hul huise - meen die dorpsraad
hulle is 'n gevaar vir die dorp en sy inwoners.

Nou moet die plakkers verskuif word na Khuma, meer as tien
kilometer anderkant die dorp. Van hulle blyal jare langs die skag.
AI taal wat hulle kan praat, is Fanagalo, die mynmengsel van
verskillende swart tale en Engels.

Hulle kom van Transkei, Lesotho, Mosambiek en Swaziland.
Week heeltyds vir die myn en pia niemand rue.

. Isaac Siyoko, 30, is at een wat Afrikaans en Engels kan verstaan.

\ '
\
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Van probleme tussen die plakkers en dieinwoners weet hy nie - ook
nie van die dorpsraad se planne om almal te hervestig nie.

"Niemand het vir ons gese ons moet trek nie," se hy.

Hyperama van ou mense
In Klerksdorp, Noordwes-Transvaal se enigste stad, is die sakernan
en burgemeester Steve du Toit se kantoor in die Saambougebou in
Boornstraat op dievloer net bo die tweewat hy aan die ANe verhuur. ,

Hy glo nie Klerksdorpsal 'n spookdorpword wanneer Stilfontein
.besluit om hul koopkrag te onttrek nie. "Daar woon maar sowat '
15000 blankes in Stilfontein. Selfs in KImma - wat klein is - woon
daar amper 40000 mense.

"Die tyd van die rnishoop-sindroom is verby. Hoe groter 'n
stadsraad is, hoebeter," se Du Toit, watookKhumase administrateur
is.

"Klerksdorp is seker 80 persent onathanklikvan sy buurdorpe.
Stilfontein kan homnooit van ons losmaak nie. Hulle is dan besig om
'n hyperarna vanou mense daar te vestig. Daar is min ekonomiese
lewenskragtigheid in so 'n dorp."

Van buite KP, van binne NP

Die hand van vriendskBp
Van Stilfontein af is dit so 70 kilometer tot op Ventersdorp, die
hoofdorp en laervan "Die Leier" en syAWB-kommando. Net voor
Die Leier se laer draai die pad gelukkig links na Lichtenburg en
Coligny. So 'n uur se ry verder.

Uchtenburg is 'n dorp wat verdeel is tussen die
Volkstaat-regses en die wat die hand vanvriendskap wil
neem wat deur dieBoikhutso-inwoners uagesteekword.

Op die oomblik wen die Volkstaters nog,:maar die

Boikhutso-inwoners het saam met verskeie sakemanne en kerk
groepe die Lichtenburgforum gevorrn - 'n soort drukgroep en
probleemoplosser. Dieprobleemis net dat die dorpsraad niemetdie
forum wil praat nie. Hulle se die forum het nog nie vir hulle 'n . -,
"agenda" gegee nie.

Die forum se fasiliteerder, Jan Badenhorst, het die behoeftevir''n
gespreksforum verlede jaar met 'n verbruikersboikot raakgesien.

"Almal her skade gelyendaar was oral spanning," se Badenhorst,
die personeelbestuurder by 'n sementfabriek. " 'n Gespreksforum is
byeengebring en die mense het met mekaar begin praat, Die
verbruikersboikot is na ses weke afgelas. Ander dorpe s'n het vir
agtien rnaande aangehou."

Die forum het nou sogevorderdat sewe subkomitees gestigisom
verskei~ belange van lichten~g se inwoners te ondersoek. "Die
mense In Kaapstad en Johannesf)urggaan nie die dinge virons mer
uitwerk nle," se Badenhorst, "ons mbet dit self doen."

Hulle struggle begin nou
VirKoos Rampine, voorsitter van die civics in Boikhutso en van die
forum se subkomitee virkommunikasie, is die uiteinde vanalles op
lichtenburg baie duidelik. . .

"Ons is almal deel van 'n ander Suid-Afrika. Ons sal uiteindelik
bymekaar moet uitkom,' se hy. "Ek dink net hulle is bang vir die
realiteite en te bewus van die waarheid dat enigiets wat met
apartheid te doen het nie 'n toekoms het nie." Maar, se Rampine,
"almalop Uchtenburg isnieso nie. Ek dink daar is baie oulikemense

op Lichtenburg wat graag 'n toekorns vir ons almal wilhe.
Hulle is deel van die Lichtenburg-forum.

"Maardie stadsraad dink hy praat met die ANC as hy
met die forum praat, en dit is nie waar nie. Na April se
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Lekkerwerk
Van Biesiesvlei af is dit deur Sannieshof - waarjohan Snyder, hoof
van die beskermingsdienste, en Nic Smith, verkeersbeampte, met
hul radartoerusting in die koelte van 'n boom siten aan 'n Coke teug.

, ,,' Hoe doeltreffend hulle is, weet ek nie
- want die boere vanSannieshof waar
sku jou al sowat vyf kilometer buite
die dorp dat die gereg langs die pad
sit.

"Ons is ook die brandweer en
ambulans," spot Smith.

"Die werk islekker.As ons moeg is
vir die kantoorwerk, kom staan ons
hier," se Snyder terwyl Smith gou 'n
taxi deursoek.

Ek sf: hulle ek werk aan 'n artikel
oor die Volkstaat en Wes-Transvaal.
")a," se Snyder, "hier is alrnal regs."

Waarom het hy die koerantwese gelos? Hy
lag. "Ek moes binne tien minute besluit of ek
wit aanbly as redakteur en of ek eerder 'n
winkel op Wolwepan,sci 'n paar kilometer van
Biesiesvlei, wi!koop.Ekhet toe maardie winkel
gekoop en laterdiewinkel hier gekoop. Ek kom
werk toe soos ekwilen dit is lekker," se Koenig
in sy kortbroek en plakkies.

"Skryf net dat ek nie met die ,Vrye Weekblad wil assosieer nie,"
se hy terwyl foto's geneem word. "Ha," se 'n boerhier agter my, "ons
gaan een van die ldekies aan jou neef stuur."

Koenig lag net verlee (en ek hou duim vas dat die fotosessie
voortgaan).

Die lewe gaan voort
Anders as in die Karoo sit die dorpe
hier naby aan mekaar. Van Biesiesvlei
naSannieshof is dit minder as 20
kilometer en van daar is dit 'n kat
spoeg na Delareyville, gestig in 1914,
en dan is dit deur na Schweizer-Re
neke.

Die trekkers op die landerye vertel
hul eie storie van boere wat na jare
van droogte nie gaan Ie het nie, maar
die natuur-elemente trotseer om 'n
lewe te maak. Opsommige plase loop
die trekkers so drie-drie langs rnekaar,
Dit is net die stofvan trekkers wat die
eentonige pad na Schweizer en die
lugspieeling verbreek.

Op Schweizer-Reneke bespreek ek
plek in die TheresaHotel. Dit is warm

en die lugversorger blaas net warm wind uit. Buite is dit snik-heet.
Enkele rnaande gelede het die AWB ten aanskoue van, die hele

wereld die vryheid en reg van toegang tot die dorp ontvang - terwyl
Ipelegeng, die township net so vyf kilometer
suid van die die dorp, dieselfde eer aan Joe
Modise toegekenhet.

Die wit dorp is steeds anti-swart, maar daar
loot> nie meer langbaardmans met haelgewere
rond nie. Schweizer se burgemeester, Joey

,Fourie, en die voorsitter van die bestuurs-

DieleeuvanWes-Transvaal,genIKoosdelaRey,hou'n
wakendeoogoorLichtenburg.

verkiesing sal dit nie rneer vironsnodigwees om te struggle nie.Ons
het onsvryheid van gelyke regteenvoordele bereik. Maar hulle (die,
konserwatlewes se) struggle begin nou. Vryheid het 'n duisend
betekenisse.tse Rampine,

Een kookpot?Aikonal
Die filosofiese opmerking vind 'n ironiese weerklank in die burge

, meester van Lichtenburg, Jan Laurens, se 'woorde. "Lichtenburg se
mense (dit is nou die blankes) hethulle bereid verklaar om deel van
'n Volkstaattewees en nie onder 'nANC/SAKP-regering te dien nie.

"Ek is nie teen onderhandeling nie, maar daar moet eers geves
, tigde regtewees voor daar onderhandel kan word. Maar dinge het

te vinnig in een rigting gevorder," se hy.
, . "Daar kon dan selfs samesprekinge gewees het oor 'n k1einer

, grondgebied - maar' om almal ineen kookpot te gooi gaan ~ewerk
ni~ \
, 'Is daar baie oorlogspraatiies in die orngewing? wil ek weet. "Ja,
veral op grondvlak," se Lourens. "Ek dink die mense is, soos die

, volksliedvra, bereid om te sterwe vir
hulland." '

Enhy? "Ek sal verkies dat daarnie
oorlog kom nie. Maar as dit gaanoor

" die beskerming van die gebied, sal
ek." ' ,

, SeIfs al word die gebied nie erken
nie? "As dit nie erken word nie, se

, "Laurens, "isdaar ander metodes,hoe
," wel die meeste al uitgeput is. As dit

gaan oor vryheid en voortbestaan sal
ons veg."
, Wonder hy ooit of hy metdieregte

Cling besig is? Daar is so 'n effense
huiwering voor hy se dat hy "redelik
seker" is.

, Aan die einde van die onderhoud
"~ wonder ek of Lourens praat soosdie

Partyhom voorse en of hy in sy hart
,,oortuig is van die saak.'

, ,Regenregs
Op padna Schweizer-Reneke stopek
vlugtigbyBiesiesvlei Handelshuis,een
van twee algemene handelaars indie
dorp, '

Dieres van die dorp bestaanuit 'n
Indier-winkel, 'n polisiekantoor, 'n

• poskantoor, 'n kerk en die lee skool.
. Omdat die grond vir die skool deur

..' die boereaan die Transvaalse Onder
" " wysdepartement geleen is, word dit

. . ' nie virdieItekeng townshipse kinders
.gegee nie..

Wilhelm Koenig, teen sysin neefvan Roelf Meyer en voormalige
, redakteur van die Welkomse koerant Vista, besit die Handels-

huis. ' , .'" '
"My hart is reg en regs," se hy toe ek hom begin pols oor sy

, 'verhouding met sy bekende neef. As ingeskrewe lid van die AWB,
,',se Koenig, is hy reg vir oorlog. Die is ons grond, vertel hy terwylons
, tussendie rakke videobande s~anwat sy handelshuis ook verhuur.

Nuweuitreikings word met 'n plakkertjieaangedui. Dit is vreemde
,titelsvir'n konserwatiewe gemeenskapwat s~engersen~uurbepleit
en weer in die ossewatydperk wi! leef. ' ,

, . .' -
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RETURN TO
PARADISfl~

BREYTEN BREYTENBACH

r------------------,
: Ja, ekwil graag op Vrye Weekbladinskryfen RETURN TO PARADISE he.

I Naam: .

I Ad res en poskode: .
II ................. .
I Telefoonnommer: .

I Kredietkaarlnr: .

I Vervaldatum: Maand Jaar .

I
I Handtekening: .

IL ~

'n Jaar se stimulerende leesstof en Breyten Breytenbach se splinternu-
we boek RETURN TO PARADISE!
As jy vir 'n jaar lank op Vrye Weekblad inteken teen die reeds
verminderde bedrag van R100, ontvang jy 'n gratis eksemplaar van
Breyten Breytenbach se boek RETURN TO PARADISE (David

Philip), heeltemal kosteloos. Die
koste van die boek in die handel is
R39,99. Buiten dit het Breyten in-
gestem om die boek spesiaal vir ons
lesers te parafeer.
RETURN TO PARADISE
Breyten se weergawe
van sy jongste ontdek-
kingsreis na sy Afrika
en die verkenning van

sy Suid-Afrikaanse identiteit tydens sy laaste besoek aan
Suid-Afrika. Dit is ook 'n ontleding van die hart en siel van
sy omstrede, komplekse en pynlike verhouding met sy
geboorteland. Syne is die unieke insig van die buite-
binnestaander, 'n insig nie net in Suid-Afrika nie, maar ook
in Afrika as 'n geheel.
Die boek is lewendig, kontroversieel en soms heerlik komies.

Intekenare kry Vrye Weekblad v66r die
naweek in hul posbusse, of, in die geval
van Groter Johannesburg of Pretoria, by hul voor-
deure afgelewer. B1W en afleweringskoste is by die
R100 ingesluit. Jy kan ook vir ses maande inteken
teen R60, maar dan kry jy nie Breyten se boek nie.

• Die spesiale aanbod geld net vir
,n beperkte tyd en net die eerste
25 intekenare kry elk 'n gratis
getekende kopie van RETURN TO
PARADISE deur Breyten
Breytenbach - stuur dus dadelik
die vorm aan VWB-intekenare,
Posbus 177, Newtown 2113. Jy
kan per tjek, posorder of
kredietkaart betaal.

Die enigste nuustydskrif in Suid-Afrika wat die naam werd is

l~

I

Geel en groen
Van Schweizer-Reneke ry ek 'n
ompad om hy Ottosdal te kom,
waar die 21 dorpe hulle berekl-
willigheid vir 'n Volkstaat verklaar
het.

By die kommando-kantore
staan 'n plaat bakkies. 'n Kom-
mandant verte1my dit is boere wat
hulle vtywillig aansluit by die kom-
mando. Dit is vir my vreemd dat
die weermag nog ontken dat die
kommando's op die platteland deur
die regses gekaap is.

Langs die pad van Ottosdal na
l-Iat1beesfontein se 'n boer Hart-
beesfonteinkommando het glo op
een dag 200 vrywilligers gekry.

Net voor Hartbeesfontein ry ek
verby 'n gewel-huis. Die inwoners
is die Mosete-gesin. Hulle het die
huis hy die boer gekry. Binne ruik
die huis na politoer, wat ma Sora-
na besig is om blink te vryf toe ons
daar opdaag. Haar kindel'S het met
geel en groen verf hul
handafdrukke oral 001' die mure
gesit.

I-1artbeesfontein, wat vraeer as
"klein Engeland" bekend was
omdat daar so baie En-
gelssprekende Afrikaners gewoon
het, is die laaste dorp voor ek die
nuwe Beloot"de Land vir die Goud-
stad ver/aat.

dat hulle jou entgtets verte1 wat
hulle dink jy wil hool'.

Dit is net Joseph Kokolosi van
die ANC se jeugliga wat vertel dat
apartheid dc)()d is en die lewe
voortgaan. Sy comrade en sekre-
taris van die civics, Krisjan Mose-
betsi, se eel's dit sal go cd wees as
die Boere apartheid terugbring.

Maar toe ek en Kokolosi aan
hom verduidelik hy hoef nie bang
te wees nie, kom daar hegrip.

"Dit is omdat die mense hier nie
die wittes vet1rou nie," verklaar hy
hoekom niemand met my wil praat
nie.

Op pad terug stop ek by die
Indier-sentrum. Ek mag nie 'n foto
neem nie, maar hulle is berekl om
met my te praat. "Natuurlik wil ons
stemreg he, maar hier op die plat-
teland werk dinge andel'S," se 'n
ou gtyse aan my.

"Buite praat hulle almal KP maar
hier diep binne waar dit saak maak,
is almal eintlik NP."

Brits

Swartruggens

Lichtenburg

Ventersdorp

Biesiesvlei

Sannieshof

Delareyville

Schweizer-Reneke

Wolmaranstad

Bloemhof

Leeudoringstad

Ottosdal

Hartbeesfontein

Stilfontein

Orkney

Vierfontein

Hertzogville

Dealesville

Carltonville

Fochville

Die stadsraad van Akasia.

Die Volkstaatdorpe

Ole dorpe het hulle bereid verklaar
om deel van 'n Volkstaat te word:

Die mynwerker-plakkers wat moet skuif omdat Stilfontein se wit

vrese besig is om die oorhand te kry

komitee, Willie (F\XT) Munnik, al-
bei oud NP-manne, se die hele
kwessie random die toe kenning is
deur die mense oordryf.

Hy verklap onwetend 'n groot
geheim van die regses op die plat-
teland. I-Iulle het hulle hy die
Wenkommando's aangesluit om-
dat die weermagkommando nie
die nodige heskerming kon ver-
leen nie.

Hulle haat nie die swat1es nie.
Dit wil voorkom ot"stedelinge die
hangste is vir die toekoms van die
Nuwe Suid-Afrika - dit is hulle wat
met die meeste haat hy die
\Venkommando's aansluit. ,\liskien
het ek op die verkeerde pick na
langhaardmans met lang tande kom
soek. dink ek.

Fourie. wat saam met sy pa en
hroer sowat duisend plaas\\'Crkers
onder hulle het. se die Uitvoe-
rende Oorgangsraad is die heste
resep vir oorlog wat die land se-
dert die Tweede Wereldoorlog ge-
had het.

Hy is egter optimisties oor die
Volkstaat se toekoms. ivlits eko-
nomiese samewerking met die an-
del' streke bewerkstellig kan word.
"Ek glo ook dat 'n kompromie
voor 27 April bereik gaan word,"
meen hy.

Wat die posisie van Indii.'rs en
bruinmense in 'n Volkstaat gaan
wees, is nie duidelik as jy met
mense soos Fourie gesels nie. \Vat
die swart gemeenskap hetrer. word
baie gepraat van trekarheiders,
maar nie een van die Indiers is 'n
trekarbeider nie. Dit is juis hulle
wat die kleinhandel-ekonomie op
die platteland aan die gang hOll.

Maar hier kom die Volkstaters
se verkrampte denke na yore. Fou-
rie se hy reken stem reg is nie so
be1angrik vir die platteJandse In-
diers nie.

Wat wit jy hoor?
In Ipelegeng is die civic se kantoor
in 'n grysgepleisterde baksteenge-
bou. Daar is twee stoele en 'n lang
bankie, een tikmasjien en 'n paar
"Vote Now" plakkate aan die muul'.
Ek maak my op die bankie tuis.
Pogings om gesprekke met ander
inwoners aan te knoop loop elke
keel' dood. Hulle is so wit-verskrik
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rribi Iis
'n Jaar van onderwerke: die oorleef van storms
soos die Han'-sluipmoord, die versoeningspro
ses wat stadJ9 vorder, die ekonomie wat
aan die opstaan is , en bo alles: 'n onder
hande/de s ikki 9 oar 'n gr ndwet en 'n
verkiesing. Maar ook 'n jaar van ongeloof
liRe loedveq~iet i ng , konfrontasie en dreigemente
van bur§eroorlog 0 MARTIE MEIRING bekyk die
[aar 1993

Vennote en op
EE T van die wereld se inreres santste en mee imboliese vennootskappe, die van
taatspresident FW de Klerk en AJ\lC-president Nel on Mandela, wil-wil soo 'n

stormagtige huwellkregdeur die jaar op dierotse loop, maar die wil om te wen bind
die l'.vee leiers in uld-Afrika hegter en eindelik vereer eers merika hulle met die
Liberty Bell-prysen daarna kry hulle die hoog te akkolade: die j 'obelpry ,

iteindelik gee die twee mekaar op 0:14 op 18 j 'o vember die hand: die land h t
na eeue 'n grondwet wat alrnal gclykwaardig behandel. Die
" uwe uid-Afrika" waarvan al edert 1990 gepraat word,
word eindelik gebore en 'n oorgang raad, eintIik maar 'n
tydelike regering, word in zestel .

an die oomblik word hull ~ weer party-politieke oppo
nente, Vier maande e verkie ing veldtog Ievoor. Die j C
verv ag rninstens -3 per ent van die ternrne, die NP . e
kanse word op Ius en 13 en 20 persent geplaas. I ' dil
minder as 20 persent, gaan 0 Klerk nie vi e-pre ident
wee nie.

Di opkoms van 'n blanke regtervleuel begin die j 'P
kaarte deurrnekaar krap, maar 'n terk waai van bruin en
lndiersrernrne laat hul kans weer roo kleuriger Iyk.

Iand ela en De Klerk h >t ' te eds 'n twee lagtige ver
houding: sender mekaar kan hulle nie, maar te na aan
rnekaar ver ·terk hullc die ide van opponente dat daar 'n
ge amenllike AN regering-ag enda i , Daar is nie licfd
tus sen hulle nie, maar darern respek,

Later in die jaar word dit duidelik hulle het twee
gerneen kap llke vyande: In ka tha e skeibreker-Ieier, la ngo uthu Buthelezi, en di
opk rnende wit reg e front.

Mandela speel diesanksie -troefkaart mee terlik en vanafjariuarie uggereer hyda t
die einde daarvan kan ko rn . indien die land werkli k dernokratie gaan word, Dit
gebeur nadat 'n verkie ing datum vir 2i April uitgeroep word en ge amentlike
be luitneming vir 'n tus entyd e regering en grondwet.

Albel word in 1993 gekonfonteer mel skandes in hul eie groep: Mandela deur die
Motsuenyane-verslag wat ernstige wandade in A, 'C- trafkarnp e aa n die Iigbring: De
Klerk deur wye korrup ie in taat departe mente en lui land -regerings: d ie onbesonne
aanhouding van PAC-Ied e en On wrede aanval op 'n hui vo l jo ngelinge in Umtata.

Marirlela loop egteraan die einde van die jaar voo r met 'n b riljante verkiesingstra 
teg ie, naamlik om'forums~ te hou waar mense regdeur die land persoonlik vrae aan
d ie lei e r self kan stel,

De Kle rk sit weer met 'n verdeelde kabinet en wit teun w at aan die verkrumrnel
is, Maa r die ge kiedenis al die Iande la-De Klerk-vennootska p o nthou as die faktor
wat d ie rane van 'n rnoeilik e oorgang geolie her.

u
I
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MKill the Boer, killIhefarmer"word die kreelwatdievuurvreler ANC-jeugleier,Peler

Mokaba, een van1993segroot nuusmakersmaak.

Die kreel,diewoordevan 'n ou slruggle-Iiedjie, lei regslreekstot 'n breAregse

paranoiaen sototregse konsolidasie.Veraldieboeregemeenskap se dreigemente

dathulle Mokabase uitlating as aanhilsingvirdie aanvalleop plase en veral bejaardes

beskou, dwingdieANC-leierskap omdiekreetleverbied.

Mokaba hetegler'nbondgenoot indieKaapseslreeksekrelarisvan die ANC,Tony

Yengeni ,endiekreetwordtog herhaaldelikgebruik.Ditduiookop die militanle

houding van diejeug,wal dikwels deurd iejaar'nuitdagende houding jeens dieANC

se senior leiersloon.Maardit is ook Mokaba wal'n rolspeelin die verkiesingvan

Thabo Mbeki asonderleiervan die ANC.

Mokaba wordnou veertigen sal sy leierskapvandieANC-jeugliga moet laatvaar.

Inmi ddels wordsygeesgenoot. TonyYengeni,uitdiesekretariskap van dieWes

Kaapse ANC gestem.

.. .en Apia skreeu
One Settler'
AP LA ,dieguerrilla-vleuelvandie PAC ,dreigom 1993dieJaar
van SiormsIe maak en word vinnig die Antjie Somers van
bevreesde wilSuid-Afrikaners -die waarwordvandienagmerrie
"hu lle gaanaanonsdoen watons aan hulle gedoenher .

In 'nApla-aanval opdieHighgaleHotel inOos-Londenwordvyf
mense gedood en seweverwond. Op 26 Mei neem dieSuid
Afrikaanse Polisie 'n grool aantal PAC-Ieiers in heglenis op
inligtingvansogenaamde Apla-moordplanne. AIdielede word
egtervrygelaal. •

Transkeisegenl uHolomisaworddeurdieregeringgesien
as d ie peetvadervir pla-basisse in d ie Transkei veral nadat
wapenopslagplekkevanApIaclaargevind word.Dieweermagaan
val op 'n beweerde Apla-huisin Umtata waarin verskeiejong
mensestert,ontJokbaiekriliek,maar geen wraakaanvallevind
plaasnie.

'n Jong PAC·lid word aangehou na die slaglingin die St
Jameskerk inKenilworth,Kaap,maarhoeweldiedaadalgemeen
aanvaarwordas'nApla-aanval,isclaargeen verderearrestasies
nie .

Phama enminisler HemusKriel ontmoet wei enverkJaar 'n
tentatiewemoratorium, maardie wreedaardige aanval opdie
AmerikaanseuitruilstudentAmyBiehl verloenaileonderhande
linge; disPAC-jeugwal diemeisie vennoor het.

Latervolgdieweersinwekkendegelag engejou,dieloyi-Ioyien
PAC-kreel van One settler, one bullet in die vernoor vandie
gearresleerdesopBiehl.

Nadal dieANC syweersin uitspreek oor die gOOrag,dstan
sieerdiePAC-leierskap homookvandie jeugby diehof.Toglaat
die gedragendiebarbaarsheidvandie ondersteunersdiegroot
vra ag onlstaan: hoe kan hierdie element ooit onder beheer
ge b ringword?

D ie PACself losuileindeliksyboikot-poli tiekenworddeelvan
die Kemplonpark-onderhandelinge,maaraanvaarallevordering
onderdieslerksleproles.DiePACse swartbewussynsboetie,
Azapo,blyonverbiddelikbuiledie proses.
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die generaal word 'n
,

81er
, OP6 Mei verskyn genl Constand Viljoen op die regse toneel.

Na die dood van KP-leierAndries Treumicht o p 22 April en die
nuwe leierskap van Ferdi Hartzenberg dwin g 12 000 boere op
Potchefstroom die oud-hoof van die Suid-Afrikaanse Weennag
feitlik om die leierskap van die regses te neem .

Die oproep om die "Boerevolk" te lei, la at d ie aanvanklik
onwillige generaal baie gou in 'n komitee van generaa ls beland wat
diehoop onder regses laat opvlam dat die verbrokkeling van al die
regse groepe onder een ambreel kan herstel.

DiewiIdemanne van dieAWB word ook by die nuwe front betrek
en Viljoen se grootste toetskornop 2Sjunie voor die Wereldhan
delsentrum.

Gewapen, getooi in kakie enkamoefleerdrag bars 'n groot aantal
raserige AWB-lede met 'n Viper-voertuig deur die glasmuur van die
sentrurn om in 'n weersinwekkende protes teen die uitroep van 'n
verkiesingsdatum die onderhandelingsraad te "o ntsetel".

Met bravade en flagrante onmanierlikheid beset die raanne en
vroue die stoele van raadslede, rook en stroo i en skeur papiere,
bevuil die mure en onderhandel uiteindelik vir "ve ilige" begeleiding
na buite, Die regering en dieSAP kom onder ske rp kritiek oar die
sagte optrede, maar later ord300 mense regdeur dieland gearres
teer.

Constand Viljoen se daarna sulke optrede dra nie sy goedkeuring
weg nie.

'n Eienaardige verbroe dering na reg vind plaa wat uiteindelik
o p 'n alliansie van ulke uiteenlo pende groepe Inkatha, die
Mangope-regering, Ci kei en di e blanke regses af tuur. Die Vry.
he idsalliansie dring aan op 'n e ie volkstaat, terwyl B uthelezi y
ab olute vorm van federalism e opeis, en Mango p e n GqOlO

kynbaar hul onafhanklikheid wil behou.
Onder dievaandel van die ryheidsalliansie word groat vergade

rin gs gehou waarop krete vir b urgeroorlog al hoe m er gehoor
word. Terselfdenyd probeer die generaals, by name i1joen en
T ie nie Groenewald, die regse maan om nievan oorlog te praat nie,
m aar hulle moet hulle da rem gewapen en paraat hou . En daar is
heelwat "bewapening", soc in skou pelagtige dief talle van weer
mag-hardeware,

Hoewel daar geen aanduiding van werklike getall e i nie,lyk dit
of d ie alliansie 'n groeiende gevolg verkryen self rwecde sou kon
ko m in die April-verkiesing as h Ulle as 'n alliansie d eelneem. Vise
president Buthelezi of Viljoen?

Die heterogene Vryheidsalliansie peel tot die e in d e va n die jaar
po litieke brinkmanship, maar einde I Tovember kondig die Volks
front 'n alternatiewe "oo rgang sraad" aan wat vir die o nrwykende
volkstaat rnoet voorberei.

Nou wagSuid-Afrika op rea lis tiese voorstelle vir gren e - en staal
mense hulself vir aanvalle van terro risme en sabotasie van regse
fanatici.
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die dawerende vereensaming van
, ZO oe-hoofman
A OF die ges kiedenis hom" o u kul, hethoofman lango uthu Buthelezi sy Inka th a - weging
gelei op die onversetlike pad van die skeibreker, die hoof- poiler.

Internasionalewysheid wa lrnmer dat Buthelezi rnet Mandela en DeKlerk die dri man kap
ou wee ' " at die uwe uid- frika sou kon eptuali eer en bou. Maar Buthelezi het hom al hoe

meer uit d ie drieman kap verskui f gevoel, deels co r y eie hovaardige ei e om rk n ning en
deels om y ci e vir federaIi m e soos hy dit wou he: feitlik ab lute magte bi nne 'n federale
verba nd,

In 'n toenernende afsonclering van die onderhandeIings-be lu itnemingspro ord hy
militan ter.'n Kantigc ryl k nmerk hom nou: "Doc she think I'm a kaffir!" r p hy in 'n
televisieprograrn uit oor die j rnalis Claire Robertson e vraag aan hom. Gaandew g begin hy
dreig d at 'n etniese oorlog die land voordie deur Ie.

Ma ar n6g hy n6g Mandela kon die laegraadse oorlog in alai aan band Ie . Na 'n
ge kiedkund igeontmocting met Mandela, wat deur aartsbi kop Tutu en bi kop lagoba gereel
is, \ o rd die verhouding feitlik onmiddellik weer suur. Hy kap oo k nou na FW de Klerk en e
die I P is 'n party sonder in tegriteil. e1fsAfrikaanse koera nte begin Buthelezi gereeld kerp te
kritisee r.

Buthelezi voel hom na die losse verbintenis van Cosag teeds verbind tot die g roeiende
alli ansie aan die regse kant en uiteindeliklei sy raai elag tige verbi n tenismet die olksfront tot
sy deelnarne aandie Vryheidsalliansie. Dit lei weer tot die vreemde bondgenootskap ru en die
Zoeloesprekendehostelbewoners van dieVaaldriehock en die AWE, hoewel Buthelezi elf nie
sy seen daarop piaasnie.

I o u word die sprake van Buthelezi se bedankin ~ as leier van die beweging wat h y self op
die been gebring het, al luider. Want binne Inkatha is daar s te rk temme wat sy o n stabiele en
d iktatoriele leierskap bevraagteken , en watglo Inkatha sal vernietig word as dit nie aan d ie April 
verkiesing deelneem nie .

die
w

r

INsyselfaangestelde rolaswaghond

oordiedemokras ie hetdie

Dernokratiese Partydieberedeneerde

"gewete"van die onderhandelingsraad

geword.Saam metJ oe SiovohetColin

Eglindie mantel van die gryse en

u~geslapewysgere indie

onderhandelings gedra.

Oitwasop die nippertjie vandie

onderhandelingsprosesdatelie

onstuitbare Tony Leon 'n laaste

reddingspoging aan die toereeds

aanvaardetussentydse grondwet

aangewendhet. Geskok enteatraal

verontwaardig het Leon dieANC en die

regering sa aanvaarding verwerpdat

diepresident,dusdie politici,die

regters van die grondwetholmoet

aanste!. Die onafhanklikheidvan die hof

washeilig vir die DP en toeLeon daarin

slaagom die bepaling te wysigsodat 'n

regterlike kommissie die regterssal

voorstel,het hy somme r 'ngroat slag

geslaanvir die DP se verkiesingskanse

- watdeurgaans as so om enby5

persentof selfs mindergeskatis.Die

strydom twee eerder as een

stembriefieword nag deurdieDP

gevoer.

9DE SEMB ER 199 3 VItYE WEEKILAD 15



26 vRY EWE E K BLAD 9 D E.S E M B E R 1 993



OIT was 'n alliansie wat a I in 1992gesluit
is, e n toe die onderha nd lingsraad. die
mo ntlike Kodcsa 2, be g in ' it , het die M
. R-s hm bchoorlik 01' d r f gekom,

Roclf Ieyer en Cyril Ra rnaphosa wa
00 twee tirnmermann e , at die laaste
pyker va n 'n onderha n d ling 'pro es

uitcind lik op 'n midd rn a gtclike uur
inge slaan het.
Dil , 'a ' 'n pad wat met tot n lampe,
afgrondc e n picke, geski dkundige mo
me nt e en be kamende m men te gefina
Ii e er i . lntu 'n het Me yer e n Ramapho-
a darern in ternasionale e rken ning gekry

en hoewel albci intern baie krit iek rnoes
verd uu r, word hul ha n teri ng van die
nege rnaa nde se prose a ' g eniaal besk
ou.
Die aa nvanklike 26 dee lnemers het uitein
delik tot 21 gedaal en net negentien her
die finale dokument ge teun. Maar dit
was in die wa ndelgange , by die teedrinke
ry, a ltyd onder die bchendige beheer van
Meyer en Ramaphosa, waar die knope
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Amen"kakry'nlong, saxofoonspelendeDemokraatwatgeweierhetominWltnamtevegas
president BillClinton. SaammelhomlayAmerikaHillaryRodhamClinton,dieWhite Housese
ster1<ste, meesonafhanklikeFirstLadyooit.Telkemaleword naBillas"Hillary'shusband"
verwys, enSy lasthaarselfgougeldas'ntopamptenaarvandieadministrasiemet'nnuwe
gesondheidsbeleid. Di6besonderselotovan HillaryIsdeur AnnieLeibovitzvandietydskrif
Voguegene8m.
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DiehistoriesestrydtussenPaiestyneen Israeli's
word (hopelikviraltyd)bOOindig toe die PLO-Ieier,
JasserArafa" endielsraelsepremier, Rabin, wade
swear.DuldelikhelAralatniesoveel gewenaswathy
wou gewen hetnie.Nouword reeds bespiegeldal
Aralaten RabinNobelpryswennersvan 1994sa1
wees.Foto:AhmedAzakir/AP.

. Noord-Ierlandhetvanjaar'nskieliketoename in
bIoedvergietingbeleefmetekstrawrede,selfsvirlertand,
bomaanvaIleennnoorde.DitislnNovembergevolgdeur
nuweinisiatiewevirvrede,waardieonmoonUike'nstap
naderaandiemoontlikegegeehat d"19 regeringvanBritse
premierJohnMajorhetindie geheim metdie IRAbegin
geselsoorvoorwaardesvirvrede.Toe dituiUek,hetdie
Protestantseradikaieverraadgeskreeu,envireerswas

===--=~m-_ ·:11



dander en bliksem -,
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Watbegin hetas'nbalmhartigheldsending,ontaardin'nbloedigekonfljk. Haatt8endieVerenlgdeNasies

indiastratevanMogaalSjoeword verdergevoeddeurgroterhaatteenoordieArnerikaansernagteoorhul
voIgehouestryd teendiekrygsheer MohamedFarahAicfId. Laterwordal8jagopAldidgestaak·hoeweIhy
nogskuldlgbevindwordaandiamoordop24PakisIarHoIdate.Foto:PeterDeJor9'AP.

DienimrooliinalQ8lldewreedheidvandieJoego-Slawieseoorloghetvan Bosn~dieskriknaamindiew6reld
gemaak. Diebyna-aanvaardingvan dieVance-Owen-vredesplan hetvir 'n paarwekegroothoopopvrede
gebring,maaruttelndelikhetdiaburgeroorlognetwoestergeword.Burger1ikes.menseingevangenisse,ln
slelslekeinrigtings,lnkinder- en ouetehulsesterfweenshonger, bIootstellingenkoe6lsteJWyldieVitreld
magteloosdagn4dagvandie etnieseoorlogmoetvemeem.Diesnerpendewlntergaanwaarskynlik nog 'n
aakllge to!els.Foto:Jockei Rnck/AP. •

DiebloedlgsteoorlogsedertWtnam,maarookseker
d1emeesvergeteoorlog Indie modemegeskledenis:

Angola. Honderddulsendemensehelln1993In
gevegteenweenshongersnoodgesterfnadatUnita
seJonasSavimbiver1edejaarsevetldesingsUtsl
verwerpenteruggekeerhetbos toe.Dieeildelsnle
ilsignIe. Foto:Fernando Ricardor'AP.

DieRusslese roIIercoasterroIvoort.Diekonftik
tussenpnesBorisyeltsin en die hardekoejaweIsIndie
partementlei inOktobertot 'nbombaIderilgen
bestonningvan die (opgeskorte) par1ement,endie
rebelle·dieSpeakerinkluis·word indietronk
gestap. yeltsinregeernouorIdemokratiesaleenvoort
ilalwagtingvan'nvertdesing. Foto:MIChelEuIerIAP.

9 DESEMBER 199} VRYE WEEKBLAD 31



AmyBiehI JamesBulger DavidWebsler

DIE David Webster moord-verhoorword drie jaar na die moord
" "op die akadernikus-aktivis afgehandel sonder dat regter Stegmann
, "enigiemand skuldig kon bevind. Allerwee word nog geglo dit

'was dirty tricks van die BSB.
Winnie Mandela se appelteen aandadigheid aan die moordop

Stompie Seipei slaag: sy vierdit met sjampanje - maar moet,
nadatsy versuim- het, op 'n hofbevel wei die vergoeding aan van
die slagoffers betaal.

Die verhoor begin oor diegeheimsinnige dood van die Oos-
" Kaapse ANC-aktivis Matthew Goniwe en drie ander vermoordes,
.,In die verhoor word 'n kanenes van intrige en wedersydse

beskuldigings tussen die geheimedienste van die polisie en die
mmter oopgevlek. Die saak word uitgestel tot volgende jaar.

.Diekort en dramatiese verhoor van Janusz Walus en Clive
Derby-Lewis en sy vrou Gaye weens die sluipmoord op SAKP-

;', leier Chris Hani eindig in doodstraf vir Walus en Derby-Lewis.
Gaye kom skotvry daaruit. Direk na die moord vra die regsman
vandie ANC se hoofraad, Manhew Phosa, dat die twee moet
hang- teen amptelike ANC-beleid oor die doodstraf. Laterse .
Phosa hy was emosioneel.

Dieskokkende moord op die Amerikaanse uitruilstudent Amy
Biehl in Guguletu kryn aaklige wending toe 'n ooggetuie om
politieke redes weier om te getuig en drie van die ses
aangeklaagdes daardeur kwytgeskeld moet word. PAC
ondersteuners wys barbaarsegedrag deur te lag oor die
beskrywing van Amy se laaste ure.

Die Norwood-verkragter, Jacobus Petrus Geldenhuys, word
skuldig bevind aan moord op vyfvroue en vier verkragtings. 'n

. Eensame enkelkind wat 'n polisieman word en in Alexandra in
die stabiliseringseenheid werk, raak verveeld met teIevisie en
besluit om geld te gaan steel. Maar dan begin hy verkrag en
moor.

Twee tienjarige moordenaars skok die wereld tot
selfondersoek toe die grusame moord op die tweejarige seuntjie

, JamesBulger in Preston, Engeland, verhoor word. Die twee

. ',',,, seuns, Jon Venables en Robert Thompson van die agterbuurte '
'van Liverpool, word skul~igbevind en onbepaald in veilige
bewaring geplaas en die enigste moontlike dryfveer wat die
regter tot die moord kon vind, is die beinvloeding van
gruwelvideo's.
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Tokyo 8exwaleneemdiemantelvanChris Hanioor.Die oudMK-/eierwordblitssnel
die simboolvandieNuweSuid-Afrika. Hyword oorstroommetuitnodigingsom by'n
goedkeurendeblankepubliekas"redelik,intellektueel,charismaties"bestempelt/l
word. Maarhyve~oornie syaansienin die plattelandnie waarhy sorns militant,
$Omsbaleversoenendpraat

Raad-op
Na'n reeksopenbare"verhore·word 'n SAUK
raadsaamgestelwatonmiddellik 'n toomdes
heilies op dieStaatspresidentafbring. unsyeie
hethyVanZylSlabbertgloasvoorsitter
aangestelendillpoIitiekeonkorrektheid lei
uiteindeliktotdieaanstellingvan dr Ivy Matsepe
Cassaburri asvoorsitlermet die Van aslidvan
dieRaad. DrIvywileersprivaat bly, maarword
gedwing totopenbarekastydingen sy glovasdis
omdatsya) 'nvrouenb)swart, in daardie
voIgcirde, is.

'n Nuwemedla·'baas"ontpophomindievonmvanoud-dsMossiavan denBergwat
OPlor)e Ranger-styt RadioPretoria in die oostevan Pretoria stig. Nie attydwettig
nie, maarVOOlldurendoordie lug,hetRadio Pretoria'nmengselvan propaganda,
godsdiens,marsmusiekensieligekommentaaroordievolkensyeIJendes.
Twintigjaarnasyvuurvreter-aanvalopapartheidbydiesomerskool van die
UniversitenvanKaapstadneemBreytanBreytenbach'nstemmigerafskeidvan
apartheidopWrtsseWinterforumoarAfrikaans.Diediglerpubliseerooktweenuwe
boekein Suid-Afrika·diebundelNegeIsndskappe vanonstyebemasksan'n
beminde(Hond)enRetumtoPsradise(DavidPhilip)

Stil, broer!
Oom Bethlehem Coetzee, getroue kerkganger in die NG Ge·
meenteEdenvale, kom in die kalklig omdat hyte hard sing in die

,kerl<endie orrelis endie gemeente diejosle inmaak. Broederlike
verdraagsaamheid neem die wyk en com Bethlehem soek 'n
ander kerk, maar besinning daal oor die gemeenteen oom
Bethlehem onderhandel met die dominee en die orrelis om
voortaan sagter te sing. Die kwessie van lastige sangers word
nogal 'n kerkkwessie, maar dit bedaargou.



DrAntonRupert, saammetwyle Dirk Hertzog,hel'n empire begin watdie Rupert·
Hertzogsdieryksteprivatemansein dieland gemaakhet DrRupertkansygeld teltot
R2843miljoen,lerwylHarryOppenheimermaar'nskameleR2355miljoenbesil

kom endie

Koning Midas

name oaen
..

Pik vra mooi askies

.5i dit met '0 boek die Kersfees

TAFELBERQ·UITOEWERS
Posbus 879 Kaapstad 8000

Indien niebeskikbaarbyunaaste boekwinkel nie. skakel gerus
onstolvJye nommer08OO 220 224.

'nBioemiesing - allerlei Iasette
vankindwees vasgevang.
Sagtebandl164pplR39,95

Digkuns asvermaaklike
woorllverwerkerspeletjie.
Sagtebandl104ppIR42,95

PikBotha, algemeenaanvaarde"geheimewapen-virdie Np·

verkiesingsveldtog, beginsystemwennerymet 'ngrootverskoningvirdie

Umtata-aanval vandieRegering. Diedagdaama begin hyverskoningvra

virnogmeerblapse,ondermeersyeiemaaksel:Walvisbaalse

oorhaastigeoordragaanNamibia. Grootkonstemasieonderdieougarde

skeel Pik min - hy rybehoo~ikopdiegolfvan "ekskuus vir 81 diesondes

vanapartheid".

Toeganklike kortverhale wat
verskillende aspekte van
menswees aanruk.
Sagteband/128ppIR39,95

Jammer, pa
Vroeg indie jaars6OldSoldierMagnusMaJan, hyvan cfl8Totale
Aanslag, sy rang, syministerskapensyparlement6reselelop
enbeweerhymaakplekvir'njongerman.Maardieoud-minister
self isnog nie56 cudnie enbegin uiterssuksesvollebesighede.
Mettertydwys sydogterMadeleineANG-simpatie6en haarpa
aanvaarditProfWilhelmVerwoerd,seunvanHendrikFrensch,
seseunWilhelmwordANe-lidensypaaanvaarditnie.
JurieMentz,NP-voorbanker, loop
ocrnadie IVP, maardie defeksie
van George Bartlett nadie IVP

materiallseernie.Sygrootsteclalm-to-famevanjaarwas
dat hydiehele nasie die Josiein gemaak helmel sy
gefemeloordiepetrolPfYS.

Ryk Ramodike
Die ouditeur-generaal dee! slae uit aan die
Departement vanVervoer en berispe dieSAW
oor onnoukeurige en stadige dokumentasie.
Die geldsake vandie land Iyk by die dag meer
beroerd en uiteindelik moet die Regering die
hele Lebowa-administrasie oomeem, niesonder
teenkanting vandie diktatortjie Ramodike nie
- oak te verstane, veral toe dit duidelikword
dat Ramodike se pakket jaarliks R358 152
bedra teenoor Staatspresident FW de Klerk se
R253080.

Die Regering se swak toesig oor sy tuis
lande en onafhanklike state korn onderdie
loep in die Parsons- en die De Meyer-verslag.
Dis te laat vir trane. Swaannoediges wonder of
die openbare moraliteit ooit weer herstel kan
word.

Maar 'n nuwe histerie pak die land beet:
partye se verkiesingslyste waarop aileminder
heidsgroepe erkenning moet key ter wille van
die nuwe politieke korrektheid. \
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MichaelJackson wi! naSuid-Afrika kom,maarkannie weensdinge soos
senuwees, siekte, oorwerktheidenveral'ndreigende hofsaakoar
kindermolestaring.Hyverkryprivaatheiddeurteverdwyn omIeonlgifvan
pynstillers.

Hein Jordaan van dieSAUK,skuldigaanomkopery, kryprivaalheiden
springdie tronk vry deurland uitIe
vlug.Trustbank sa bejaarde
whizzkid,Jan Marais,verskynindie
hofoarbedrog van 'nmaatskappy
waarbyhybetrokkewas.Cud
bankmanBob Aldworthsleelgelden
vlugEngelandtoe .

ChrisBarnard ,die prof,lap sy
privatelewe- en ander s'n-uit in'n
bookwat hom meer kritiekoarsy
selfvoldane sekskapades asoorsy
mediesebriljantheid opdiehalshaal.

Jacqui Mofokeng wordMej SA
sy'sswartendinamies,maar'n
klomp witmense mean haar
skoanheidisnie haarbeslebale nie.
Diemeisieveroweregterhartelinks
ennaregsenword Mejuffrou Gaaf
van1993.
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Anneline Kriel an haarmanPhilip
Tucker: van hUllekondieland

nieallesvir soetkoekopeetnie.
(Fate:BeeId)

Wie kon dink die drooprins konso
warmwerd oor die foonl



lemandhet gekoekeloeren potte geld
gemaakuitdiamaarprinses in 'n

gimnasium.lemandanders hethaar

hartstogtelikSquidgygenoem. (Foto: AP)

die kat kom terug
Winnie MandelaOOl1eelhofsake,geenprivaatheid me,verldesingsneder1ae,

'n moontli ke moordaanslagen' nalles-openbarende boek -wathaarcl9

RSA sa Oorfeweraarvan 1993rnaak.

e
rsto

SKINDERTONGE wereldwyd hel 'n fees gehad
met 'n absoluleskynheilige vero ntwaardiging oor
privaalheid. En, 0 , die skokke van populere rol
modelle wal skeeftrap!

Anneline Krielklimmet 'n bandopnemerom haar
Iyf in haar manPhilipTucker se bedomhomIe pols
oor sy daggaverbruik. N iks bly privaal in die
slepende Kriet-Tucker Iie fd e/liligasie/verneukery
nie . Dis egler voorbladko s en sekerlikklakoeranl
reda kteurs nie.

Privaalheidversus groot geld kannooil wen nie,
en daarom hel die we reld van jaar weer 'n bonanza gevind mel die
Iiede rlike entoq-so-lekkerkry insae inprinsCharles se wulpse gesprekke
met sy ou en huidige minnares CamillaParker Bowles .

Prinses Diana f1ankeer m e t iemandwal haar Squidgy noem (blykbaar
'n romanliese liefdesnaampie in Brittanje) en die pers lap die ietwal
prosai ese gesprek uit. Die maer prinses gaan oefen in 'n g imnasium en
die ei enaar neem slee lfoto's wat die wereld ingestuur word - en soos
dikwe ls tevore dreig d ie Engelse hoogheilig om 'n wet teen privaat
heidskending in te stel. Natuurlik sal hulle nie.

Hi e r te landeword floue riq gewonderoorso 'n wet toe die prettige oud
mini ster , oud-ambassadeur, oud-ideoloog Piel Koomhof in d ie openbaar
sy alles behalwe private verhoudingmelsyMarcelle verdedig. Hoe meer
priv aat hy wi! wees,hoe meer openbaarwordhy met stellings dat hy wei
die vader van syvriendin se kind is, egler nie die biologiese pa nie, en
hy laat hom heel onprivaat afneem in diebad met sy vriendin se baba
die een pienker as die ander.

Mev Lulu Koomhof handhaaf 'n dapper wenstryd om haar en haar
gesin se privaalheid te beskerm.
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kommissars, die terrein van die openbare
lewe word ontruim, en wat oorbly, is 'n
reeks gebeurtenisse, verwarririg, skelrn
streke.

By Breytenbach is die grens tussen die
ruimte wat in joemalistieke besonderhede
beskryf word en die innerlike landskap
altyd baie fyn. Soms beweeg die hoek oor

daardie grens na 'n apokalip
tiesesiening: na die No Man's
Land wat ons al ken uit Tille
Confessions of an Albino Ter
rorist, 'n plek van waansinni
ges en oorstuurdes en veral
bloedvergieting.

Oakhierdie troostelose uit-
beeldingbied natuurlik sypoe-

~
.ese plesier, en nie om dowe

neute nie eindig die hoek met
die woorde "this. is the begin
ning of a poem". Maar daar

aan wei iets belangriks ver
lore: 'n sin vir eenmali heid,
Asdiebesonder e e onderge

skik gestel word aan die droomlandskap
van verontrnensliking en vemietiging, moet
'n mens se: ook dit is nie eenmaIig nie, e1it
klink 'n bietjie na 'n literere tapos.

Op Return to Paradise kan die leser
miskien slegs emosioneel reageer omdatdit
'n emoslonele, chaotiese boek van herin
neringe, drome, feite en refleksies is. Maar
dan bedoel ek dieproduktiewe chaos van'n
voortgesette, pynlike verbondenheidwaarin
idealisme en verlange begelei word deur
weersin en vertwyfeling, nugterheid deur
poetlese vlugte,

Oor wat op Goree gebeur, sou ek meer
wou vemeem het. Waar is die bydrae wat
daardie instituut sou lewer tot die aan-

~
oediging van 'n demokratiese gcsprek in

Suid-Afrika? En teenoor die balling sou 'n
mens iets wil se wathytog al goed weet:die
verskrikkinge watjybeskryf, is ons werklik
heid. 005 sal daarnie aan kan ontsnap nie

005 moet daardeur.
Sander twyfelsalBreytenbach se oortui

ging dat bevryding en demokrasie op die
mees basiese vlak deur elke individu of
groep gesoek moetword, in die proses wat
op aile Suid-Afrikaners wag '0. belangrike
waarheid bly. Afgesien daarvan kan 'n mens
Return toParadiseook lees vir die knorrig
heid waarmee allerlei openbare figure be
jeen word, die energie waarmee Breyten
bach sy woedendste en ook sy verdrietigste
woorde spreek.

woede en verdriet

AS RETURN TO PARADISE 'n hoek van
Iiefde is vir 'n verlore paradys, is dit egter
ook 'n hoek van desillusie' en pyn. Die
konflik tussen die utopiese strewe, die in
nerlike woord wat bevry en die magvan die
nugter woord, die manlpulatlewe woord,
die politiekewoord is bestendig aanwesig.

Die wyse waarop revolusie tot politiek
en korrupsie verword, sien Breytenbach
skerp raak, ook in die gedeeltes waarin
vertel wordvan besoeke aan anderplekke
in Afrika. Vit al die besonderhede ontstaan
'n somber prentjie van 'n kontinent wat
opnuut deurdie sand van die vergetelheid
oordek word. 'Diebevryders (ook binne die
ANC) verander in gulsige apparatchiks en

de landskap, die plek wat nooit salloskom
van die herinnering en die woord nie. Die
"realiteit" vanwat hier beleef word-en ek

, plaas die woord op tipies Suid-Afrikaanse
wyse maar inaanhalingstekens (vgl ,6) - is
altyd onderhewig aan vraagtekens, twyfels,
relativering. '

Vir Breytenbach baken woorde nooit 'n
stuk van die wereld 'af nie.

~
t' woorde, borduur ons

voort op altins gisters, en die
dood is wanneerdaardie gis

, ers opraak.Selfs dit beteken
, dat woorde in 'n spesi-

fieke . tyd I tuisgebring kan
word nie: "the story is nei
ther of the past nor in the
present, but winds its way
through words in a lost time."
(xv)

Saaklike mededelings is
daar genoeg in Return to
Paradise, veral oor geweld
en politieke korrupsie, oor
die onhebbelikheid van alles wat hier aan

~
ie gebeur is. Maar wat in Breytenbach se

skrywery oor politiek voortdurend
vooropgestel word, is die verstrengeling
van hierdie beskouings met sy eie partiku
iere geskiedenis, drome en herinneringe.

Herhaaldelik is daar sprake van 'n ver
skuiwende en onsekere identiteit- 'n ding
wat uiteindelik ook in woorde gekonstitu
eer word. Daar isuitbarstings vanpoesie, 'n
liriese besinging van sensuele rykdomme,
'n verdriet om alles 'wat verknoeid geraak
het in die jare van apartheid en geestelike
verarming, 'n ekstatiese opnoem van name
en plekke, besoeke aan geliefdes enfami-
lielede. '

RetumtoParadisedeurBreytenBreytenbach. David

Philip, R39,99.

, ", GERRITOUVIER

,.~". - .

. . - - .

':c -' 'Return toParadisevensst: 16jaar na Sei
soen in die paradys, Breyten Breytenbach

", 'se vorige reisverslag oor Suid-Afrika. Die
twee titels maak die leserdaarop attent dat

, -; hier sprake is van 'n terugkeer na wat slegs
;:: ironies nog as "paradys" beskou kan word.
" 'Onopsombaarheid mag die somtotaal ge

noem word van die reiswatBreyten in 1991
, deur hierdie verskeurde en gewelddadige,
" roten kaal besteelde landondemeemhet.

"I came, I saw, 1 was confused." (209)
Iesers wat van Breytenbach 'n rigtingge,;; <', wende anaiise verwag -en laat 005 hulle nie

~, kwalik neem nie: hy hetverskeie kere al die
predikersmantel ,aangetrek - sal berooid
daarvan afkom. Hierdie Breytenbach is 'n

" reisiger wat sy oortuigings verloor het (xiii),
", in 'n plek wat slegs 'n dwaas sou wil

voorgee om ooit te verstaan (xiv).
As Breytenbach in die voorwoord waar

. skudatsy hoek uit "manyfutile paradoxes"
(xv) bestaan, mag dit na 'n maklike uitweg
klink. Maardit is nie. Van vroeg af was daar

in Breytenbach paradoksale elemente.
Zen-Boeddhisme teenoor politieke be
trokkenheid is hiervan miskien die opval
lendste, maar daar is ookdiefeit dat woord
enwerklikheid by hom altyd in'n gespanne
erhouding met mekaar verkeer het.

.' Ditiseen van die redeswaarom Breyten
'bachook kan irriteer. Hyhetsy goeievriend
Van Zyl Slabbert rnateloos geirriteer. AI is
die rosie intussen bygele, is dit teleurstel-

", lenddat 001' die inhoud vandiekonfronta
, sie tussen die praktiese politikus en die
geslepe woordslyper somingese word. Die

'indruk wat '0. mens kry,isdatditgebeur het
" " aan die einde van, 'n lang en uitputtende

reis, en dat dit te intiem seergemaak het om
,'i" .in besonderhede vertel te word.

. DIEAMBIVALENSIES inBreytenbachwaarop
r • ", lfurri MUller jare gelede gewys het,word
'-" sterker sigbaar indien die (problematiese)

~' eisvankonsekwentheid gestel word. Hulle
'vorm die 'kreatiewe spanning wat aan sy

, werk - en veral w~nneer van 'n politieke
landskap verslag gedoen word - 'n beson

'>' dere geaardheid gee.
--'";.:.

> ' ,AS verslag van 'n reis in 'n bepaalde
" '. tydruinitelike konteks beweeg hierdiehoek

ookopdie grens van diedroom, die verbeel-
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WILLIAM PRETORIUS
lees die tekens van die tye

DIEbekendsteIIing aan dieeinde van
die jaar van Carl Niehaus se Om te veg

vir hoop (Human & Rousseau), was 'n historiese
okkasie .: as jy met histories verstaan die byrne

,4 kaarkoJi'vir 'n oomblik, van uiteenlopende sim
e, !

bole. ,
Niehaus se ~y-Iewe-in-die-struggle-outobiografie

is bekendgestel deur Koos Human, wat die ANC
SAKP-Cosatu Alliansie ;aarskynlik sou beskou as.
dieuitgewer-as-big-business (Slovo se "bosebase'P)
Die bekendstelling was in Exclusive Books in die
gegoede Hyde Park, Johannesburg, wat dieselfde

alIiansie waarskynlik soubeskou as die boekwinkel-as-big-business,
Ditwas Exclusive se grootste boek-bekendstelling ooit,volgens 'n

werknemer, met sowat drie honderd genooide gaste. Daar was 'n
gratis kroeg, keurige kos, en die tafels is versier met geel,groen en
swart servette.

Daar naby het 'n restaurant 'n muzak-weergawe van "Memories"
uit die musiekspel Cats gespeel. Binne die boekwinkel was die
herinneringe emstiger. Niehaus het hulde gebring aan Beyers Naude
en Bram Fisher. Diegenocide spreker, Walter Sisulu - wat virMandeIa
ingestaan het - het hulde gebring aan Niehaus. Woorde soos
"comrades" en "history" het ons bewus gemaak van waner plegtige
geleentheid dit is. Hoewel nie sonder humor nie - die ANC se verhale
is lank onderdruk, en dis lekker om stories te vertel,

As daar 'n oorheersende simbool was, was dit "fees". Exclusive
Books in Hyde Park is waarskynIik die grootste boekwinkel in die
land. Boeke is gerangskik vir reklame-sigbaarheid: die Uitgewers se
Keuse vir Kersfees, 'n wetenskap-promosie, In 'n pikante kombinasie .
van seks en politiek was daar links van Sisulu 'n hoop boeke in
plastiek gehul, 'n erotiese antologie wat 'n paar jaar gelede ondenk
baarsou wees.

As boeke oor die struggle 'n sin vir optimisme het, vir bevryding,
geld dit op 'n manier oak die boeknywerheid. Sensuur is op die
agtergrond geskuif. 'n Groot verskeidenheid sekstekste wordbeskik
baar,

EnVikram Seth was, simbolies, daar uit Brittanje - 'n aanduiding
datons nie meer in kulturele afsondering verkeer nie. Hywasonlangs
die middelpunt van 'n twis. Sy roman, A Suitable Boy, 'n omvanende
ontledingvari Indie deur middel van 'n gesin, is nie vir die Booker
prysbenoem nie. Te toeganklik, te populer, nie letterkunde nie, het
sornmige gemeen. Salman Rushdie het dit glo 'n Indiese soapie
genoem. Seth is korter as wat mens gedink het en Iyk vriendelik,
goedgemanlerd.

Maar daar is 'n spook by die banket: stygende pryse. Oorsese
boeke is byna onbekostigbaar. As die Federasie van Druknywerhede
se voorsteUe aan die Raad van Handel en Tariewe aanvaar word,sal
die prys van ingevoerde boeke met 20persent styg. Plaaslike boeke
is ook nie goedkoop nie.Onssal almal bedelaars by die fees word 
net toe die feestafel, danksy toeskietlike sensuur, 'n nuwe politieke
bedeling en 'n oplewing in Suid-Afrikaanse skryfwerk, meer rykIik
belaai as ooit kon word.

Carl NiehausWalterSisulu

aan diefeestafe
I· '·~"·f'.'~'.

.' '".

MoreConversationsdeurJohnBishop,
UitgegeedeurViking
PrysR8999

MARTlEMEIRING

'n man met 'n morels oor

\

\
As 'n uitgeSprokeensornssekermoedswilligekrilikusvanJohn Bishop·hoofsaaklik
omdathyso meesmuilerigpraaten metgeleentheiddekselshooghartigteenoor
vroueis,moeteknaubekering bely.
Bishopoppapier, enveral metdie in'eidingstotsyonderhoudewatinMore
Conversationsverskyn, isvandie beste Jeesstofvandie laastetyd: gesofistikeend,

uitstekende,l1ansteek/ikeEngelsenpittigdaarby.Bishop
het 'n sestientalonderhoude en'nslothoofstuk
herinneringevandieuitsaaiweseindiebunde'ingesluit.
Bishop diejoernalisisgoedingelig,goedonderleg.Sy
vrae is direkenondersoekendenop'n
benydenswaardigemanierkryhydirekteantwoonde.
Soos indieonderhoudmetAuberonWaugh,geviende
Britse rubriekskrywerenvoomnalige satirisvanPrivate

Eye,word dieIakonieseampervertoopteantwoorde
besonderinsiggewend.AanhangersvanWaugh(p1eit
skuldig) kry opdieomwegmanierdieversekeringdatdie
skrywernssyoutobiografie naggenoeg fut hetom voort
tegaan. Ondertloudemetdievermeendefascis David
Irving en met dieuitgesprokekornmunisChris Hani kon

'ngewisseselfingenomendheidvan Bishopopenbaaren diswatdielaserso deksels

beTndnuk:datBishopnetstuurmanisensyonderwerpdiesterstatusbehou. '
Bishopseomvangsluitin:biskopTutu,HarryOppenheimer,EugeneTerreBlanche,
advokaatDikgangMosenekeen, onverwags, rnelMarion Sparg,diegewese
joemaJiswatvirterraundade tronktoe is.Moraliteitis'ntemabyBishop. Enpleksdat
dieaspekoondreweofskynheiligvoorkom, wordditamper'nsleutelvraag om die
motiveringenw6reldbeskouingvan die antwoordgeweruitte lig. Syonderhoudmet
koerantredakteurKenOwenwerp veralligopdiejoemalisse liberale leitmotif,ook
diepad watOwengeloophetomtot hiendieoorluigingste korn.
OponderhoudendewysehetBishop 'n historieseperspekti~fgegeeopdielaaste
paarjaarin Suicl-Afrika,enditdan ook ingekleemetvleisenbloeddeurdie
persoonlikevraewathyaan syonderwerpegestelhel

.
, '

Jt,
ji'{~: \/
[." .
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Stephen Gray, skryvver en litera
tor:
Die studie van die jaar was watmy betref
David Sweetman se bio
grafie MaryRenault(Chat
to and Windus). Al is dit
vol feitefoute, laat diepor
tret van die skaam en be
skeie skrywer van blits
verkopers soos The Kind
Must Die haar in al haar
glorie lewe, tesame met
heelwat van die Suid-Afri-
kaanse lewe wat verlore gegaan het.
Daar is twee romans wat vir my altyd
spesiaal sal bly - Nuruddin Farah se Gifts
(Baobab) en Norman Rush se Mating (Vin
tage). Hoewel die eersgenoernde in Soma
lie afspeel en die laasgenoemde in Botswa
na, hou albei 'n tersake verband met die ou
Suid-Afrika, en is albei werklik voortreflik
geskryf.

Joan Hambidge, digter, rubriek
skrywer en literator:
As boekresensent lees 'n mens uiteraard nie
langer vir jou plesier nie. Inteendeel. Lees is
jou werk - en juis hierom dink ek 'n hoek
wat kan indruk maakb6 ander het daardie
"lets", So 'n indrukwekkende roman isEben

Venterse Foxtrot van die
deiseters (Tafelberg), wat
ek wi! uitsonder as 'n
onthou-boek: die kalei
doskopiese manier van
vertel, die afwisseling van
humor en ems en die
eiesoortige blik op ons

om mee te begin.
• Intimiteiten, essays waarin Gerrit Komrij
(vanjaar se wenner van die PC Hooft-prys)
na jare van verset langtand dog verbete sy
persoonlikste beskouings verkJap.

gemaak en verduidelik.
• Alexander Strachan se Diejakkalsjagter.
Een van diemin Afrikaanse romanswat dit
regkry om sy leser te boei deur wat nie
vertel word nie. Soos die jakkals waama
hier gesoek word, so bly ontglip iets in die
boek jou net-net - heeltyd
net-net.
• Andre P Brink .se In-,
teendee/. Sy Kree.f-boek
was vir my'nbietjie dik vir
'0. daalder, letterliken fig
uurlik. Maarhieris hyweer
op sy beste. So 'n vrug
bare verbeeldingsoos wat
die man darem het! Hy
bewys weereens met hierdie roman hy is
'n verteller soos min ander in Afrikaans.

KemeelsBreytenbach, aange
wese hoofbestuurder van Human
& Rousseau:
Vergeet ter wille van die vrede eers van
Suid-Afrikaansepublikasies, en beskou die

manjifieke 74g Secret Vis-
tory van Donrfa""'Tart( as
gelees en gate uitgeniet.
Die drie hoeke waaruit ek
andersins vanjaar die
meeste plesier en stigting
gehaal het, is: •
• Miss Smilla's Feeling/or
Snow, 'n speurromandeur
die Deense skrywer Peter

Hoeg. Miss Smillais 'n Groenlander wat
sneeu kan lees soos 'n Boesman bokspore
- en wat syhierindie sneeu lees, is'nmoord
op 'n seuntjie.,
• Strip Tease, 'n speurrornan deur Carl
Hiaasen. Hiaasen is die natuurlike opvolger
van Richard Condon: bisarre humor, 'n
groen bewussynen 'n onstuimiger verbeel

.ding as 'n nagklub vol dronkgatte. Strip
Teasespeelafin die klubThe Eager Beaver,

FrankBailey, resensentenredak
teur van die "ondergrondse" tyd
skrif New Edge
L Live from Go/gotha deur Gore Vidal.
Vidal, so spitsvondig en skerp soos altyd,
bekyk die kruisiging uit dieoogpuntvan die
hedendaagse massa-media. Live/rom Go/go
tbais deurgaans amusant,
stem jou dikwels tot
nadenke, en het 'n lewens
kragtigheid wat sedert
Myra Beckinridge groten
deelsontbreek in Vidalse
werk.
2. Red Mars deur Kim

. Stanley Robinson. Die"
skrywer versmelt die ou

, "sense of wonder" van wetenskapsfiksie
met'n eietydse, high-tech benaderingam te
verseker dat die hoek, die eerste van 'n
trilogie, van die eerste tot dielaaste bladsy
boei. Die lang, moeisame proses am Mars
leefbaar te maak begin hier, en jy ervaar die
problemevan sommige vandie hooffigure
watdaarby betrokke is. Ekkannie wag vir
die tweede deel nie.
3. Jurassic Park deur Michael Crichton. Die'
boekis onlangs weer uitgereik am rnunt te
slaan uit die rolprent. Dieskrywer van The
Andromeda Strain takel die dinosourier
probleem. Ondanks Spielberg se gesinsger
igte rolprent is Jurassic Park 'n goed saam
gestelde roman wat my totdieeinde geboei
het, met net die regte mengsel van "harde"
wetenskapfiksie en ultra-geweld.

Chris Barnard" skrywer
My drie spesiale boeke virvanjaar:
• Lyall Watson se SUjJernature. 'n Hoek

, soosdieskiet 'n mens se'kopoop,Die groot
en onbegryplike wonders van die natuur
watoomblik na oomblik voorons blinde De
en onder ons dom voetsole voltrek word,
wordin die hoek vir leke soos ek openbaar ,

I
l,
l
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tuin en doen hy grasnavorsing. Nerens is
daar 'n teken van selfbejammering of 'n

Ifvoldane prekery nie, maar orals pols 'n
warm menslike teenwoordigheid
By ~lIlees van Axel-Ivar Berglund se Zulu
Ibougbt-pattems and Symbolism het ek
besef die werk is my gids in die mitiese
landskap waarin ek die "self" nog kan
ontdek.Virmy is di~ stuk navorsing net so

langrik as From Primitive to Zen van
Mircea Eliade. Miskien sal dit die boekword

J •

watvir 'n lang ruk elke jaar op my kortlys
van belangrike boeke gaan verskyn.
Ek wag allank op die verskyning van Dina
Cormick se boek oor die Natalse beeldhou
ers, Bernard Gowensa and Ruben Xulu.
Sander basuingeskal - net soos die twee
kunstenaars die Roams-Katolieke kerke in
Natal en elders van kuns voarsien het - het
die boek vanjaar verskyn. Die sensitiwiteit
waarmee Connick die lewensverhale van
Gowensa en Xulu op die Natalse platteland
oorvertel, bly 'n besondere leeservaring.
Die gegewe kon so maklik verstar het in
akademiese grootdoenerigheid.
'n Verhaal wat ek net nie uit my gedagtes
kan kry nie, is "Die storie van my pa" in
Koos Prinsloo se Welleling. Sou dit wees
omdat ek my kinders herinner wat nooit
kon vind wat hUlle gestuur is om te gaan
haal nie? Of omdat hierdie "storie" van
aftakeling vir my die afgryse van gesag
bloatIe?

John Miles, skrywer:
Die prosa van Michael Ondaatje leesek met
oorgawe. Ekbewondersy J~'

vermoe om sa 'n piek van ."
intensiteit in toon te kan / :
handhaaf sander om in ':rl
selfstrelende mooiskry- ~:
wery te verval. Min skry- ~"

wers sal hom dit kan 03

doen. Sy jongste roman,
The Englisb Patient, ge
niet dan ook 'n goeie ontvangs. Ek het dit
feitlik saamgelees met sy "roots"-boek,die
ouerRunning in tbe Fami/yvan 1982.
FvonBreitenbach se sakgroot Nasiona/e /ys
van inbeemse bome met aI die kIeurryke
streekname dra ek vanjaar oral saam,oak
am my daaraan te herinner dat aIken ek
sommige name, selfs bieren daardieweten
skaplike naam, dan weet ekso te seniksvan
dieplant nie.

Barbara Ludman, joemaJis van
die Week(y Mail:
Ek is verslaaf aan riIlers omdathulle verhale
en 'n vinnige pas het, en die goeie ouens
wen gewoonlik. 'n Goeie voarbeeld was
Carl Hiaasen se Native Tongue. Hiaasen
skryf off-the-wall rillersoar suidelike Flori
da, gevul met die ongure, waansinnige
uitvaagsels waannee die landskap bestrooi

is. Elmore Leonard skryf
oak oar Florida sleaze,
maar hy skryf emstige
boeke, soos George Si
menan. Hiaasen se boeke
is so skreeusnaaks dat 'n
mens dit amper nie kan
verduur rue.
Die reklame-bohaai oar
Donna Tartt se My Secret

History het my daama laatkyk - en toe kon
ek dit nie neersit nie. Ditgaanoar 'n groepie
(rneestal) ryk en briIjante studente wat,
wanneer die hoek begin,een van hul kring
vermoor,
The Fifties deur die oud-joemalis David
Halberstam gee jou 'n politieke, kulturele
en maatskaplike geskiedenisvan die era en
hy bewys dat dit geen vlietende politieke
seepbel was nie, maar - ten minste vir die
VSA - die kemdekade van die eeu. In kort
hoofstukke behandel hy van Elvis Presley
tot Martin Luther King, van die CIA en Die
PH tot Harley Earl, die ou wat vinne op
motors gesit het, John I.e Carrese The Night
Manager staan nou al twee weke op my
boekrak en ek her dit nag nie oopgemaak
nie, wat jou net wys hoe boeiend ge
skiedenis kan wees.

",

Elza Miles, kunstenaar en kri
tikus:
Die lewensverhaal van Eddie Roux, Rebel
Pity, verskyn na sy dood. Elkeenwat bekend
is met Roux: se geskiedskrywing in Time
Longer tban Ropesal weet
wat ek bedoel wanneer
ek na die meevoerende
gang van die teks verwys.
Onder die lewendige
verteltrant skull die tra
giek van die enkeling:
vervreemdingvan sy Kom
munisteparty-genote en
dan aan die einde van sy
lewe die genadelose ingryping van die
staat, wat hom verbied het om met sy werk
aan die Universiteit van die Witwatersrand
voort te gaan. In sy afsondering maak Roux

samelewing is imposant.
Douglas Reid Skinner se The Middle YeatS
(Carrefour) is 'n belangrike digbundel, en
veral die ambivalente vers oor die vader
"Memory & Forgetting" sal my altyd bybly.
Dale Peck se Aids-roman Fucking Martin
(Chatto & Windus) is oak 'n boek wat lank
na die lees daarvan in 'n mens bly broei.
Veral die hanteringvan tyd en fantasieword
56 bedrewe hanteer.
Maar hoewel ek net drie hoogtepunte mag
noem, keer ek altydterug na geliefde skry
wers, en vanjaar het ek vir die eerste keer
Saul Bellow se Herzog gelees, en die mooi
ste gedigte van TI Cloete, Johann de Lange,
en Antjie Krog se vroeer onderskatte bun
dels.

Ronnie Kasrils, voormaJige se
nior bevelvoerder van Umkhonto
weSizweenlidvan die Uitvoerende
KomiteevandieANe en dieSAKP.
My drie beste boeke vanjaar is:
• The Porcupine deur Julian Barnes, 'n
verpletterende insig indie sielkundige same
stelling van 'n Oos-Europese diktator en sy

teenstander, die pasaange
stelde staatsaanklaer. 'n
Merkwaardige tweestryd
vind plaas (beter as die
beste hofdrama) namate
die een die sasialistiese
stelsel met gebreke en al
verdedig en die ander dit
probeer uitmekaarskeur.

• The Douming Street Year.S' deur Maggie
Thatcher - 'n boeiende insig in mag. Niks
wat sy gedoen het,wasooit verkeerd nie.Sy
het al die wonderlikemense in haar kabinet
aangestel - wat toelater alles verkeerd gaan
staan en doen het. lnteressant!
• The Scarlet Pimpernel deur die barones
Orczy. Die boek isaan my geskenk deur 'n
Britse diplomaat, wat in my oor gefluister
het: "The Red Pimpernel, I presume." Ekse
toe: "They seek him here, they seek him
there, theyseek himeverywhere." 'n Wonder
like vriendskap het daarop gevolg. Die
hoek is 'n heerlike sentimentele romanse,
hoewel dit effens embarrasserend raak in
die verwysings na die histeriese gepeupel
om die guillotine en die desperate pogings
om aristokrate van onthoofding te red!
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Maar die jaar is nog nie verby nie. Dieboek wat ek metdie
grootste entoesiasme in Desemberwi!pak, is Lettie Vi!joen
se pas verskene Karolina Ferreira.

Hettie Scholtz, bestuurder van Queillerie:
1.OnwaarskynlikeengeledeurRachelle Greeff. 'n Kragtige,
onthutsende bundel gewortel in die
alledaagse (oer)werklikheid vandie vrou,
teen die agtergrond van die eietydse Suid
Afrikaanse werklikheid. Ek het dit in een
sitting deurgelees en die res vandie nag na
diekoIIetjie op die plafon Ie en kyk.
2. The English Patient deur Michael
Ondaatje, 'n rare kornbinasie vanspioena
sie/oorlogs-/erotiese verhaal indiehelder
steprosa wat ek in jare gelees het.
3. The Secret History, 'n verrassend kragtige sielkundige
riller, ryk in tekstuur, deur debuutskrywer Donna Tartt.

Anthony Ward, verkoopbestuurder van The
Uterary Group:
• OriginsReconsidered deur Richard Leakey. 'n Boek wat
'nmens uitdaag en dwlng om weer te kyk na die manier
waarop jy jou herkoms en essensiele menslikheid beskou.
Die werk is gedagteprikkelend, put eklekties uit ander
dissiplines en beweeg van 'n persoonlike vcrslag na 'n
herondersoekvan die oorspronge vandenke en maatskap
like struktuur na 'n verkenning van die kern van menslike
bestaan.
• Wild Swans deur jung Chan. 'n Intens drarnatiese
persoonHke geskiedenis, wat dielewensverhale vertel van
drie geslagte wat beweeg V3n dieOu na die Nuwe China;

. van tradisionaHsme en angswekkende patriargale instel
lings deur aanvanklike revolusionere optirnisme na die
breindood en brutaliteit war Mao se skrikbewind en
Kulturele Revolusie vergesel het.
• Birdsong deur Sebastian Faulks. 'n Verpletterende en
omvanende verkenning van potensieel destruktiewe ver
houdings, teen die agtergrond van die Groot Oorlog. Om
meer te se sou te veel verklap, maarverlossing en rus kom
seIde tussen oomblikke van wonderbaarlike deemis, flikke
rende hoop en 'n ongeewenaarde verkenning van liefde,
herinnering en menslike verhoudings.
• Ek was ook versot op TheEnglish Patient van Michael
Ondaatje, 'n lomerige, heuningsoet wisselwerking van
verhoudings wat die gesogte prys verdien het.

Andries Walter Oliphant, digter, skryweren
a1gemene redakteuf van Cosaw:
My drie boeke vir vanjaar is:
• Mating,Norman Rush se romangesitueer in Botswanain
die tagtigerjare. Dis 'n buitelander se blik op suidelike

Afrika, Rush skryfmet '0 luuksheid van
taal oor eros, intellekrualisrne, armoede
en utopiese hunkering. Plek-plek ver
ouderd en irriterend antropologies, maar
'n lekker hoek.
• Darkness Visible deur William Styron,
wat ons Sophie's Choice gegee het, is 'n
gestroopte memoir van die gewilde skry
wer. se reis deur die donkerte van de
pressie na self-insig en geneslng.

, .-. The Follydeur Ivan Vladislavic, 'n skreeu-snaakse triomf
van die verbeelding.

. \
\'

i' .'N BOEK VIR ELKE
I'

i·SUJD.AFRIKANER

IllJMAN & ROUSSEAU
Kaapstad Johannesburg
Beskikbaar byalle goeie boekhandelaars, of
bestel regstreeks by die uitgewers by
tel 021 - 251280,faks 021 - 4192619.,

Dieboek waarop die hele Suid-Afrika wag: Carl
Niehaus se intens deurvoelde verhaal van die
lang pad VaD seIfontdekking en worsteling wathy
moss loop am helderheid te kry oar sy plekas
Afrikaner en Christen in die Suid-Afrika vandie
tagtiger- en negentigerjare.

Dle pad lei homuit sy beskutte lewe as platte-
'lap,dse seun en teologiestudent tot 'n groeiende
afkeer.van die apartheidstelsel, lidmaatskap van
die ANC; betrokkenheid by die organisasie se
gewapende stryd en'n opspraakwekkende ver
hoor wat uitloop op 'n vonnisvan vyftien jaarvir
hoogverraad.

Slegs sy geloofin 'n beter Suid-Afrika hetdie
uitmergelende tronkjare wat daarop gevolghet,
draaglik gemaak.

'n Boek vir elkeen, ongeag sy politieke oortui
ging, wat die snelveranderende Suid-Afrika beter
wil verstaan.
R34,99
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OP soek na nirvana het Kurt Cobain en kie
onverhoeds 'n nuwe musiekbeweging in
die hoofstroom laat ontspring. Grunge. Na
die dwelmbenewelde hedonisme van tech
no was dit tyd virietsnuuts. lets wat die anti
terug kon sit voor establishment - maar
sender dat aanhangers daarvan met an
tennes op hul koppe en neon-pakkles aan
moes rondwikkel.

Nie dat NirvanawerkIik lets nuuts begin
het nie - Sonic Youth is'n voorloper; grunge
groepe soos Soundgarden en Mudhoney
bestaan al 'n aantaljare.Maar deur Nirvana
se onverwagte sukses het hulle die korpo
ratiewe popwereld bewus gemaak van 'n
moontlike Nuwe Groot Geldmaker.

Selfs Nirvana se platernaatskappy, die
onafhanklike SubPop, het nie verwag dat
Neterminddie stankvan "Teen Spirit" deur
die wereld sou stuur nie. Cobain ook nie.
Die eerste teken dat iets aan 't gebeur was,
was toe hul "Smells Like Teen Spirit't-video
knaend op die Amerikaanse MTV gewys is.
En skielik was Nirvana die groep van 1992.

Hoofstroom-platernaatskappye kon nie
glo dat die "Nuwe"GrootDing so ongesiens
by hulle verbygesluip bet nie. Popmusiek is
deesdae met eendagsvliegies beplak - die

groot korporatiewe pop-droom is dus om
iets/iemand te kry wat groat genoeg is om
'n fenomeen te wees. Iemand wat voor
blaaie kan versier en die dollars kan laat
inrol. En grunge het die droom bewaarheid.

Die platereuse Epic en Geffen Records
het Pearl Jam en Nirvana vir groot geld
gekoop. Die media het ookwakker geskrik:
eens onbekende groepe soos Soul Asylum
en Spin Doctors was in elketydskrif te sien.
Die modewereld - deesdae maar arm aan
kreatiwiteit - het die grunge-uniform, wat
eintlik maar 'n ouerige straatmode is, aange
gryp. Skielik her modellemetcheck-hemde,
geskeurde jeans en vuil hare op cat walks
geparadeer. .

Nag voor grunge mooi by die hoof
stroom inge!yf kon word, is dit egter dood
verkIaar. Nie oor 'n gebrek aanverkope nie:
grunge-plate verkoop flink - Spin Doctors
was nommer een in Amerika; Pearl Jam se
jongste is die sne!ste verkopende plaat in
Amerikaanse heugenis. Maar die grunge
groepe is minder gretig omaan te pas by die
verbruikersvriendelike beeld wat die kor
poratiewe popwereld van hulle vereis.

Cobain, die "grunge-pionier", was van
die begin af 'n onwillige idool wat eerder

e .\

is.

"_llk~U~w k e
popwereld snedig aanva , is tyds . e deur
spekmet artikels en skindemuus oor hom.
Veral sy huwelik met Courtney Love (van
diegroep Hole) het perswolwe aan 't skryf
gehad. Gerugte oor heroi'enverslawing en
Lovli:~e swangerskap het die rwee in die
nuus 1ehou lank na Neoermind ou nuus
was. Courtney en Kurt het na die tradisie
van John en Yoko/ Sid en Nancy die nuwe
poppaar geword wie se "dekadente" mane
wales die afmetings' van 'n soap opera
aangeneem het. Cobain se anti-roem-senti
mente is deur Love se ywerige selfpromosie
ondermyn.

Op Nirvana se jongste, In Utero, skree
Cobain sy frustrasie uit. Nevennind het in
Amerika aileen vier rniljoen eksemplare
verkoop- en met In Utero wit hy duidelik sy
nuutgevondeaanhangers vervreem. Daarom
is talle van die liedjies gewelddadige
aanslagte op die oortromme. Cobain gil
hees en waansinnig onduidelike lirieke uit,
Die kitare klink meestal SODS kettingsaewat
deurrnetaal skeur.

Cobain is nie meer Ius om saam te speel
nie: In Utero se eerste snit, "Serve The
Servants", open met "Teenage angst has
paid off welV Now I'm old and bored",
"Rape Me" begin met "Smells like Teen
Spirit" se openingsnote. 'n Beduiwelde
Cobain se trae sang ("Rape me, my friendl")
spel sy siening van die popwereld uit. Die
uitbarstings vertel net een storie: Cobain sal
nooit 'n pop-prostituut wees nie.

Die rigting wat grunge inslaan, kan ge
meet word deur na Nirvana en PearlJam te
kyk. Waar Nirvana se musiek jou tussendie
oe skop, is Pearl Jam se jongste heelwat
makker. Nirvana hel oor in die rigting van
punk; Pearl Iarn hou van skoon harde rock.
Cobain is introspektief; Eddie Vedder van
Pearl Jam kyk na buite en maak kapsieteen
dieeuwels van die wereld: dwelmmisbruik,
geweld, rassisme en die ekologiese krisis
word onder die loep geplaas. Die.twee
groepe is verby die hip 'n trendy-stadium.
Nou herdefinieer hulle grunge individua
listies om slegs aan hul eie smake en strewes
tevoldoen.

Grunge is nie meer 'n enkele bemark
bare kommoditeit nie. 'n Wye verskeiden
heid musiekstyle - sommige makliker op
die oar as ander - word onder "grunge"
ingedeel. Langs die ruwe, vervreemdende
Nirvana is Soul Asylum amper bedees. Die
diversiteit van grunge en die konfrontasie
van kontensieuse sake rnaak dit die belang
rikste populere musiek van die oomblik 
iets wat die gepoogde kommersialisering
daarvan nie kon uitdoof nie. Een ding is
seker: die hype is rniskien Yerby, maar
grunge nie. .
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OORSEE bespiegel kenners tong in die kles oor die herlewing van hulle 'n nasionaletoer kon ondemeem sonder om uitgelag te word
die tagtigerjare. Hulle noem dit 'n "ironiese herlewing" en brabbel nie .:
vlytig voort oor die.korniese aspekte daarvan. Omdat(jie groepe wat in persuitreikings opgehemel word

In Suid-Afrika, egter, isditheel 'n ander storie. Gewoonlikpeins . eintlikal geruirne tyd nie juis aktief is nie,konsentreer die ~~
· . ons oordrewe oor die "twintig jaar vertraagde reklame opdie "klassieke" aard van die kunstenaars se I ~

4 ./ aksie": as iets nou in New York gebeur,kry ons liedjies. Smokie, Boney M, Bonnie Tyleren Foreig- r~ '....
" ~., diteersoor twintig jaar, se ons seergernaak: ner is skielik "klassiek". Die Amerikaanse Atlantic WJ:

,
~

'\ 1993was egter - rninstens aan die rnu- Starr, watcirca 1986 'n klein treffer gehad her, is~~S ~.e ~~ '" siekfront- 'n jaar van verrassings, am die nou een van die mees "influential groups in V>-? 1>\ waarheid te se, Suid-Afrikaners het contemporarymusic"; die Britse Imagination, () ,

~
'\ ..~. moontlik nog nie s6 'n interessantejaar wat in 1981 'n halwe treffer met hul "Just an i i
\. beleef nie: van die een maand na die Illusidn"gehad het, het 'n "world-wide mu- ~ - l'

\
t ander het ons lustig in die jaretagtig en sical assault" geloods waarvan nie eens Suid- ~

~ ~ { sewentig rondgespring. Okto- Afrikaners mooi bewus is nie. ..,-.1 1
~ ber, byvoorbeeld, was defmitief Persuitreikings en onderhoude prys '

"~ - 1975 met 'n skoot 1981 en 1986; ook die musikantevir hul "longevity".
'\ November was 1987; Mei het Geen wonderook nie: Smokie bestaan

· \. baie soos 1980 gevoel; April het al agtien jaar, Shakatak dertien jaar, en
. met tye soos 1981 en 1993 gevoel; Boney Mhetagt jaar lank voortgetjommel

.' ~ Augustus was 'n 1982. En nou,belowe voor hulle verdwyn het - en weer
·,.J' toerpromotors ons, gaan Desember opgestaan het uit die pop dumper.
/. 'n 1977 wees. Teen 1985, na vier jaar se "Gloria" en

4~ . . Getrou aan die snelle pasvan "Self Control", was Laura Branigan
. Lewe in die Negentigs, het uitgespeel - sy leef nou van aan-

sekere jare nie eens rwee weke . houdende GreatestHits-uitreikings.
gehou nie. Maar vir diegene wat {Q Mens moet seker nie net Ida nie: ons het

erg nostalgies voel, was daar altyd ~" \. dareni groepe oorgehad wat in hierdie jaar
die SAUK se uitsendings daarvan - ~ '\.. \ suksesvol was. Kyk mens na die kaliber van

s6 'n maand na 'n sekere jaar herleef het. ~ '\ \ die groepe, dan wonder jytog: 2Unlimited, Undercover,
ja, vanjaar kon ons niekIa nie: terwyl mense oorsee -'\ \ " Rage en Dr Alban. Van die spulletjie is Dr Alban die

verlangend gemymer het oordie tagtigs en Duran Duran- ~ \ \ gewildste - maar oor twee jaargaan jy sy stowwerige
CD's gekoop het, het ons hier die herlewing-verskynsel in ~ \. \ CD's vir twee rand kan koop. Crowded House,
volle skrikwekkende glorie ervaar, ~ 1. musikaal gesprake die beste groep wat hier getoer

Daarom kan mens nieverkwalik word nie as jy vir 'n oomblik i het, het sonder veel bohaai gekom en gegaan.
sug: bring terug die kulturele boikot!As gevolg daarvan het " Duran Duran het die meeste aandag getrek.
internasionale bewegings ons nou weliswaar eers na 'n .~ Destyds was hulle die mees prornincnte
paar jaar getref, en in verwaterde vorm, maar rninstens "" eksponente van daai SO's fenomeen: die
het Smokie-toeradvertensies nie die Golden Girls onder- ~ . Nee-Romantic poseurs met hul lang kuiwe
breek nie. \ en sci-fi synthmusiek. Teen die einde van die

Met die dat Suid-Afrika nie meer die muishond van die" • tagtigs het hul gewiIdheid emstig begin taan. Die
wereld is nie, het elke verloopte groepie/obskure klub- ; ~euns het vir 'n laastesekonde in die popkalklig
groep sterre in hul De gekry: a-hal 'n land wat dors na '" gebaai met hul toevallige Amerikaanse come-
internasionale musikante! En promotors se sakke het ;, ~,;J';' .. back vanjaar. EninAprilkon ons oak smaak
gebult met wins wat uit uitgehongerde Suid- .IIY .~ . wat Britse tienderjariges in 1981 tot histerie
Afrikaanse gehore gemaakis.Want uitgehonger is If' gedryf het.
ons: kunstenaars wat in die verlede die kulturele boikot verbreek I Dis uiters gepas dat juis hulle toer die
hetom hier te kom optree,wasmin en in elk geval meestalrnisbaar. ~ belangrikste vanjaar was. Die ironiese herlewing van die

.Nou het ons hordes musikante wat nie kan wag om hierte toer tagtigs - 'n dekade van herlewings - het Suid-Afrika dus '"
nie.Onge1ukkig het hulledie volgende gemeen: hulle doenhul hare oak getref via Duran Duran. Maar dis die enigste ver- {~
op indrukwekkende wyse, en het omtrent vyf jaar laas 'n treffer dienste watgevind kan word in die toere wat ons moes~/~"~
gehad - indien enigsins. 'n Sekere, nie-bestaande groep het selfs oorleef. Die slagoffer van die belaglike ophemeling en . tJ '
herenigvir Suid-Afrika se winkende paviljoene: Boney Mhet al in verkoop vankrakerige groepies is natuurlikdie toeskou- ~

1986 opgebreek. 'Wonderbaarlik is hulle weer byeen: Liz Mitchell is er, Maar viva verbruikersweerstand: LaToya Jackson ("
egterdie enigste een vandie oarspronklike lede wat steeds 'n smaak (luidkeels byons afgelewer - amper asofditvirWacko I \\ ~
het vir "Mary's Boy-Child". Jacko se wegbly-aksie sal oprnaak) speel voor l~ ~ .

Menskon slegs lagkry oordie fanfare random Smokie. Die groep huise.Suid-Afrikaners is nou nie meer niksgewoond ,
het-hul groot oomblik van roem in' die laat-sewentigs gehad. nie - volgende jaar sal' toerpromoters moet uit-
Niemand het ooit weer van hulle gehoor nie. Skielik word hulle haal en wys.
wedergebore - vir Suid-Afrika. :n Smokie-lid het hul SA-toer as 'n Disnoute se as Abba nie 'n wederopstanding
hoogtepunt beskryf. Mens kanhom goed glo: in geen anderlandsou beleef nie...

\ \



ka was Jurassic Pa,.goedere te
koop. Ook in Suid-Afrika kan .
mens enigiets van waterbottels
tot verjaardagkaartjies met
jurassfc-embleme op koop.

Jurassic Parkbewys datmens
met goeie tydige bemarking
enigiets van die hand kan sit.
Dis 'n triomf vir Hollywood se
advertensiemasjinerieen hulspe
siale effekte-tegnki - ennieveel
meer nie.

HOLLYWOOD SEGEBREK aan
eie idees het vanjaar gespreek
uit nie minder nie asdrie Ameri
kaanseweergawesvan Europese
films. Die Franse LaFemme Nt
kita en The Return of Martin
Guerre, en die V1aamse The Van
ishing is opgesous en blink ver
pak as onderskeidelik Point of
No Return, Sommersby en n6g
'n The Vanishing. Omaantepas
by die Hollywood-resep vir
lokettreffers, is spesifiek The
Vanishing s6 verander dat wat
eens 'n slim psigologiese riller
was, tot 'n onoortuigendederde
rangse film mismaak is. 'n Ge
Iukkige einde is aangeplak 
maar sander veel sukses.

Ou films en lV-programme
is ook opgediep: Night and the
City met Robert De Niro enjes
sica Lange is gegrond op 'n
195Q-ftlm met dieselfde naam.
The Fugitive was eens 'n gewil
de Tv-reeks in die sestigerjare.
Vanjaar het Harrison Ford die
hoofrol vertolk met Tommy Lee
Jones as die speurder op sy
spoor. Waar The Fugitive met
spanningsvolle tydsberekening
en 'n onvoorspelbare eindedie
beste aksieftlm van die jaarwas,

Michelle PfeifferinLoveF19Id

Michael Douglas inFaJlingDown

:t.. ...

RichardAttenborough,JeffGoldblum, SamNeillenLaura DeminJurassJcParlc

~

j 993 was by uitstek die jaar toe
I Iollywood diepmoesgrawe vir
nuwe fllmidees, Keer op keer
het regisseurs hul gewend .tot
die romantiese: hetsy in ver
houdings, die uitbeelding van
bekende figure se lewens of 'n
cliche-agtige romantisering van
die verlede. Dis ook die jaar
waarin die verpakking van 'n
HIm op 'n groter skaal as ooit
tevore gebeur het.

As mens van Steven Spiel
berg sejurassicParkpraat, gaan
jy onvennydelik syfers ophaal 
hoeveel die regisseur verdien
het (om en by $100 miljoen),
hocveel MCA/Universal wereld
wyd verdien het (ongeveer $2
miljard); die koste van die film
self ($65 rniljoen); die Ameri
kaanse loketverdienste ($299
ruiljoen): hoeveel Suid-Afrika
ners die film gesien het (763 572
mense),

jurassic Parkdien as vinger
wysing vir die Amerikaanse
filmbedryf: spesiale effekte het
die pick van 'n goeie storielyn/
toneelspel ingeneem. Hoewel
daar na dese geen twyfel kan
bestaan oor Spielberg se vaar
digheid as aksiefl1mmaker nie,
was Jurassic Park'n film sonder
binnegoed. WaarsybTdie mas
sas geroer het, het]umssic-fiIm
gangers "wow!"geseen daama
vergeet daarvan. (Interessant
was die animasiefilm Aladdin
vee! gewilder in Suid-Afrika 
ook by volwassenes, volgens
Ster-Kinekor.)

Die kommerslele fanfare om
die film was om van naar te
word: reeds drie maande voor
die uitreiking daarvan in Ameri-

Vanjaar diep Hollywood romantiese mites met hernieude ywer
op - en bewys sommer terselfdertyd die dollar het dle laaste S8di deurchnstivanderwesmelzen •
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MaryMcDonnellenAllreWoodard in PassionFish

is 'n realistiese uitbeelding van "liefde oor
die kleurgrens heen" - in teenstelling met
Jonathan Kaplan se Love Field, wat gerieflik
in die sestigerjare gesitueer is. Gevolglik is
die gebeure daarinuitgebeeld (Iiefde tussen
'n wit vrou en 'n swartman) verwyderd, wat
dit minder werklik maak. Jungle Feverkon
fronteer kontensieuse sake sonder omhaal,
en skets 'n pessimistiese prentjie in 'n tyd
wanneer mens moontlik mag dink dat
vooroordeel iets van die verlede behoort te
wees. Made in America het ook die onder
werp aangevat - maar op 'n komiese en
uiteindelik niksseggende wyse,

Hollywood hetdarem nie volkome in 'n
swapeparadys geleef nie: in
Falling Down het Joel Schu
macher die gefrustreerde
tydsgees vasgevang, Michael
Douglas het uiteindelik sy
niche gevind as 'n wanho
pige burokraat wat deur die
lewe gemaal is. Sy wanhoop
word vergestalt wanneer hy
daaglikse irritasies geweld
dadig uit die weg ruim.

Die "woriderkind" Steven
Soderbergh (van sex.lies, and

JohnMalkovichintntheUne tndeotape-izuuti) was ookver-
ofFire anrwoordelik vir 'n amperse

dirty reality-film - hoewel
goud-getint kyk King of the

Hi//indringend na die sielkundigc rypwor
ding van 'n jong seun tydens erge fisieke
ontbering en snobistiese vcrwcrping deur
die samelewing. jack tbe Bear handel oor
jong kinders se kennismaking met rassisme.

Robert Redfordse A Riuer Runs Through
It, wat uiters gewild was in Suid-Afrika,
behandel die sielkundige wisselwerking in
'n represslewe, patriargale gcsin. In die
proses het Redford somrner 'n groen bood
skap - die cnigste in Hollywood-films van
jaar - ingesmokkel.

\

kon nie misgekyk word nie: Meg Ryan en
Tom Hanks hunker amoreus na mekaar,
maar Sleepless in Seattle is die mees on
fisieke romantiese film in jare. Dieenigste
sigbare velkontak was 'n hande-vat in die
slottoneel.

.Indecent Proposal, van Fatal Attraction
regisseurAdrian Lyne, was ook hoegenaamd
nie so indecentsoos mens gewens het nie:
nie eens die miljoen dollar rondjieseks is
gewys nie.Romantiek seevier ook hter met
"ware liefde oorwin alles",

Dit was ook die tema van Francis Ford
Coppola se neo-gotiese Dracula - 'n film
waarvan die fleurigekostuurns lankonthou
sal word. Coppola se voorstel
ling van Dracula, gewoonllk
maar 'n onsimpatieke figuur, was
romanties in die ekstreem: hy
swerf deur die eeue op soek na
sy ewige Iiefde en sterf eers
wanneer hy haar vind.

BIOGRAFIESE FILMS het van
jaar weer eens hul onderwerpe
opgehemel- maar darem nie in
dieselfde sikofantiese en ideolo
giese trantas Oliver Stone se The
Doorsnie. BrianGibson se Tina,
What:S Love gotto do with ithet
Turner se gebreke vriendelik
uitgelaat om eerder .op haar
gewese man Ike se talle karakterdefekte te
konsentreer. Die film het gelyk asofdit vir
televisie gemaak is: Laurence Fishburne en

Angela Bassett se spel het gelukkigvergoed
vir die verbeeldinglose aanbieding.

Spike LeeseMalcolm X was 'n vervelige,
onuitsonderlike kerel: oak hier het ons 'n
filmmaker wat, soos Richard Attenborough
met sy Chaplin, verkies om nare feite te
verswyg ten einde 'n geskiedkundige figuur
in 'n meer rooskleurige lig voor te stel,

Lee'se jungle Fever, aan die ander kant,

MarioVanPeebles inPosse

; \

NORA EPHRON SE Sleepless in Seattle was
'n onverwagte lokettreffer wat dui op 'n
nostalgiese terugkeer na die goue dae van
grootfilmromanses toe "mensebedoelwas
vir mekaar". Oat ons in die Aids-era Iewe,
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. Tommy LeeJones in TheFugitive

. wasNightandtheCitylangdradig en rigting
loos.

Gelukkig het Hollywood die topverko-:
perskrywerJohn Grishamontdek: TheFinn
herdefinieer die samesweringsriller-genre:
die idee van "iemand beheerjou lewe - en
disnie jy nie" kon gesien wordin die Sidney
Pollack-film. Maar "aanhouerwen indien hy
edele motiewe het", verseker Hollywood
ons- selfs wanneer hy metonsigbare onhei
lighede gekonfronteer word. En net voor
ons gedink het die yuppie is 'n uitgestorwe
spesie, bewys die ewig gladdeTom Cruise
die teendeel.

In die rillergenre het IntheLine ofFire
dieAmerikaanse obsessie metdie Kennedy
sagavanuit 'n ander hoek bekyk: Clint
Eastwood, verrassend weerloos in die rol,
kon hornself nie vergewe dat hy nie sy
liggaam destyds voor die koeel ingewerp
het nie. John Malkovich, as 'n aspirant
presidensiele sluipmoordenaar, was sonder
twyfel die filmboef van die jaar: sy fyn
genuanseerde psigotiese spel ewenaar die
van Anthony Hopkins in Silence of the
Lambs.

Die donker Jennifer 8 was jou atipiese
moordriller: slegs een hulpelose naakte vrou
isin die film gesien - en syoorleeflDefinitief
'n vars idee vir Hollywood, sou mens se.

Niemand sou ooit kon dink Clint sou
ftlmtendense bemvloed nie, maar Mario
VanPeebles se Possehet ondemeem om die
ware verhaal van die Wilde Weste a fa
Eastwood te vertel. Possewasop die ou end
'n blink film met sexy cowboysen indruk
wekkende kiriematografle. Die genre is
definitief opgekikker - maar vroue skull
steeds onder waens wanneer die koeels .
begin fluit. .

I

I
I
!
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emosioneel ru, maar altyd oortuigend - haar
brutale weerloosheid Iaat jou sornsbehoor
Iik agteruit steier,

Suid-Afrika het ook 'n seldsame oomblik
van roem in die intemasionale filmarena
beleef:Proctor, 'n Suid-Afrikaner, seFriends
her 'n spesiale vermelding in die Cannes
kompetisie gekry. Die film, oar 'n wit ter
roris se onthutsing, was in sekere opsigte
teleurstellend, maar kragtig - veral Fox,
maar ook Michelle Burgers se spel was
aangrypend. .

'NPEDRO ALM006VAR-F1LM, Tie meup!
Tie medown!, was vir die eerste keer in 'n
beperkte aantal tearers in Suid-Afrika le

sien. Almodovar vind
nie juis by almalaan
klank nie - Tie meup!
is moedswillig kitsch
en vol clichesen juis
daarom heerlik ver-:
maaklik. En op 'n
skelm tnanier maak
Almod6varwel 'n hele
paar slim observasies
oar mense.

Victoria Abril, die
porn-koningin in Tie
me upt, is aan die

j

en 18 amC\loen
·1§ri~v~mpIOn

DIE Nieu-Seelandse regisseur Jane Camp
ion het haar vanjaar bewys as een van die
belangrikste van die nuwe geslag regis
seurs. Sy het die 1993 Cannes Goue Palm
gekry vir haar film ThePiano; wat manlike
seksualiteit in die negentiende eeu onder
sock. (Dit wys vroeg aanstaande jaar hier.)

Suid-Afrikaners kon haarA1lAngelat my
Table sien: 'n sensitiewe, onsentirnentele
biografle oor die "mal skrywer" van Nieu
Seeland, Janet Frame. Campion se beskry
wing van die sosiaal-onbeholpe Frame, ver
keerd gediagnoseer as 'n skisofreen, boei
en roer .dle kyker deurgaans. Campion is
subtiel, maar trefdie kykerindie rnaag, hart
en brein.

Die aktrise Kerry
Fox is 'n rnerkwaar
dige nuweling. Behal
we vir haar rol as Janet
Frame was sy ook in
die hoofrol van Elaine
Proctor se Friends te
sien. Fox raak behoor
lik weg in 'n karakten
van A n A ngel lot
Priendshet sy 'n totale
metarnorfose onder
gaan. Haar uitbeeld
ings van karakters is

YvesMontanden 5ekkou8aJlin IPS

WinonaRyderenGaryOldman in Dracula

'n Opvallende leemte in die Hollywood
oes van 1993 is goeie, stewige rolle vir
vroue. Daarom is John Sayles se Passion
Fish, 'n onafhanklike Amerikaanse produk
sic, 'n be!angrike afwyking van Hollywood
patriargefie "vroueverkoop nie daarom gee
ons hulle nie hoofrolle nie"-fiIosofie. Mary
McDonnell en A1fre Woodard speel albei
kornplekse vroulikekarakters wat in geen
stadium hul borste hoef te skud nie. Die
twee mense se gewaarwordinge omtrent
hulself en die proses wat daartoe lei, word
fyn gehanteer deur Sayles. Die kinernato
grafie is ook nie verwaarloos nie - Sayles se
filmiese komposisies getuig van 'n ryke
verbeelding en vindingryke aanvoeling, Wat
betref 'n goed deurdagte storie oortref Pas
SiOlI Fish die Hollywoodfilms van 1993.

Dis opvallend dat regisseurs met kleiner
hegrotings (en dus minder onkoste om te
verhaal), soos Soderbcrgh en Sayles, meer
kreatief kon wees.Hulle hoef nie die groat
ste gemene deler se (taarnlik twyfelagtige)
smake in ag te neemnie - en is oak nie bang
om filrngangers vir 'n oomblik te Iaat 5tH sit
en dink nie. Hulleonderskat nie kykersse
intelligensie nie en glo duidelik nie die
hoofdoel van 'n film is om te verrnaak nie.
(Tog slaag hulle daarinom wei te vermaak)

Die gevolg isopregte films oor realistiese
mense. Films soosdie bied die kyker 'n blik
op 'n ander werkJikheid. Aan die een kant
bied dit ontvlugting; aan die ander kant is

dit 'n betekenisvolle- belewenis. jurassic
Park, internasionale lokettreffer van die
jaar, is miskien 'n lekker fantasievlug -maar
nie vee! meer nie,

'.
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... . VlIlCentPerez in Indochine

I

eindevan Desember in Vincente Aranda se
Loverste sien. Lovers is aanvanklik slegs 'n
soft pornfllm - dit ontaardin 'n ontstellende
verhaal oar moorddadige obsessie. Aranda
se voorstelling van vroue is twyfelagtig,

· maar interessant: juispatriargale beperkinge
· gunhulle die geleentheid ammanipulerend .

te wees.
Die altyd bloue Jean-Jacques Beneix se

IP5is moontlik sy beste'fllm. Twee inhalige
· straatkinders (vera! die jonge Sekkou Sall
blink uit) ontrooet 'n ou man ('n wonderlike
Yves Montand kort voorsydood) wat die
sin in sy lewe verloor heten nou (letterlik)
daamasoek. Hy vertelhulle "n lewe sonder
liefde is 'n vermorsde lewe" - en verander
die kinders, eens op pad na nerens, se
lewens onherroeplik.

Valentina5calicienEnricoLo Verso inThe StolenChildren

Die anderbelangrike Franse fllm van die
· jaar was Regis Wargnier se Indocbine Hoe

wei dit uitsekere oorde daarvan beskuldig
word dat dit kolonialisme,vir..oulaas ver
heerlik, veroordeel die grootse lndocbine
juis die Franse kolonialiste en hulgewaande
superioriteit(selfs Catherine Deneuve gesel

· 'n Vietnamese werker op 'n skreiend 'moe
derlike" manier), Deneuve is op haar
kwesbaarste te sien; Linh Dan Pham is 'n
nuweling wat dopgehou moet word. Vin
cent Perez vang sy karakter se radikale
veranderingdeur die film metoorgawe vas.

'n Verrassende klein film het vanjaar uit
Italic gekom: The Stolen Children, 'n
ltaliaanse neo-realisme-fllm, vertel die ver
haal van 'n kinderprostituut (opgeveil deur

• haar rna) en haar broer se reis saam met 'n

Kerry Fox inAnAngelatmyTable

jong polisieman. Die kinders (Valentina
Scalici en GiuseppeLeracitano) isontnugter,
op 'n jong ouderdom beroof van onskuld.
Hulle is wereldwys, kru en ongevoelig.
Antonio, die polisieman (Enrico LoVerso),
raak bewus vanhul onderliggende pyn,en
toon deemis: diekinders ontluik voor hom.
Regisseur Gianni Amelio se slotsom issom
ber: die kinders mag miskien 'n oomblik
van warmte ervaar, maar die stelse1 is s6
vyandig en ontoereikend dat daar geen
hoop vir hulle bestaan nie. Amelio se uit
bedding is egtersondersentiment; hysugge
reer pyn en verlatenheid meesterlik subtiel.

Daar was natuurlik die gewone oesterige)
seksflieks: Louis Malle se Domage enJean
Jacques Annaudse Thelover. Waar Malle se
fllm net so styf soos sy Britse politikus-

~-- ~----=----
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dieldomp Russiese wenners endievorigeseisoene
waarin Rachmaninoffen Prokofiefbaieprominentwas,
komonsnetniewagvandie Russenie.DHiseisoen: -,
grooUiks gewyaanmusiekvan Tsjaikowski ter
herdenkingvansyhonderdstesterfjaar,hetookoog
uilmuntendeRussiesekunstenaarsopgelewerwat
uilsonder1ikemusikaJehoogtepunteverskalbet-indie
konserte, eerderasindiesimfonie6.
Die Russiese tjellis DavidGeringasmetOmriHaclari
asdirigenthetDvoraksetjellokonsertrneesleurend
vertoIk, terwyldieRussiesehoringspeIerShamil
LoutfrakhmanovmetWolfgangBotheasdirigentdie
gehooroorrompelhetmetsytagniesvirtuose
vertolkingvanGliereseHoringkonsert.Mil'lder
gelukkigwasal9 RussiesepianisOxanaYablonskaya
se'~aanslag" op diekJavierinTsjaikowskisedrie
k1avierkonserteeninsyFantasievirKlavierenorkes.
SokortopMiChael PontisahakkehoopekcflSdie
eindevan pianistewat'n kJavierwilstukkendslaan
eerderasommusiektema,ak.Die Russieseeeris
darem weergeredmetaIEl dirigentPavelSorokinse
manjdiekeuitvoeringvanTsjaikowski sePathetique
Simfonie.lsditniemoonUikorna.ebegaafdejong
dirigentashoofdirigentvandieorkestekrynie? Die
uiIvoeringvanMozartseSinfoniaConsertantemet
Sorokinwasmusikaalafgeronden 'nbewysvan die
ryke talentwatalEl orkesin eie middehuisves.
Inteenstelling metaIElSuid-AfrikaansevioIisGina
Beukesseaggressiewe,somsonnetuitvoeringvan
Tsjaikowskisevioolkonsert, hatPieterSchoemanweer
totde redding gekommet'n briljanteenmusikaaJ
verantwoorde uitvoeringvan ProkofiefseVIOoIkonsert
No2.
Diehoogtepumderhoogtepuntewasegterdie
KoreaanseviolisDong-SukKang semeester1ike
vertoIkingvanBeethovensaviooII<onsert. OM!
uiIvoeringsal'nmenslankbyblyas'nnormwaarteen
anderuitvoeringssetfsopplaatgemeetkanword.

HENNINGVlWOEN

NSO boer vooruit

DIENasionaleSimfonieOrkesse laasteseisoen hat
gewysdaarisondanksbedenkingsoordie
voortbestaan van eurosentriesekuns'ngroot
groeiendebelangstellinginklassiekemusiek. Laas
voordiekomsvan televisiewasdiebelangstellingso
grootdatsimfoniekonserteherhaaJmoetword en dat
dieJohannesburgseStadsaaJtweeaandenamekaar
gevulword.
Diebelangstellingissekergeboreuit'nvreesdatdie
konserte kanverctwyn.Toggloekditisgrootlikste
dankeaanRichardCock, N5O-musiekdirekteur,sa
verbeeldingrykeprogrammeensyvemuwingssoos
diepraaljiesvoorkonserteendiewynkroeg.'n
heer1ikebymekaaJ1romplevirlykskouingsoord'19
konsert
SedertaIElvorigeIntemasionaleIOavierkornpetisiemet

~;;"~~~£C~.;.;""'-__
Juliette BinocheenJeremyIrons inDamage

hoofkarakter is, is Annaud se film 'n ver
gcefse pogingomdiesensualiteit van tiender
jatiges te wys. Die unelndellke boodskap:
vroue se mag Ie in hul Iywe. 0 ja, en dit
vcrnietig mans. Vervelig.

Agnieszka Holland (van Buropa Europa
fa.rrn) is terug met 'n film van Frances
Hodgson Bumett se klassieke The Secret
Garden. Hoewel heelternal bekwaam, besit
7he Secret Garden nie die noodsaaklike
rr.:lgiese kwaIiteit van die hoek nie.

Nie-Amerikaanse fllms voer rniskien 'n
srryd teen die Arnerikaners se goedkoop
verrnaak - soos nou deur die Franse se
aandrang op 'n kwotasteiseI bewys is - maar
aan kreatiwiteit is daar geen gebrek nie.
Filmmakers soos Beneix, Amelio en Cam
pion is die Amerikaners 'n hele end vooruit.

•
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LOUIS KIRSTEIN sit op die paviljoen en kyk

. 1
na die oorwinnings en nederlae van 1993

KRIEKET: Kaptein Kepler Wessels het
vanjaar weer onder druk gekom oor sy
stadige kolfwerk in cenclagkrieket, terwyl
die jongeJonty Rhodes die skares oorsceen
plaaslik op hulvoetehet wanneer dit netIyk
of hy na 'n hal hardloop,

In Indie word hy verwelkom met die
opskrifte "the Eagle has landed" en nadat hy
van vyfWes-Indiersin een wedstryd ontslae
geraak het, dreunsingdie skare sy naam. Hy
vestig hom ookas 'n kolwer in die spanwat
Suid-Afrika in meeras een wedstryd uitdie
penarie kolf.

Sy spanmaat Daryl! Cullinan kolfhomself
met 'n ongelooflike 337lopies in Johannes
burg in die krieketspan in, maar moet
weens uitputting in twee wedstryde die
handdoek ingooi.

Krieket se grootsteoorwinning is niedie
span se spel nie, maar die gesindhede wat
hulle oral wen. Wanneer laas het 'n eensy
dige skare soosdie Indiers hul teenstanders ':
toegejuig soos met die afgelope reeks in ::
Indie? .DaryllCuUinan

JontyRhodes

DingaanThobeIa

BOKS: DierRoos van Soweto, Dingaan
Thobela, verloor sy titelgeveg teen Ozubek
Nazarof Hy hou sy promotor, Gerrie "The
Champ" Coetzee, ,verantwoordelik vir die
nederlaag en wend homweer na sy vorige
promotor, Rodney Berman. Dalkmoes Tho
belamaar eerder in Soweto gebly het as om
na die noordelike voorstede van johannes-
burg te verhuis. .
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DITw~s ;n jaar w~arinsporthelde geval her
en nuwes ontdek is. Afgesienvan die Ar~
gentynse rugbytoer was ditmaar 'n taamlik .
droewe jaar.vir'ons .rugbyspelers op die
intemasionale speelterrein, .

Krieket .het vanjaar amper gewilder ge
word as rugby, terwyl sokker van die een

. skandalige wedstryd na dieander geploeter
. het. . '

Ons enigste hoop in die bokskryt, Din- .
·gaan "die Roos van Soweto" Thobela, het
. nie net .sy geveg teen die Rus Ozubek
Nazarof verIoor nie, maar ook die binne-

& gevegte tussen sy promotors Gerrie Co
etzee en Rodney Berman.

,....



en vreu »,

UliSclunidt

GavinJohnson

Suid-Afrika behaal die seisoen sygroat
stesegenog in 'n toets toe die Springbokke
diePoemas met 52-23 klop.

Francois Pienaar ontwikkel as kaptein en
eenvan die beste.losvoorspelers watSuid
Afrika het. Net jammer hy moes in die
Curriebeker-eindstryd en in die laaste toets
teen die.Poemas 'die veld verlaat en die
oorwinning van die kantlyn dophou.

FrancoisPienaar

RUGBY: Die staatrnakervan rugby en die
enigste haker wat vir sy spel op vleuel
onthou sal word, Uli Schmidt, hang uitein
delik die Springbokskoene 01' en rnaak
plek vir jonger spelers.

N:i 'n dol seisoen, waarin dit maar wip
plank gegaan het met die Bokke, praat
kenners uiteindelik van .'n kerngroep wat
vir die 1995-seisoen gereedis. Na sommige
onsinnige keuses vir die Springbokspan kry
die keurders en Ian McIntosh dit eers in die
toer teen die Argentynse span reg om die
bal na die punte te laat loop en selfs 'n
wedstryd oortuigend te wen. Hopelik sal
die bekommerde uitdrukking op McIntosh
se gesig volgende jaar metdiereeks teen die
All Blacks verdwyn.

Drie nuwe sterre, Naka Drotske, Gavin
Johnson en Chester Williams, verskyn in die
tweede toets in Argentinieop die torieel en .
het die rugbywereld weer aan die praat.

EIanaMeyer

ATLETIEK: Elana Meyer, die Suid-Afri
kaanse atletiek-wonder, kon toe nie klaar-.
maak nie. In Augustus inStuttgart tydensdie
Wereld-atletiekbyeenkoms hardloop di~15
jarige Selina Borsosuo van Kenia voor Mey
er in en Meyer onnrek haar in trane vandie
10000 meter wedloop.

GHOLF: Ernie Els wen sy eerste miljoen
toe hy die Dunlop Phoenix Classic-gholf
toemooi in Miyazaki inJapan wen. Els, wat
al sowat R4 miljoen met sy setstok verdien
her, is die speIerwatmetdie minste geldaan
die Sun City miljoen dollar gholftoernooi
deelneem.
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-vier die wenner met
.die regte Wyn,

soek en jy sal vind

SOPHIAMEYER

DieWoodstock
Essexstraat9
Woodstock

, . Kaapstad

Tel(021)~77-726 .

DIE Woodstock is 'n gepastenaamvirdie
restauranVkroeg, watveral die"Grunge"
generasie10k. Dit beteken niedierestau
rant is niehoogs gesofistikeerd nie- 'n
groot verrassing in die deel van Wood·
stock. DieWoodstockse leuse is:"Dieplek
om inteweesas jy uit is".

Die restaurant is in 'n gerestoureerde
ou huis metkoraalpienk mure enturkoois
afwerkingsopdievloerlysteendeure. Die
kroeg vanouOregon pine getuigvan uit
stekendevakmanskap. Die houtmeubels
skep 'n plaashuis-stemming. Verskeie
kunstenaarssewerkeword uitgestalenis
tekoop.

Die probleem is om Die Woodstockte
kry,wantjymoetdeur'n doolhofvaneenrigting-straatjies karringom
daaruitte kom. Soak maargerus, disdiemoeite werd.

Dieatmosfeer is ideaal vir 'n romantiese kersligete ofomvriende
teontmoet. Ditis natuurlik tot agtuurindieaand, wanneerdieWilson I

Rowe-groepjou vermaak met"rock"·ritmeswat nogalluidrugtigkan
wees enjou na die dansvJoer10k.

Elkegeregopdie kort en kragtigespyskaartword sorgvuldigberei
deur'nbekwamekok, Sunshine,watsomsselfkom hoorofdiemaaltyd
voIdoendewas. DaarisvoorgereQte,visgereg1e, hoofgeregte(tussen
R15enR22),slaaieen nageregte.

Onderdievoorgeregte is 'n verskeidenheidstaaie, gekrummelde
sampioeneengerookte reenboogforel.

Dievisgeregte bestaan uit: steurgamale voorgesit metperi-pen-,
knollel- of suurlemoenbottersous, tongvis en calamari. 'nNuwigheid
opdiespyskaart is "Blackened linefish" -Iynvis op 'n Kreoolsewyse
gebraai in speserye en kruie wat dievis nienet geurig maaknie,maar
ooks~rt k1eur.

Onder die hoofgeregte is 'n vegetariese dis, kruisskyf met 'n
romerige sampioen- of barbequesous, pangebraaide varkschnitzel,
hoenderburgers en ribbetjies met 'nbarbeque-sous. Visgeregteen
hoofgeregteword met rys of skyfiesvoorgesit.

,Nageregis 'n keuse tussen romerige kaaskoek, tuisgemaalde
sjokolade"brownies" en aarbeie metroom.

MyWeskus-mossels in 'n dekadente room-, wyn- en knoffelsous,
voorgesitmetvarsgebakte bruinbrooden'nGriekse slaai, wasryken
smaakvol enek het definitief nie kans gesienvir nageregnie.

Mybaiehongermetgeselhetdiehalwehoendermet'ngeurigeperi
perisousen rysgeniet. Ekhet self daatyan geproe en ditis beslisdie
bestehoenderperi-peri in die Kaap. Diesous is eksotiesmet'nellense
aljar·smaak as nagedagte - peri-peri,maarpikant en jy kanditmet
gemak indie somereet.

Onshet die maaltyd aangevul met'n bottel Villiera Sauvignon
Blanc. Dieuitstekende wynlys sluitookVillierasaTradition "Methode
Champenoise" in.

NsdiesmaakJikeen versadigendemaaJtydhetons gaaninloerby
diebuitenkantstekroeg,die"OuttaStock". Dienaam verwysbeslisnie
na 'ntekortaanvoorraad nie. Hiergenietmenserustig drankiesnaete
ofterwylhullevir'ntafelwagenjy(oopwaarskynlikiemandraakwat
jyken.Gepekeldeuiewordbedienasversnaperingendieetiketopdie
bottellui: "Tannie Tikse Holbrand uie".

Ons rekening was netonder R65virtwee maaltye, 'n slaaien'n
goeiebottelwyn.

Asjymusiekgenietennie'nstil, rornantieseaandwil deurbringnie,
isdievolgendeaandevolmaak: Vrydae: TheWilson Rowe Bandmet
MarkWilsonen Mike Pete; Saterdae:Second Sight; Maandae:The
Roaches, PeteDigbyeo Sneaky Pete.

HENRYNOLlE

DIE aand na die bekendstelling van die Diner's Club se
triornfantlike Wynrnaker-van-die-Jaar tokkel vriend Rod trots
die twee bottels op ons aandetetafel: DewetshofChardonnay
Finesse en, g10 dit: 'n bottel van die 1985-chardonnay.

"Danie deWet - Wynmaker van die jaaren Chardonnay
koning," seRod ingenome. "En dis die wyn waarmee hy die

_prys gewen het," Hy beduie na die Finesse met die groen
etiket. Die slinkse wynwinkelier- had hom so vertel. '

"Nee," seg ek. "Oils het die regte wenwyn 'n maand of wat
gelede geproe.'Die, is van die ou voorraad waarvan die

'Bergkelder teen weggeepryse (R8,99 by Picardi) oneslae wil
raak noudatDanie 1Ft- bande met die maatskappy losgemaak
het. Dis nie dieselfde wyn nie." Plesierig en drinkbaar, maar
nie die wennernie.

Inderdaadhetons'n maand ofwat gelede dienuwe Finesse
(Rll,67) bo aldie vyf ander chardonnays uit die Dewetshof
kelder verkies. Waarskynlik omdat die wyn met sy ligte
houtaanslag jou mond met 'n vars sitrussmakie betower, 'n

, " " _- Wyn om die somer mee te vier. _
,Nie dat die ander chardonnays nie in 'n klas van hul eie is nie. Danie

agsy Bateleur (05) as dietop in die reeks: na sy eie smaak uit die beste
, vaatjies gekeur, Ouer wingerd en goeie houtgisting. Na 'n jaarof so sal al
_die nuanses van die somervrugtegeure, naeltjies, kaneel en delikate

vanielje ryp word in 'n pragtigevol wyo. Koop nou en bere,
Die derde chardonnay in die Dewetshof-reeks word genoem Honneur

(R19,17); Die wyn is meerfors met genoeg houtkontak ook vir verouder-
ing. , •

Naas die drie Dewetshof-chardonnays, is daar oak drie wyne van die
druifsoort onder die Danie de Wet-etiket in 'n laer prysklas. Almal is
nietemin ookvier sterre werdal kos die lekker Bon Vallon - wyn sonder
hout met 'n. interessante 'gronderige geur" - R8 'n bottel,

Die nuwe Dewetshof-wyne - daar is ook 'n sauvignon blanc (RIO), 'n
heerlike Rynriesling (R12,50) en 'n dromerige Edeloes (R12,50 vir 500 ml)

, - het die mooiste nuwe etikette. Die topklas-verpakking tref dadelik die
oog tref - heeltemal anders as die ou voorkoms onder die Bergkelder
bewind.: Maak dus seker dat jy die regte Finesse aanskaf om te weet
waarom Danie de Wet dit so verdien om as die beste wynmaker van
chardonnay bekroon te word.

Tydens die aandete vier005 toe saam - in sy en Lesca se afwesigheid,
die grand nuwe Wynboer-voorbladfoto van Danie op die tafe\. Ons drink
die 1985-wyn, een van diebestes in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. In
1987 het die wyn bo derduisende ander uitgetroon op die prestige
wynskou Vinexpo in Frankryk, waar dit as beste wyn bekroon is. 'n Groot,
flassy wyn, maar het dit die aanslae van die tyd oarleef!

Eers moet'n mens se datSuid-Afrikaanse witwyne nie juis langlewend
gemaak word nie. (Ek het wonderlike herinneringe aan 'n 25-jarige
Chassagne-montrachetf) En met die nuwe mode van jongdrinkbaarheid

, weet ek selfs nie of onsonlangserooies ook die tyd gaan deurstaan nie.
Die ouer Dewetshof-chardonnay het verbasend goed gehou vir sy agt

jaar, maar was waarskynlik so twee jaar gelede op sy beste. Die 1990 is
goed drinkbaar, maardalk weens 'n houterigheid voor nie so verleidelik
nie. Die Bon Vallon wasduidelik oak 'n wyn wat eerder vars gedrink moet
word. Ge~l:lkkig had 005 die nuwe bottel om jolyt mee te maak.

Danie de Wet is inderdaad'n baanbreker-ehardonnayman en verdien
die eer. In Landen het 005 gesien hoe sy wyn wat deur onsvriend Simon
Halliday op Sainsbury enander se rakke beland, duidelik in die Engelse
smaak val en goed verkoop. '

. Maak net seker jy skafvandie "nuwe" wyne aan. Hulle is al so hier en
daarin die handel, maargesels sommer regstreeks met dieplaas. Hulle sal
'n pryslys aanstuur endiewyn versend. Tel (0234) 518-54317. Faks: 51915.
(Pryse is SODS op die plaas.)
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deur ttie pikeur
'\

van Pere met Roquefort
tot Cassata vir Krismis
C:-iS boeke is uitgepak, die gasstoof gekoppel, ons eet wann kos
pleks van ewige brood en kaas en gedagtes begin dwaal oar
Kersfees.

Die famous versengende hitte van Montagu het ons nog nie
aangetas nie. Omdie waarheid te se, diskoel tot koud vroegoggend
en wanneer die son smorens oar my heuwel opkom, voel die lug,
buite soas blou vonkelwyn wat oor jou stroom. Dis 'n plesier om
\ yfuur op te staanvir koffie op die stoepen te luister hoe die hane
k.aai. Of iY gaan stap en ervaar die beste rede waaram iY die stad
\ .iarwel geroep het: om halfses in die oggend begin die dorp se
~~roenteboerenatlei en jy kan oar die draad gesels. As iY in Kaapstad
h,J!fses geselskap seek, kry iY moeilikheid, op straat of oar die
n-lefoon,

Okay, okay, Mies Pikeur is starry-eyedoar die Klein Karoo en die
nuwe ervaring, die plaaslike tekortkoming ten spyt, Vide: daar is net
cen slotmaker op die dorp en hy is met vakansie,daardie buitedeur
gaan toestaan torna nuwejaar, iY kan nievarsaspersies ofartisjokke,
nou in sejsoen, koop nie - hoewel Kaapse supermarkte moet bloas
van skaamte oar die prys en gehalte van tamaties en uie. Die
waterdruk bo in die Ou Dam waar ons woon, is nie na wens nie...
maar die water self is so sag dat jysukkel om seep af te was.
Wat kan lekkerderwees as om een oggend te gaan sit, ewe fonneel
met Iys in die hand, en te vra "Wat vanKersfees?"

Hier het ons dus 'n spyskaart uitgewerk wat aan verskeie vereistes
\ oldoen: dit gebruikdie beste groentes envrugte uit die Klein Karoo,
~ -crei met ongewone dinge soos Roquefort-kaas, en dit sal [ou nie laat
uirkis van vol op 'n hete somersdag nie.

Here we go:
Vir (lie voorgereg rnaak ons pere met Roquefort-kans. SObS Mies
Pikcur al vantevore gese het, pere is nievannature soet nie, en die
-kerp geur van bloukaas is net reg vir hulle.

Pere met Roquefort-kaas
Kies 6 ryp maar nog taamlik harde pere, ski! en laat staan in 'n bak
met suurlemoenwater sodat hulle nie verkleur nie. In 'n mengbak
mcng jy 75 g Roquefort of ander bloukaas soos jou pas, 100 g
roamkaas, 'n bietjie melk vir glad rnaak, peper en 'n halwe teelepel
fyngekapte pietersielie.

Sny die pere in die helfte deur, hoi elfens uit en vul met die
kaasmengseI. Sitfraai voor op slaaiblare. AI die hoeveelhede kan
sonder moeite na gelang van aanvraag aangepas word.

Maak oak 'n koue sop vir die wat daarna voel. Dit verleen kleur
en koelte aan die geleentheid.

Koue wertel- en lemoensop
Kap fyn een ui, en braai saggies met 10jong geskraapte en gekapte
worteltjies in 'n pot. Vaeg by sowat 1 liter hoenderstock, en prut
driekwartier tot die wortels papsag is. Druk die hele lot deur die
rnenger (oppas virspat) of vryf deur 'n grand Italiaanse sif tot iY 'n
volmaakte room het.

Goai alles in 'n pan, en coer dan dle'sap van vier lemoene asoak

die gerasperde skil by. Proe vir sout en peper, maak 'yskoud, en
oorweeg dan 'n lepelvoh1'urr60m, wat jou sop sal verkleur, of
versier dalk met net 'n strooisel fyngesnipperde grasui.

, ~ , -

Vrind Henry het hierdiemassiewe pot kos vir 30 gaste gemaak en
meen dis net die ding vir 'n besige Kersfees, Ek kap daarteen en se
dis te pedestrian, wie wil nou hoender he, maar hy hou vol dis net
reg vir massas voed en hulle is mal daaroor.

Hoenderpet met spinasie en rys
Ontbeen of koop ontbeenZstewige stukke hoenderborsies virelke
persoan. Gebruik die' groatste swartpot wat iY her, sny die hoen
derstukke in grater as bite-size, en pak net so onder in die,pot met
6 gekapte uie, niks olie, nothing. Nou maak jy sowat 16 bosse
spinasie skoon (come on, doen dit in 'n bad vol water, en sny die
stele af), kap grof en pakbo-op die hoender, Tussenin sprinkel jy 3
groot plastiekflesse feta-kaas, sander hul sautwater - asook peper en
kruie na jou smaak.

Maak die pot boordenstoe vol,die spinasie kan maar bouitkruip,
want alles sal afkook. Moenie sourbygoai nie (die feta Isklaarsoul)
en ook nie enige water nie, die spinasie trek water. Plaas opdie stoof
en prot saggies vir sowat4 uur, stirring every now and again. Dit
rnaak 'n heerlike souserige stew, romerig van al die kaas, geurigvan
die suiwer groente, en dit skep iY uiteindelik vir jou gaste op met
pone voel rys.

Wat kan makliker wees? Maak slaal, as jy wil, but that's adding
green to green, sny Hewer Montagu se Iieflike klein stroopsoet
tamatietjies op met kornkommer en 'n skoat olyfolie en basiliekruid
wat nou so lekker opkom.

Moenie skrik vir cassata vir poeding nie, en moet ook nie die
winkelgoed gaan koop nie. Maak jou eie, easy as pie.

Cassata
Kry 'n groat Tupperware-bak by jou tannie, en voer dit uitmet jou
hande met 'n lagie goeievanielje-roomys. Vries. Dis heerlike werk,
morsigen soet. Haal die bak uit, smeer nog 'n lagie sjokolade-roomys
in, vries weer, en rnaakintussenjou vulsel: kierang en koopsoveel
"cakemix" (sultanas, korente, rasyne ens) by die superrnark as wat
jy dink jy sal benodig, plus 'n pakkie of twee neute. Kap alles fyn,
voeg by 'n sjerrieglas brandewynen 'n sjerrieglas soet sjerrie, en vul
die holte in die roomysbak daarmee tot dit vol is. As dit nie vol isnle,
voeg nog roomys by, of gekaptevars vrugte soos appelkose, of nog
cake mix.

Vries weer, minstens 6uur of oomag. Haal uit die vrieskas1 uur
vooropskep, ofdruk sommer die bodem van die pan vir 2sekondes _
in wann water.

Keer die briliante cassata uit op jou ouma se moaiste Krismis
g1asbak, en sny SODS snytjies koek vir elkeen 'n stukkie.

Hierby kry almal'n glasie soetwyn en drink op almal 'n geseende
Kersfees en vrolike Nuwejaar vol plesier en vrede.

, VAKANSIE AKKOMODASIE
BESOEKGRIEKElAND:INDlEHAATVANATHENE,SYNTAGMAPl..EJN.

HOTEL1.YCABETTUS"VAlAURITOUS,ATHENS.
TEL: (09301)363351417FAX: (09301)3633518
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brolloks &bittergal
/.: ", . ,,\...-' , - . .

kaanse netwerk
stuur glo altesa
me 160 mense vir
die groot gebeur
tenis. 'n Anderhet
al glo die helfte
van die Carlton
hotel bespreek.

Die SAUK-
base het eintlik
'eers agtergekom
dat die komende
verkiesing nie sommer net nog 'n au wit
verkiesinkie of'n refcrendumpie gaan wees
nie, toe buitelandse 1V-mense wat nou
SAUK-mense hieroplei, begin vrae vra.

Nou kom die SAUK agter hulle het nie
eens 'n verkiesingsateljee nie - die beskik
bare ateljees is glo aan buitelandse TV
spanne verhuur vir die verkiesing! Nou
moet hulle kies ofhulle van die ouditorium
in die radiogebou moet uitsaai. wat duur
veranderinge gaan noodsaak, of van die
Wereld-handelsentrum in Kemptonpark...

Soos hulle in diearmy sf:: word wakker,
word wakker, gister was swak, vandag is
nag swakker, (Gesensureer - Red.)

Volkstaat-stories
Van een ding kan onsseker wees: as ons weI eendag 'nwit volkstaat kry, gaan dit nie
lank wees nie of ons gaan volkstaat-grappe kry - soos die Hollanders met die Vlaminge
spot, of die Engelse oor die lere, en almal oor die Pole.
800s:

Daar's nie meer ys indievolkstaat nie. Die uitvinder is dood en het die resep saam met
hom. .

Eerste volkstater: Hetjy gQweet 'n mens gebruik net 'n kwart van sy brein?
Tweede volkstater: Sowat maak hymet die ander kwart?

Volkstaat-kind: Hoekom isjyopdie pil, ouma? .
Volkstaat-ouma: Wantekwi! nienogkleinkinders he nie.

Wat isdie verskil tussen 'n volkstaat-troue en 'n volkstaat-begrafnis? By diebegrafnis
isdaar een dronkie minder.

'nVolkstater het gehoor die meeste motorongelukke vind plaas binne 2 km van die
huis. Toe trek hy.

Het jy die jongste volkstaat-grap gehoor?
Versigtig - ek is 'n volkstaterl
Dis OK, ek sal dit stadig verte!.

Hoekom kos 'n volkstaat-woordeboek so min? Want dit isnie in alfabetiese volgorde
nie. -

Breyten B het al baie name gehad: BB
Lazarus, Jan Blom, Galaska die Insypelaar,
Buiten Buitengewoon, en so aan.

Wei, hy het pas 'n nuwe bygekry. Die
beroemde Amerikaanse fotograaf Richard
Avedon vertel in die jongste uitgawe van
Vogue hoe hy sy veriaardagviering in Ve
riesie moes kortknip "to photograph Bright
on Breichtenback, a South African who
worked against apartheid."

dat iemand dit agterkom. Die SAUK is nou
eers besig om wakker te skrik, en dit is te
laat.

Buitelandse TV-netwerke beplan al
maande lankvirdie verkiesing, en hetk1aar
hul spanne saamgesteI, ateljees gehuur en
verblyf en vervoer bespreek. Een Ameri-

Word wakker
Die Depattement va~Binnelandse Sake en
dieverskillende politieke partye spook nou
almaandelank volstoom amregte rnaak vir
27April se groat verkiesing.

Maarons gaan dalk verkiesing hou sander
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I
EMMY AWARDS ~r GO PLACES
For Jennifer, it is . \.: African adventure
Absolutely Fabulous " with 20% off

I'," I " lIe1ldoy_ .... U

Die vreemde SA
Idasasepas-afgelopekonferensie oorYouth

forDemocracy,Peaceand Reconstruction

onlangs inRuslenburg het 'n paar interessante

blikke op diemense enrolspelers vanSuid

Afrikagegee.

'n SAW-kommandanthet verkJaarhyhel

meergemeenmel'nMK-kapteinen'nAPLA·
soldaat as walhymeldie Kmiddelklas

snotterige jeugvandieDP"het.

, r. pla- enSAW·afgevaardigdes hetsaam

.esluitdat diekleurvan jou vel jou nie

,oodwendig 'n'seltler"maak nie, maarjou

i Ititude". Oilwas ookmerkwaardighoedie

-:l'.W, APLAenMKalmalgewaarsku heloor
,:aeonnodigoorlogeintlikis...

" oe Jaki Serokevan die PAC opstaanen na
,;arel Bosholl(senior) kyk en sa: "The only

;oodsettlerisadeadsettler", het'npaar

.reernde bedmaatsopgestaan en dietafel

'/erlaal-SAW,DP,ANC/SAKP, 'n
,ubeidskonsultanl, MKen raai wie nog?

\frye Weekbladse (swart) verteenwoordiger,
;latuurlik;'

inkatha wi! niksmeldieou of die nuweSuid

>\frikate doenh~ nie. Hulle is vasbesloteom

.ir soewereinileilenhuleie koning Ieveg.
Suid-Afrika helnog niksvir dieZoeloemense

.redoen nie,s~ hulle, enhulle salliewers by

"lieGemenebeswilaansluit.MaarSritanje

.al eers hiermoelkomenvirhulle

;arduidelikwalmetdieZoeloes se grond

:,;ebeurhetvoordalhulle by die Gemenebes
salaansluit.

Idasa
Gepraatvan Idasa:builendiebesonderse

jeugkonferensiehet Idasan6g 'nspesiale ding

gedoenhier teen dieeinde vandie[aar; senior

ANC-Ieiers en seniorAfrikanerVolksfront-leiers

saam Europa toe gesluuromlegaan kyk hoe

anderlandeetnisiteithanleeren of daar nie

dalkrealistiese ideesvir'nvolkstaat is nie.

Suid-Afrikanersgaannog 'nmonumentbou

virdie Idasa-manne endie stU werkwat hulle

dielaastejaregedoenhel·beginnendebydie

veelbesproke Dakar-konferensievan 1987.

'nMenshoop Idasaoorleefdie uittrede van

symede-stigteren uitvoerendehoof.Alex

Boraine.

(Wasditnie toevallignie dalVanZyl

Slabber!, wat destydssaam melSoraine uitdie

parlementpadgegeehet,weersaam met

Sorainebedank het - insygeval uit die SAUK·

raad?)

Nag Aucklandpark
Die aanstelling van ZwelakheSisulu, baan
breker-joernalisr stigter-redakteur van New
Nation en tans redakteur van Sunday Na
tion, as understudy vir die SAUK-grootbaas
Wynand Hanus is 'n goeie een.

Vir party redakteurs van altematiewe
koerante was die beloning toe die moeite
werd - Ameen Akhalwaya, stigter-redakteur

van The Indicator, is 'n baas van NI se
Agenda. (As die redakteurs van die Weekly
Mailen Vrye Weekblad oak nou niewitWas
nie...)

Heelwat van die sleutelposisies 'in die
SAUK word nou deur leiers in die swart
gemeenskap beklee. 'n Mens hoop die
herstel van balans gaan binnekort daartoe
lei dat die SAUK weer net meriete-aanstel
lings kan maak.

~oodlyn'
Gehoor daar is 'n nuwe Dial-a-Prayer-tele
foonlyn vir ate'iste?
Jy bel, dan is daar,nie antwoord nie.

En as die anti-rook-paranoia
so aanhou••.

Ja'k,dis'nhelseentomtekomvir'ndampie,maar
d~wasdiemoeitewerd ...(CSkilbeckl77JeC8ltoonlsf)

~
SIMON JENKINS

'j. In praise of Sir
,,'. Humphrey and his ilk

"'..........-.....
• 'nBoodskapvandieSAWaanAPLA:"A

leopard can change itsspots. Lookatus.

Nowstop beingaroaring leopard withfangs

bared, come on,irs time to become a

domesticatedpussycatl"

• Toedie konferensie ingroepeopbreekom

diestand vanSuid·Afrikaanse politiek Ie

bespreek, veralnadie27April ver1<iesings,

sadie groep walApla, MKen die SAWinslun

datdaar'nnoodtoestandverkJaarmoetword.

"The ANC will have toclamp down.Therewill
bemany thatwon'llike the results of the

elections. We,asthe military.will haveto
weed the badguysfrom the good."

THE~TIMES
Die gin-barometer
Jy kan die Engelse uit die kolonies kry, maar jy kannie kolonialisme uit die Engelse uit kry
nie.

The Times, Landen se prestige-koerant, dra verlede week 'n reisartikel oor Zimbabwe. Dit
begin s6: "Zimbabwe, unlikelarge swathes of the restof black Africa, passes the gin test."
Die skrywer se probleem is dat 'n hotel in 'n ander buurstaat vir hom rietspiritus aangebied
het toe hy vir jenewer gevra het. "Zimbabwe by contrast was refreshingly civilised," skryfdie
kerel, want hulle het hom Gordon's en Schweppes aangebied.

Rier is sy gevolgtrekking: "We therefore awardedpresident Robert Mugabe top marks for
shepherding his nation from illegal white minorityruleto full independence without in the
process destroying all thatwasgood about it, as hashappened so often elsewhere withtragic
consequences."
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laastes9
nou vir die ekonomiese revolusie

Regstelling sal seermaak, maar dis al manier om 'n gesonde ekonomie op dreef te kry, sa prof
SAMPlE TERREBLANCHE, ekonoom van die Universiteit van Stellenbosch, aan Martie Meiring, maar hy

troos ook: moontlik is die nag opsy donkerste netvoor die daeraad breek

A1mal praat van 'n k1ckstart aan die ekonomie.

Hoeprakseer die land so 'n hupstoot?

Eers moet jy die siekte diagnoseer. Ons het naamlik
onsekonomiese huis nooit inorde gehou nie en sit
nou met 'n vreeslike geskiedenis van skewe groei.

. Van 1934 tot 73 het die land 'ngoue era beleef, ja 
maar ten koste van die nie-wittes. In 1910 was die
gapingin inkomste van die blankesen anderskleur
iges kleiner as in 1970 rui 'n tyd toe die Bruto
Binnelandse Produk met gemiddeldmeer as 4 per
sentperjaar gestyg het. Daamahet twintig maer jare
gevolg toe die geniiddelde groeikoers van die BBP
totslegs1,5persent perjaargedaal het. Die kruipende
armoede het die blankes sleggeraak.Die meeste Asters, bruinmense
en die boonste helfte van swartmensese posisie het wei verbeter,
maar die onderste inkornstegroepe onder die swartes (die Black
Outsiders) het baie verswak.Dieblankes se beqingingsmag hetvan
toeaf emstig verswak, Die swak prestasie van die ekonomie sedert
1974 hou ten nouste verband met die lang rnagstryd tusse~ die
bourgeois establishment en die bevrydingsorganisasies - toe begin
dieekonomiese boom Sommer erg skeef groei.

Waar was die grootste skade?

Diepotensiele groeikrag vandie ekonomie is verswak deurdat te
min aan swart onderwys gegeeis.Die skewe groei van die ekonomie
in 'n te kapitaalintensiewe rigting het in 1960 met Verwoerd begin
toe hy 'n blanke ekonomie aan die suidpunt van Swart Afrika
probeerbou het! Toe se hy in1969die swartmens die struggleaan
met beleidsmaatreels waardeur kapitaal te goedkoop en swart '
arbeidongeskoold beskikbaar gemaak is.

In die PW-Botha-era het dieintemasionalisering van die struggle
diegroelvermoe van die ekonomieop baie terreine ondermyn. Na
dieskerp styging in die pryse van goud het swart lone in 'n vinniger
tempo gestyg as die toename in produktiwiteit van die swart
werkers. Dus, nog groter kapitaalintensiteit.

Deur Botha se "reform andrepression"-beleid het die arbeidsher
vorming van 1978· swart vakbonde grater bedinginsmag gegee om
lone te laat styg, wat tot grater strukturele werkloosheid gelei het.
Na 1970 het werkloosheid van 20·tot 50 persent gestyg.

Daarby het die begrotings vir Verdediging en voorkeure aan
"strategiese nywerhede" (SODSSasol en Mosgas) nog meer kapitaal
intensiteit gestirnuleer,

Na 1976 begin die ANC seisolasie-pogings teen Suid-Mrikaslaag
en die disinvesteringsprogramme kry 'n hupstoot met die groat
uitvloei van buitelandse kapitaal na die Rubicon-toespraak van PW
Botha.
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Toe word die groot ironie duidelik: kapitaalinten

siteit met sy groot afhanklikheid van buitelandse
kapitaal was die eintlike Achilleshiel van ons eko

nomie!

Maar daar was tog ander faktore?

Saam met die "sukses" van disinvestering en binne
landse onstabiliteit en geweld wat rui die onderhan
delings 'ontketen is, het die stootskraperagtige eko

nomie gaan stilstaan. In 1990, 1991 en 1992 was die
groeikoers van die BBP negatief

Waar begin die geneslng?

Minister Derek Keys kon byvoorbeeld, as simboliese gebaar van
skulderkenning, in sy begroting vanjaar om sterk regstellende
fiskale maatreels gevra het ter wille van die "Black Outsiders',

Maardaarwas goeie elemente in 1993: dieNasionale Ekonomiese
Forum het op dreef gekom, baie van die wilde gerugte oor wat 'n
ANC-regering met die ekonomie sou aanvang, is die nek ingeslaan
en die instelling van die Oorgangsraad het dit vir allc lande ter
wereld moontlik gemaak om sankies op te her.

Watter ultdaglngs 16 nou voor?

Eerstens moet die BBP vanaf 1996 met minstens 3 persent groei.
Daarvoor hetons, weens ons hoe kapitaalintensitcit en lac binne
landse besparing, tog meer buitelandse kapitaal nodig as wat ons sal
kry. Dit kanons verhelp deur meer uitvoer-gerig te raak, arbeidsin
tensiewe bedrywighede soos die bou van huiseen makro- en mikro
ondememings aan te pak.

Wat verwa; Jy van die 1994-begrotlng?

Verkieslik moetdie nuwe minister van Finansies uit ANC-(~ledere

kom- iemandwat vertroue in die sakesektorgeniet. Die s.mboliese
boodskap van sy begroting sal deurslaggewehd '....etS. Hy sal
enersyds die verarmde massa hoop moet gee, en ;J nciersyds hul
verwagtinge tot realistiese vlakke afskaal. Hy sal die ANC-regering
se ekonomiesebeleid goed moet vestig, en terselfertyd sal hy hoer
offers van die superrykes moet vra ter willevan 'n langtermynpro
gram van regstellende maatreels,

Is dlt nle te veel gevra nle?

Ja. Maar asdie blankes net hul mindset na wens kan verander om
die nodigebegrip en deemis vir en solidariteitmet die arrnIastigheid,
die sware lewenslot en die agtergeblewenheid van die meeste
swartes kanopenbaar, sal dit aan die ANC-regering daardie ruimte
bied om die "ekonomiese revolusie" wat voorle, deur te voer.



BREEK WEG NA JOU EIE PLEKKIE
IN DIE NATUUR. GENIET 'N EKO-AvONTUUR*
BY 17VERSKILLENDE NASIONALE PARKE~'

Net'n handjievol mense inSuid-Afrika is bewus van
die weergalose fauna en flora wat ons 17Nasionale
Parke bied. Hierdie parke is vir iedereen cop en kan
deur almalbekostig word. En omdat die parke
regoor die platteland versprei is, kan jyseker wees
dat door een net'n poar uur van jou huis af is.
Elke park het sy eie kenmerkende persoonlikheid wat
hom uniek maak en beslis meer as een besoek
regverdig. Akkommodasie is in 11 van hierdie parke
beskikbaaren jy kon kies tussen houthuise, chalets
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*DIS 'N EKO-LOGIESE
AVONTUUR
lou kans om die mooisle
natuurlike parke in die wereld
Ie geniet - reg op joudrumpel.
*DIS 'N EKO-NOMIESE
AVONTUUR
P')?8 wet almal kan bekostig,
enboonop regte waordevir .
jougeld.

en gesinskothuise. (Geen oomagfasiliteite by
Kransberg, Zuurberg, Knysna, Vaalbos, Richtersveld
nie. Tankwa is tydelik gesluit.) Die Nasionole Parke
van Suid-Afrika is jou tradisionele wilderfnis, en is
oak die mooiste natuu~ike tuiste von wildlewe in die
wereld..
Wanneer die hedendaagse lewe te veel druk, is 'n
Eko-Avontuur in een van jou eie Nasionale Porke net
die ding am jou weer in aanraking met die notuur te
bring.
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NASIONALEI PARKE
Ontdek die Nasiona/e Parke waf aan jou behoorf.----- --.14
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In die geskiedryke jaar 1612,
het John Rolfe in Jamestowne,

Virginia, die eerste tabak geplant.
Die goue blare het Amerikaanse tabak

wereldwyd beroemd gemaak.

Wyk Smaakvolle Tabal:

EDGEWORTH INC" RICHMOND, VA., V .S.A. Vars in Suid-Afrika vermeng .
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