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Die Een Uittree-Annuiteitvan Sanlam

Want ons hoe opbrengste
verseker dat ueendag kan doen

wat u nog altyd WOll•..

Alles
By aftrede behoort 'n mens te kan doen

net wat jy wil. Maardit verg beplanning . En die
regte keus e s langs die pad.

Soos om in Die Een Uittree-Annuiteitvan
Sanlamte b ele. 'n Uitmuntende pre steerder
soos onafhanklike opnames keer op keer bewys.
Kyk byvoo rbeeld na Polis 1871071x5 wat 18jaar
gelede u itg eneem is. Die maandelikse bydrae van
R60 he t 'n u ittreekapitaal van R110 370 opge
lewer. 'n Opbrengskoers van 20,7%p .j. teenoor 'n
ooreenstemmende gemiddelde infla siekoers van
14,0%per jaar.

Boonop is Die Een ittree-Annuite it ook
a a n pasbaar. Ukies elf u a ftreedatum en ka n
la te r ook die belegging spor tefeulje in seke r e
g e valle verander.

Vir uis die onmiddellike voordeel die
b elastingvergunning op u maandelikse bydra e
Bydraes watgaan saamspan vir u aftrede. Sodat u
d an alles kandoen wat u nog altyd wou...

Gesels vandag nog m et u Sanlam
raadgewer ofu makelaar. Of skakel 0800 - 223 344
1clYrY om meer besonderhede.
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matters, t h e better.What isneeded is
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I persuas ion s can come to sensible lind

r e . It shou ld have happened months ago ;
~lIt p lins w i\! be imposed whichare a recipe
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MAX DU PREEZ

IUE-VfRSKIL TUSSfN fW EN PI
IS IDE NET STRAlfGIE'

"

NOOIT weer sal FW de K1erk en sy kabinet die vingers na die PAC en Apia
kan wys. as bloeddorstige terrorise nie. '
', En as De Klerk ooit enige kans gehad het om vanjaar die Nobelprys vir vrede
met Nelson Mandela te deel bn hy iii die bloedige orgie in Umtata daarvan
vergeet.·' -. .

Die regering en' die weermag het met die aanval tot die vlak van Apia self .
gedaal.

Die verskil is net dat die De Klerk-kabinet, wat die aanval goedgekeur het,
die wettige regering en die SA Weermag die wettige weermagvan Suid·Afrika
is. En Apia is 'n klein groepie fanatieke, rassistiese terroriste.

Die aanval op die Umtata-huis was soos 'n ou nagmerrie wat herleef het:
die CJssinga-aanval in Angola waarin honderde burgerlikes saam met 'n ~
guerrillas dood is; die bombardering van 'n konfytfabiek en kleuterskool in
Maputo wat ANC-basisse moes wees; die abortiewe aanvalle in Lesotho,
Botswana en Swaziland waarin die teikens gemis en burgerlikes met oordadige
geweld gedood is.
. Dis die kru, kragdadige dikgewrig-vuis van die Totale Aanslag-era wat weer

. toegeslaan het,PW Botha en Magnus Malan is dood. lank lewe Kobie Coetsee
· en Hemus Kriell. .

, MET DIE .SKRYWE' hiervan het die weermag nog nie enige klinkklare
getuienis uitgereik nie. Uit lekkasies aan Afrikaanse koerante Iyk dit asof twee
van die jongmense weI Apla-Iede kon gewees het.

Dit gaan swart Suid-Afrikaners nie juis irnponeer nie, 'n Goeie voorlJeeld
van 'n bree swartreaksie is die voorblad van die Sunday Nation. Die opskrif '
skreeU: 'Slaughter of the Innocents!' en daaronder word verklaan "One bullet
is enough to kill. But on Friday moming, a crack SADF squad pumped 300
bullets into two 12-1ear~lq children and three teenagers, ripping their bodies
apart. Then, according to a government statement after the slaughter, the SADF
'didn't stay around' to check who they'd killed."

Die vraag het .by my opgekom, en dan sekerlik 'ook by die meeste
swartmense: Sou die kabinet toestemming gegee het vir 'n soortgelyke
operasie teen regse: wit geweldenaars? Sou die weermag met soortgelyke
inligting oor 'n huis vol regses wat verrnoedelik aan geweld gekoppel kan
word, dieselfde bloedige aksie uitgevoer het? .

In der ewigheid nooit nie. •
. Ons weer mos nou al met walter haildskoentjies die veiligheidsmagte die

· regse geweldenaars behandeI. . _
· . SO die noodwendige gevolgtrekking van die aannarne is dat swart lewens

steeds maderwaardig teenoor wit lewens geag word. .. _
.. Dit Ie aan die wortel van die wye weersin in die Umtata-operase die
minagting van menselewens. '
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Die generaals se die kornrnando se opdrag was om menselewens te spaar
en eerder mense te Yang en terug te bring.

Maar dan se die generaals ook dat die kommando die deur oopgeskop en
binrie tien sekondes al vyf jeugdiges doodgeskiet het. Nou wie dink hulle gaan
hulle glo?

Coetsee het agterna gese die operasie was "suksesvol" en hy is 'tevrede',
(Hoekom onthou ek skielik Jimmy Kruger se "Oit laat my koud' nadat
polislemanne .vir Steve Biko doodgeslaan het?)

Onderliggend aan die regering se rasionalisering van die aanval is die
argument dat die weermag goeie intelligensie oar die huis gehad het en geweet
het wie daar skuil, So hoekom se Coetsee self aan die Sondagkoerante dat vier
van die vyf dooies agterna geidentiflseer is as mense is wat Apla-opleiding
gehad het, en niks oor die vyfde een nie? Was dit goed genoeg om 'n onskuldige
dood te skiet net omdat daar ander by was wat vennoedelik skuldig is? Of was
die weermag se inligting weer onvoldoende?

VIR APIA~SELF kan daar min simpatie wees. Hulle het oorlog verklaar, en
in 'n oorlog moet jy verwag dat jou vyand gaan terugskiet. Maar dit gaan nie
oor Apia nie, dit gaan oor 'n oormatlge bloeddorstigheid, en dit boonop in .hoogs
sensitiewe tye. '

Dit kan nie toevallig wees dat die regering en die PAC/Apia pas
ooreengekom het om later vandeesrnaand te ontmoet om die "mutual cessation
of hostilities" te bespreek nie.

Dit kan ook nie toevallig wees dat ons enkele weke weg is (ek hoop dit
is nog waar) van die instelling van die Uitvoerende Oorgangsraad waar anOO
onderhandelende partye ook seggenskap in nasionale sake, dus ook die
weerrnag, sal he nie.

Dit vat nie 'n waarseer om die ministers uit te wys wat die ernstige
oordeelsfout deur die kabinet ge!oods het nie: Kobie Coetsee en Hemus Kriel.

Die hartseer werklikheid is dat die Staatspresident, wat in sy hart moes
geweet het hier kom 'n onding, nie sterk genoeg sy mail teen hulle kon staan
om dit te stuit nie.

Hy het nog 'n klein kansie om sy eer en aansien te red: hy kan in die
openbaar apologie aanteken teenoor die mense van Suid-Afrika en die
naasbestaandes van die slagoffers; hy kan vir Kobie Coetsee uiteindelik die
trekpas gee; en hy kan 'n neutrale ondersoek na die militere operasie gelas en
dan die verantwoordelike offisiere dissiplineer.

Maar die ergste skade is gedaan: die meeste Suid-Afrikaners besef nou hulle
. is die laaste twee jaar lank deur die De Klerk:-regering se mooipraatjies geflous.

Die enigste verskil tussen die FW de Klerk-regering en die PW Botha
regering is toe eintlik maar net strategie.
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Die Vryheidsalliansie"skommel die
politieke kaarte van voor af

meer Afrikaner-steun as De Klerk, en wen nag
steeds veld onder Engelssprekende willes. .

'My verstand se ek moet De Klerk ondersteun,
maar my hart se VlIjoen is die man. Baie NP-
blankes voel ook so." .

Maar Wessels glo nie die VA is 'n emstige
bedreiging nie. Oil betaan wesentlik uil die IVP en
die KP. Mangope en Gqozo he! baie minder steun
in hul streke as wat die wit regses glo.

DlE BELANGRIKSTE GEVOLG van die sligting
van die VA is miskien dat dit finaal die einde van
die KP se Verwoerdiaanse apartheidsbelei'll"
beteken, waarvolgens hulle op byna ~ persent
van die land aanspraak maak vir 'n onafhank1ike
wit volkstaat.

Sulke onrealistiese aansprake en die rassisme
van KP's soos Joseph Chiole, Jurg Prinsloo en
Schalk Pienaar, is eenvoudig onaanvaarbaar vir
swart leiers soos Buthelezi.

Ewe belangrik is dat seder! die poIitieke toe
trede van die vier generaals 'n skrale ses maande
gelede, die Afrikaner Volksfront (AVF) in wese
reeds die KP se amptelike beleid van 'nvolkst2at
sonder slag of stoat by die venster uitgegooi het.

Heel onIangs het·1ienie Groenewa\d namens
die AVF 'n plan aan die Veelparty-komitee vir die
Albakening van Streke voorgele waarvolgem die
beoogde Afrikanerstaat net 16persent van die land
behels. Die plan is basies dieselfde as die oor
spronklike voorstel V2Il die VoIkseenheidkomilee
rJekorn) wal deur Koos Reyneke, KP-lid en lid van
die afbakeningskomitee oor sreke, opgestel is.

Daarvolgens word afstand gedoen van IWp
land en Natal, met uitsondering van 'n paar
noordeIike distrikte, en ook V2Il gro<X dele van die
Vrystaat. Die voorstel, met 'n seekal-voorkoms,
bestaan uit 'n deel V2Il die Wes-Vrystaal en dele
van Wes-Tra05vaal, Noord-Transvaal en Oos
Transvaal.

Die kern van die plan is dat Preloria deel
daarvan vorm en dat deur die manipulasie ('ger
rymandering") van streeksgrense daar 'n gebied
l~ stand kan kom met Afrikaners in die meerder
heid.

Dil is ook die plan wat as die grondsIag vir 'n
reeks vertroulike gesprekke tussen die ANC en die
AVF gedien het. As die bilaterale gesprekke lUSSefi
die ANC en regses nie onder druk van uItra-regse
elemenle geswig het nie, sou .die AVF verlede
naweek op 'n bosberaad finaal hul bloudruk. aan
die ANC voorgele het.

Ingeligte regses beweer Ferdi Hartzenberg bet
die radikaal-verkleinde volkstaat van die gene
raals en die vertroulike gesprekke met die ANC
ten volle ondersteun.

Trouens, V~ Weekblad verstaan dar n6g Vd
. joen n6g Hartzenberg ten gunste van die verbre
king van die ANC-gesprek was. Dis mense soos
Chiole, Wdlie Snyman (onder-leier van die KP), en
die AWB wat onverbiddelik daarteeo was. .

Ewe belangrik is dat die VA nou Jederalisme
aanvaar. TIenie Groenewald se self dat substreke
in ;n federale bestel 'n oplossing kan bied virdie
AVF se eise om 'n volkstaat - wat Itt dusver in
verskeie gebiede gefragmemeer was. .

Mangosuthu

Buthelezl en
Constand VIIJoen

,
HENNIE SERFONTEIN

Ianger op hulle eie aangaan om die nuwe Suid
Afrika te skep nie. Hulle sal die alliansie moet
saamneem.

'Met KwaZulu, Bop en die KP saamgesnoer in
'n nuwe eenheid, kan hulle eenvoudig nie geigno
reer word nie soos wat die geval sou wees as hulle
afsonderlik met bilaterale gesprekke met die ANC
en die regering voortgegaan her.

VA-LEIERS S~ nou kan die regering nie langer
probeer om die lede van die alliansie in bUaterale
gesprekke teen mekaar af Ie speel nie, soos wal
hulle met Cosag gedoen het nie.

Een van die belangrikse konsekwensies is dat
die VA moontlik as 'n verenigde front aan die
komende verkiesing kan deelneem. Dis mits
struikelblokke soos die federale karakter van die
grondwet en die magte van die TEC (Uitvoerende
Oorgangsraad) uit die weg geruim kan word.

Die VA beplan nou dat die onderskeie partye
se kandidate op een stemlys moe! staan, soos die
sogenaamde "tri-partite"-aUiansie van die ANC,
Cosatu en die SAKP.

In regse geledere is daar groat optimisme dat
so 'n aIliansie die NP kan klop en tweede na die
ANe sal kom. Dit sal beteken dat Buthelezi en nie
fW de Klerk nie, die vise-president kan word.

Van der Merwe se Constand Vdjoen het reeds

MET die stigting van die Vryheidsalliansie rJA)
wil dit al Iyk of die regses die politieke hal by die
hoofspelers onderskep en nou 'n nuwe Slel reeb
vir die politieke spel wi! maak.

Die onverwagse inisiatief deur leiers soos
Mangosothu Buthelezi, Lucas Mangope, Oupa
Gqozo, Ferdi Hartzenberg en Constand Viljoen,
gaan belangrike politieke reperkussies he. Want
die nuwe organisasie van oud-Iede van Cosag

, gaan formeel 'n amptelik gestruktureerde alliansie
wees. Cosag was daarenteen 'n losse, informele
politieke front.

.Ieon Wessels, senior NP-onderhandelaar, er
ken dit is 'n baie belangrike ontwikkeling, wat
'ernstige gevolge' inhou. "Die regses beveg ons
nou nie aileen polities nie, maar is besig om ons
posisie om die onderhandelingstafel te onder
myn."

Die regering sal sterk standpunt inneem, Sf
Wessels, en nie toelaat dat hy afgedreig word nie.
"Sou Bop byvoorbeeld weier om aan die verkie
sing deel te neem, moet 005 talle sternbusse aan
die grens sit sodat mense kan stem en ons hulle
bluf kan roep. Dis die soort taal wat ons moo
praat," se Wessels.

Koos van der Merwe, onafhanklike LP vir
Vanderbijlpark, Sf die stigting van die nuwe
aIliansie beteken 'die ANC.en die regering kan nie
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Betogersbulle dieRandse Hooggeregshof

troosmekaaragterdie lemmetjiesdraadwat

hullevan diehofse Ingang moetweghou.

(Foto: David Brauchll,AP)

huisvrou, Retha Harmse - 'n ooggetuie van die
.moord. "Dit was asof ek na 'n Him gekyk het Ek .
kon my oe nie glo nie,' het '0 selfversekerde
Harmse getuig. In stede daarvan om aan te ry en
anderpad te kyk, het sy haar motor in heldhaftige
filmstunt-styl in trurat geskop om die registra
sienommer van die rooi Ford Laser te lees en
memoriseer, Sy het dadelik die polisie verwittig,
waarna Waluz omtrent sewe kilometer van Hani se
huis af gevang is.

In die beskuldigdebank sit die twee mans en
een vrou met houdings wat wissel van bravade tot
werklike vriendelikheid.

Waluz, 'n skraal, blonde man met blou of wys
weinig emosie en sit heeltyd met sy kop gedraai
na sy Poolse tolk.

Dit was die insae indie lewens van die Derby·
Lewis egpaar uit 'n onverwagse oord wat 'n stukkie
ou Suid-Afrika in die hof gebring het. Elizabeth
Matshwane, vyf jaar lank al huishulp by die gesin
Derby-lewis, het getuig dat Waluz tydens besoek
aan Derby-Lewis 'n vuurwapen in hul sitkamer
hanteer het. Sy hetdie toneeltjie vanaf die telefoon
besigtig toe sy vir 'n oproep deur Derby-Lewis
geroep is.

Van 'n onsigbare swart vrou wat in 'n buiteka·
mer woon, met wie skaars 'nwoord gewissel word
buiten instruksies, word nie verwag om oplenend
te wees nie. En Matshwane was baie seker oor wat
sy gesien het - tot groot vermaak van die gehoor,
en die duidelike skok van die egpaar. Toe die

-verdediging haar uitvra oor hoe sy seker kan wees
dat Clive Derby-lewis indie vertrek was as sy self
gese het dat sy hom nie duidelik kon sien waar hy
opdie klein sofa gesit het nie, hetsy min tyd gehad
vir die soort hofprosedure: "Ek het mas nou net vir.
hierdie hof vertel dat hy my kom roep het vir 'n
oproep en toe terug is sitkamer toe. Luister julIe
dan nie?" •

.'

die Hani-ondersteuners Waluz' se kop. "Waluz,
we're going to hang you, my man, for the deeds
you have done,' skree '0 man in die gehoor
verlede Donderdagmiddag na die hof verdaag het
Hy trek die swart, groen en geel gevlegte too wat
los om syskouers gehang het, styfom sy nek soos
'n galgtou. En bute die hofgebou in Kruisstraat
hang 'n groep betogers laas Maandagoggend 'n
strooipop opaan 'n verkeersteken, Dit is duidelik
wat hulle eis. 'Just hang them," lui 'n plakkaat
daaraan vasgeheg. .

. Die pollsiemanne buite .die hof en hofordon
nanse probeer duidelik hul uiterste bes om onpar
tydig op te tree, veral as struwelinge en argumente
gereeld tussen die Rani en regse kampe opvlam
soos 'n Wdde Weste showdown. Albei partye word
ewe hard aangespreek en gedreig ~t hulle sum-
mier uit die hof verwyder sal word. .

En dis juis die onpartydige optredewat 'n wit
regse vrou in die hof in trane laat uitbars het toe
sy wou he die pollsie moet ander sitplek·ree!ings
.tref, want 'n swart man het heeltyd styf teen haar
gesit. Sy se hom aan om op te skuif. Daar is nie plek
nie, reageer hy. Maar soos die argument warmer'
raak en woorde soos kaffer .rondgegooi word,

snou hy haar toe 'voersek", 'n Polisieman se hulle
kan niks doen nie. Sy moet maar vir lief neem

. daarmee - ofdie hof verlaat, die publieke galery
is vol.

Maar dit is ook struwelinge soos die wat
verskeie pollsiemanne reguit Iaat se het hulle sal
nie rassisme indie hof toelaat nie. En die spanning
loop deurentyd hoog. Die geringste klein opmer
king van een van die twee kante laat 'n herrie
losbars. .

Die grootste held is sekerlik die Boksburgse
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MAAR UIT DIE nuwe skeidslyne oritstaan ook
onwaarskynlike helde: Die Witwatersrandse
prokureur-generaal advokaat Klaus Peter Con
stantin Otto von lieres und 'Wi!kau, SC (die man

· wat Andries Cornelissen, 'n joemalis van Beeld,
onder Artikel 205 van die Strafproseswet tronk toe
gestuur het omdat hy geweier het om die bron van
sy inligting te verstrek).

Nou .is Von lieres die man van die oornblik,
·want hy voer die staat se saak teen die drie
beskuldigdes: Janusz Jamb Walul, Clive Derby
Lewis en sy vrouGabrielle (Gaye) Derby-Lewis.

Kiertsregop, geklee in sy swart toga met wit
frilletjieshemp, staan hy soos 'n wafferse dirigent
sy staffie (n fancy goue pen) en swaai. 'n Groot
knoets van 'n goue ring aan sy regterhand se,
ringvinger trek heeltyd 'n mens se aandag as die
lig daarop speel. Deur sy houding en sy skerp
invalIe bewys Von Lieres hom in die saak as 'n
maestro wat telkens '0 nuwe, belangrike stukkie
in die legkaart wit laat inpas. .

Die doodstraf maak ook sy opwagting as 'n
onverwagse "held". Tot onlangs nog is gevra dat
die doOOstraf afgeskaf rnoet word - maar skielik eis

CHRIS HAN!word nougetel onder beroemde en
soms berugte .wereldlelers wat in sluipmoorde
gesef het:, Soos John F Kennedy, Hendrik Ver
woerd, Artwar Sadat, Lord Mountbatten, Indira
Ghandi, haar seun Rajiv, Patrice Lumumba, Martin
Luther King en Olaf Palme van Swede.

En soos met sulke sluipmoorde ontstaan die
nuwe mites, nuwe heide, en natuurlik, nuwe
skurke. Die goeie, die slegte en die lelike.

'nMoord die dag na Goeie Vrydag in die oprit
van 'n huis in 'n gegoede Oosrandse woonbuurt
skok die land tot stilstand. Nou word die moord
uitgepluis in hof 4E van die Randse Hooggeregshof

. inJohannesburg. 'n Hofsaak wat as een van die
opspraakwekkendste en belangrikste in ons ge
skiedenisboeke opgeteken sal word.

Daar is seker ook geen beter voorbeeld van
hoe die volksgety gedraai het as juis die oor
eenkomste en verskiIle tussen die sluipmoorde op
Bani en Verwoerd nie. Want dit is ~is mense wat
aanhangers is van Verwoerd se tipe ideologie wat
die skurke van die nuwe era geword het En so

· verstard, kan hulle oak nie die woede van die
swart gerneenskap verstaan oor die dood van 'n
nasionale .held nie.

~ANI: AlMAl SPEEl8EGTE~,
, \ ' . . .

In die'hofsaak oor die moord op Chns Han. op 10
APril vanjaar, word 'n spieel .opgehou waarin die
.nu'we en ou Suid·Afrika mekaar indie oe moet kyk
." en uit die ou haat en nuwe begrip kom daar
onverwags~ insigte

DEUR ESMA ANDERSON
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Piet Koomhof was op sy dag Hoofsekretaris van die Afrikaner '~-...

~ .. ~ .Broederbond en later jare lank 'n kabinetsminister onder
t ~ John Vorster en PW Botha. Sy laaste politieke aanstelling

<, was as ambassadeur in Washington. Nou se hy hy wou sy
. lewe lank apartheid van binne verander. MAX DU PREEZ het
in Bloubergstrand met die omstrede Koomhof eor

5y politieke lewe en sy siening van die toekoms gaan gesels .

Vertel myvan ufareaanOxford en van u
omstrededoktorsverhandellng waarvandle
lassieblaaleInSuld-Afrlkaanse b1blloteke
ultgeskeurIs.
ja, ek het daai tyd a1 - 1950, 1951 • geskryf
apartheid is in sy moer voor hy begin het.

Ek het in my tesis bewys sekere goed is
struktureel bepaaI in Suid·Afrika, en een daarvan
was dat apartheid in Suid-Afrika nie kon werk nie
en tot 'n revolusie kon lei. Dis hoekom die Iaaste
bladsye van my tesis in Suid-Afrikaanse biblioteke
uitgeskeur is, wie dit ook at gedoen het.

Ek herna Stellenbosch 'n Rhodes-beurs Oxford
toe gekry en het social anthropology gaan doen.
Ek het gedink ek het hier 'n geleentheid om
onbevange en uit 'n wetenskaplike oogpunt te
gaan uitvind wat gaan met my vaderland gebeur.
Hulle het my eers net aanvaar vir 'n BA·graad,
maar nadat ek 'n sinopsis aan die Board of
Faculties voorgele het oor wat ek wiI doen, to
examine society from a specific point of view, to
see how it is structured, and what this structure
determines, het hulle my toegelaat om dadelik my
D lilt te doen en sommer vir my 'n beurs ook gegee

. om verder te gaan.

Dletltel van dletesls?
The drift from the reserves among the South
African Bantu. Ek het uitgegaan van die standpunt
dat South Africa is one composite, one complex
.society, but one society. .

Maardlthettoegeskreeu teen diehele basis
van NaslonaleParty-belelden Afrikaner·
nasionaIlsme-.
Absoluut. Dit het geskrou teen apartheid, en alles
wat voordit at gese en geskryf is. Maar ek het van
die hipotese uitgegaan om uit te vind wat gebeur
in so 'n one composite society.

Ek het vir tien maande veldwerk gedoen in 'n
kraal in KwaZulu en vir sewentien uur elke dag vir

ses maande in 'n biblioteek by Oxford geswoeg
om op te kyk wat in die tyd 1830 tot 1850 in
Brittanje gebeur het - die industrieJe revolusie. VIC
bulle is dit die miracle van die vorige eeu, dal daar
Die 'n revolusie was nie. Maar dit was so na as
damrnit aan 'n vloek. Dis net-net .afgeweer.

Ek bet toe tot die konklusie gekom - dis of dit
gister geskrywe is • dat in hierdie gemeenskap van .
OOS, soos QOS nou die pad geloop het met die drift
from the reserves, is die volgende struktureel
bepaal - soos as jyweethoe groot is die naaf van
'n wiel, kan die speke Die langer as 56 lank wees .
Die: nommer een, 'n toestand van resenliment. Dis
'n begrip van Nietzsche wat baie sterker is as
resentment. As dit waar is, is die tweede wat
struktureel bepaa1 is, 'n toestand van rebellion in
die sosiaal-wetenskaplike sin van die woord wat
weer sterker is as resentment. En die derde is,
tensy daar integration of society plaasvind, is dit
struktureel bepaal dat daar 'n revolusie sal kom.

Sou hetvandle begin afgeweetapartheld
gaannlewerknle?
Ja.

Hoekomhetnlemand toe virU gelulsternle?
Nee, ekwas 'n bietjie bang gewees om die tesis te
laat publiseer, at woo Oxford dit doen. Oxford bet
my selfs 'n pos aangebied na my tesis. Die rede
waarom ek dit nie laat publiseer bet nie, isdat ek
geweet het ek moet terugkom na my land toe. En
ek het gedink as ek terugkom na my land toe en
kom doen wat ek graag woo doen en wat ek '
W13gtig tot vandag eerlik probeer doen het, om
verhoudinge te kom help verbeter, sou hulle my
nek afgesny het as ek dit gepubliseer bet. Ek kon
dit Die publiseer nie.

Toe het ek teruggekom en in Verwoerd se
departement as navorsingsbeampte gewerk. Hy
hel respek \1r my gehad en baie van my gehou. Ek
hel vir hom my tesis gegee en hy bet dit baie
interessant gevind. Hulle kanvan hom se net wal
hulle wil, maar hy was slim. Regtig 'n inIellektuee1.
Wat by toe gedoen het, is hy bet gesnap dat as ons
Die pasop Die, gaan ODS 'n revolusie he. Ek bet in
my tesis aangetoon hoe die revolusie in ander
Jande gebeur bet. Dil was die gev.'OOe hoi-polloi;
as Die aan hulle behoeftes voldoen word sodat
hulle neus bo water kan hou nie, dan maak hulle
'nrevoIusie. As jynet neus bo water kan hau, dan
wi! jy nie 'n revoIusie he Die. Dis wat die Brine
reggelay bet • hulle bet net neus bo water gehou.
Daar was baie riots, maar nie 'n revoIusie nie.

Ek dink na die jaar 2 ()()() gaan die akademici
•skryf oar die wonder van die twintigste eeu, die

feil dat Suid-Afrika nie 'n revoIusie gehad bet Die.
. Want ek dink die revoIusie is afgewend bier by

ons.
Een van die cedes is die miljoen huise war

Verwoerd laat boo bet (sien berig hiemaas). So
seker as wat jy my in die oe kyk. Verwoerd bet
beslis 'n bydrae gelewec om 'n revolusie te~

.
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bier voor ons Rotariers gese '
\ \ ' " het hier kom nie 'n revolu-

" \\. <, . sie nie, en dis nie 'n Afrika-
"' , " situasie van 'n eenmalige
verkiesing en 'n diktatorskap nie. Die rede is: in al
die tuislande is 'n infrastruktuur geskep deur

'. onderwys - of die apartheidsmense dit nou so
,, bedoel het of nie - is daar duisende staatsampte

nare oor die jare opgelei, en so aan. Ek se nie
Verwoerd het 'n revolusie voorkom nie, .maar daar
was 'n geluk by die ongeluk Hy het op die een
aspek gefokus -wat baie belangrik was, en dit is
behuising. En dit het gehelp om miljoene swart
mense se neuse be water te hou.

HetVerwoerd uteslsterhartegeneem?
Op hierdie punt, verseker. Maar sy argument was

, juis: jy mag reg wees, maar dit gaan nie gebeur nie,
want ons gaan dit deur die tuislande ontlont.
Verwoerd het sterk daaroor geargumenteer, oak
teenoor my persoonlik. Sy oplossing was om die
gemeenskap te fragrnenteer soos dit in Europa die
geval was.
En ek sal jou se in daardie stadium sou die engel
Gabriel self nie vir Verwoerd oortuig het nie. En
hy het natuurllk die nadeel gehad dat hy 'n
Europeer was, hy was nie 'n Suid·Afrlkaner van
geboorte nie. .'
Ek het baie keer gedink as hy miskien een van
geslagte hier was, sou hy clalk Die so toegespits
gewees het op die model clat as Europa dit kon
doen, kan Suid-Afrlka dit ook doen nie.

Maar hy het later besef hy was verkeerd. Dit
kan ek bewys.

Waar Verwoerd vreeslik verkeerd gegaan het,
was toe hy verstedeliking probeer keer het met al
daardie wette. Oit het skielik die onmenslikheid
van apartheid skerp na yore gebring.

Kom onl gaan eers terugnadievr0e6,are.
UItOxfordultword u 'n navoralnglbeampte
InVerwoerd se departement,In'nregerlng
wit netbeginhetmetsvgrandIdeologle "
vanapartheid. HlersitdieJongPlet
Koomhofrnetdlebesefdatdllbepaallsdat
apartheidgaan mlslukenopravolusle lean
uilioop;Endaarbegin PlelKoomhofwerk
virdie ragerlng wat allesnegeerwat Indie
tesls ltaan.Hoewas dftmoonlllk,wathet
dltaanuasrnensgedoen? .
Ott was bale moeilik. Laat ek dtt eers s6 vertel.
Verwoerd is kort daarna weg by die departement
en ek het bedank. Toe het ek hoofsekretaris van
die PAK geword en toe in 1964 het ek LV geword,
vir Edenvale. Die ouens het gehoor van my tesis,

, en in daai verkiesing het ou ]aap Marais-hulle my
hard daaroor geloop en is ek selfs met die dood
gedreig. Dis waar die bladsye-skeur en die goete
ingekom het. '

Deur al die jare is ek in die konserwatiewe
kringe beskouas 'n verraaier en n kommunis en

al wat bleddie sleg is. Daar is selfs mense wat
oorgegaan het Oxford toe om my tesis te lees, en
teruggekom het en gese het dis waar, dis wat daai
bleddie Piet Koomhof geskryf het. Ek het neg net
doodsdreigernente van witmense gekry, soos nou
weer" oar die meidebekruiper Piet Koomhof.

Ja. MaaruIllemandwatdie kansgehadhet
om In dieJaraveertig alln die bulteland te ,I \

studeer,enditwas 'n rare verskynselvir
Afrlkaneravandletyd, en u hetmetal
daardle Inslgletogblnne-In die ,
apartheldstelselbeland en boonopnogIn
diehart vandieBroederbond gaansilas
Hoofsekret8ris.Hoehet die mensPlel
Koomhofdllveraoen?
Ek het teruggekom SUid-Afrika toe om goeie
verhoudings te bevorder. Dit hetek regtig gedoen
tot die beste van my vermoe, tot nou toe. Ek is toe
'n opgeleide kerel, doktorsgraad oor die gemeen
skap en hoe dit werk. Ek het toe tot die, konklusie
gekom: hoe kan jy 'n situasie verander? ]y kan dit
van buite af doen, en moontlik sukses he. En dit
is ook noodsaaklik van buite af. Maar as daar nie
ouens is wat dit van binne-af doen nie, gaan dit
baie langer vat .

Ekhetmyself gesien as iemand wat stilweg met
'n taak besig is' om my mense wat nog net nie
arriveer het waar ek arriveer het oor my geleent·
heid nie, van binne af te help om 'n revolusie af
te weeren werklik· goeie gesindhede geskep te
lay en dat ODS 'nmooi land probeer maak. Ek het
self eendag vir Helen Suzman gevra wie sy dink
meer verandering teweeggebring het . sy van

buite af of ek van binne af.
Ek het die besluit as 'n sosiale antropoloog

geneem, as iemand wat oortuig was oor wat ek
doen, net soos ek oor Marcelle (Adams) besluite
geneem het AI verstaan mense dit nie, al stem
hullenie saam nie, vir my was dit nogtans die regte
ding om te doen. Nou sal jy ook verstaan hoekom
ek baie vriende onder swartmense gemaak hel. Ek
ken Buthelezi van 1950 af. Ek kan in SowelO of
Crossroads sonder veiligheid of begeleiding in
gaan, omdat ek vriend~ onder hulle gemaak het,
ten spyte van apartheid. Omdat ek van binne af
probeer het om forced removals te stop.

As dit nie vir my was nie, sou Crossroads weg
gewees het Een van die hoofstrate van Crossroads
is Piet Koomhofstraat.

Maardaarwasandergevallewaar u togdie '
beleidultgevoerhel...
Beslis. Die pynlikste was dieamptenare. Hulle
was geskoei op die MC Botha-Iees. En wragtag, hy
'is nou oorlede, maar hy was darem 'n man wat
apartheid toegepas het. Hy het 'n hele mag
opgebou om mense te verskuiwe in~'n poging om
apartheid te laat werk.

Oitwas dieaakllgslegeslg van apartheid•••
Dis waar hy wreed geraak het, en vieslik geraak
het, en onmenslik geraak het. Ek het destyds al
gese amptenare is soos 'n skilpad, hy loopvreeslik
stadig en as jy hom aanpor, trek hy sy kop in en
.dan sit hy. Dis 'n kuos om met 'n skilpad te werk.
Ek het baie teenstand van die amptenare gekry.

Removals het gekom deur rniddel van wetge
wing. Ek kan nie onthou clat ek ooit as minister 'n
wet in die parlement geloods net om mense te
verskuif nie. Maar ek het gesit met wette wat op
die boek'was toeek minister geword het ingevolge
waarvan mense verskuif moes word. En jy kon Die
dit stop tensy jy dit by wyse van 'n nuwe wet in die
parlement doen nie. Dit was bitter, want'hier was
ek besig om forced removals heeltemal te stop,
soos bewys met Alexandra, byvoorbeeld. Vra
maar vir ds Sam Buti. Ek het Alexandra gered. MC
Botha het amper 'n kleintjie daaroor gekry.

So die verskuiwings was die swaarste, maar
daar was ook kompeosasies. In die laaste paar jaar
van my tyd in die kabinet is die woord apartheid
noait in die kabinet gebruik nie - in die kringe het
die manne geweet. En Verwoerd het voor sy dood
gese enige ding gebaseer op Ideur kan nie werk

nie. As hy blylewe bet, sou hy baie anders te werk
gegaan het, met Kleurlinge en swartmense, as wat
tot PW dit gedoen het. Onthou, die eerste ding wal
mnr Vorster gedoen het toe hy eerste minister
geword het, was oor sport, oor die Maori's in Nieu'
Seeland, Die agtergrond is: dr Verwoerd was van
plan om die week waarin hy vermoor is, 'n
verklaring te maak clat hy verkeerd was met sy
houding oor die Maori's tevore, omdat dit inmeng·
ing in die binnelandse sake van Nieu-Seeland was.
Hy wou se hyis jammer. En dis toe wat mnr Vorster
heel eerste gedoen he~ om die ding reg te maak.

Entoeverklaaruapartheid Is dood?
]a, in 1979, toe was PWaan bewind, het ekby die
National Press Club in Washington gese apartheid ~

1
,,
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EK was betrokke by behuising en ek en 'n kollega is toe na mnr Cyril Ramaphosa toe daaroor, 'nman
wat ek lankal bewonder as een van 005 beste onderhandelaars. Ons het 'n baie interessante gesprek gehad,
en hy het my toe aan mnr Hani voorgestel. Ek het a1tyd gedink mnr Hani is die slimste leier wat die ANC ,,~

heL .
Die dag het ek vir mnr Ramaphosa gese ek dink u is bestem vir groat dinge in die geskiedenis

van Suid-Afrika. Mnr Ramaphosa het geglimlag en gese nee, hy dink nie so nie. As ek dit van mnr Hani
se, sou hy saamstem.

Ek het mnr Hani se loopbaan oor die jare gevolg. Ek het twee jaar gelede vir my seuns gese dit was
die slirnste skuif om mnr Hani leier van die Kommunisteparry te maak, want hy was die man wat
kommunisme in hierdie land. voor brekfis kon nek-omdraai.

Mnr Hani vra my toe of ek die onderhoud gesien het wat hy met VI)~ weekb/ad gehad het. Ek lees
nog altyd VI)Y? Weekblad, en ek se toe ja. Toe wys hy my daarop dat hy in VIJ'e Weekblad sese het: "We
are not married to communism, and we are not married to socialism either. But I will tell you what we
are married to, and that is a fair share to the worker of South Afrial." Ek het spesifiek nog opgelet hy het
nie gese die black worker nie, maar die worker. .

Ek het 'n hoe waardering vir mnr Hani gehad, en ek het lenerlik gehuil toe ek die oggend boor dat
hy verrnoor is. Die man sou 'n ongelooflike rol vir \'Cede en vir 'n goeie Suid-Afrika kon speeI. Hy was
'n ordentlike man. Ek versraan ook at die dingewat hy miskien gedoen het en miskien nie moes nie, maar
005 het ook verdomp maar dioge gedoen, 'n Oorlog is 'n oorIog, maar war het hy op die einde geword?

Toe ek daardie dag uitstap by Shell-huts, was ek opgewonde. Want toe ek uitstap, toe se hy vir m}':
"Why don't you assist us to get a fair share for the worker?" Ek het dit as 'n geweldige uitdaging gesien.
Toe VfJ ek hom of ekvir President De KIerk en kabinetslede daarvan kan sa en hy se ja. Hani se toe vir
my: "You know, you see strange bedfellows in politics.
If you do assist us that we do get a fair share for the
worker, then I may even join the Nats!"

PIET EN CHRIS fN 'N FAIR
SHARE VIR DIE WfRIERS

NOll WAT BETEKEN 'n fair share vir die werker? Die
eerste ding wat die wecker wi! he, is 'n huis. As jylif die
werker 'n huis te gee, dan praat jy van 'n paar miIjoen
huise. Dan is jy terug op die ou basiese ding van every
man's home is his castle. Dis ook waar van die wecker,
hy is verdomp g'n anderster as ander mense nie.

As jy dit doen, gaan jy honderdduisende werkgeleent~

hede skep. Ek praat uit ervaring uit, daardie tyd onder
Verwoerd • daar was baie ellendes, maar wragtig, hy
was nie net verkeerd nie . het 005 oar 'n miljoen huise
gebou. Oit kan dus gedoen word. Nie vooropgeseue
huise nie, steenhuise, want dit skep werk.

Ek was die tyd navorsingsbampte by die desrydse
Bantoe-sake. So ek praat van binne-kennis. Onder die
ou Sap-bewind is huise op 'n subekonomiese basis
gebou waar die staat 'n sekere bedrag bewillig, Toe
menertyd is die Mentz·kommissie aangestel, Die huise
is toe op 'n meer ekonomiese basis gebou waar die
inwoners die lenings terugbetaal het.

.Dis mos hoe 005 dit nou weer moet doen. Huise wat
deur die mense gebou word en so oak 'n groat dee! \'3.11

die werkloosheid oplos, Doen e1it op leningskapitaal en
laat die mense dit maandeliks oor 30 of meer jare
terugbetaal.

As jy vir die werkers van Suid-Afrika sorg, dan
verseker jy stabiliteit in die gemeenskap. Die wecker se
welsyn is die sluitsteen vir die toekoms.:Die wit wecker en die swart werker. In Amerika bet hulle lif die
werkers gesorg, en daar is geen kornmunisme of sosialisme of gewdd onder die Amerikaanse werkers
nie. • .

is dead. Dit was groot nuus, wereldneus daardie
tyd. Ek het ook gese 005 moet 'n federasie he.

Dlt was presles dertlgjaar nadatu dlt die
eerste keer Inuteslsgese het. Was daar'n
sin van 'n krlngloopwat voltoolls?
ja, want dit het aUes te make daannee dat goeie
verhoudings bevorder moer word, en apartheid
het dit nie gedoen nie. Dit was byna onmoondik,
want dit het mense afgesonder van mekaar. Dit
was die grootste skade. en ellende.

Nou sitons In1993. Kyk 'n bletjleterug·wat
dinku hetapartheJdaanwltmense gedoen?
Ek wi! amper se hoe ouer ek word, hoe meer kom
ek tot die konklusie dat apartheid aan 005 wit·
.mense selfs meer skade gedoen het as aan die
swartmense. Sielkundige .skade. Gevoelens van
hoogheiligheid, meerderwaardigheid en dan die
vreeslike ding van vrees. So apartheid her baie
skade aangerig en geen verskoning wat ek of
enigiemand anders daarvoor kan aanbied, kan
ooit vergoed daarvoor nie. Dit is die harde waar·
heid. Miskien het dit aan blanke mense amper
groter skade gedoen as aan enigiemand anders.

In die tyd datuministerwas metal die
houdlnge, hetu kollegasu nle gewantrou
nie?
Ek weet nie hoe hulle my gewantrou bet of nie.
Basies is ek 'n eerlike kere!. Een van die mees
tragiese dinge wat ek in die politiek gesien he, is
hardgelowigheid. Mense wat nie wi! glo nie.
liggelowigheid is die grootste vloek in die polio
tiek. Maar ek dink darem mnr De K1erk en mnr
Mandela het groot bydraes gemaak om dit te
verbeter. •
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-. "\ \A:' ""- TOE ek teruggekom het van Oxford af in 1951, was Buthelezi ~I 'n leier en hyis
\ \ . .,vandag neg 'nleier. Ek dink nie ekken 'n lei~r ~at oor soveel p!e so konsekwe~t

, \ ,J. . . . was en wat so glo inwat hydoen as Buthelen rue. Ek het. altyd VIC PW Botha gese:
\ . _u Sal nooit met 'n moeiliker onderhandelaar tedoene ,key as met Buthelezi nie. Maar

u sal ook moeilik met 'n onderhandelaar temake key met soveel integriteit oor basiese goed soos Buthelezi.
Dis nog waar vandag.. . '. . .
. Die Amerikaanse beleidmakers meet elke leier aan veral vier dinge: is hy werklik 'n demokraat, is hy

werklik \ free market mari, is hy werklik 'n private enterprise man en bevorder hy werklik wit en sw~
verhoudinge. .Toets nou vir Buthelezi aan die vier goed, en jy sal ver gaan om 'n leier te key wat so beslis
aan al vier voorwaardes voldoen. . '

. 'nTweede punt. is dat in elke eeu vir die laaste drie eeue is di~ Zoeloes onderskat .~ elke k~ he!
.die ouens wat .hulle onderskat het, 'n moerse prys betaal. Ek wat die Zoeloes ken v~U1t n kraal uit, se
vanmiddag ek glo nie in enige eeu is die Zoeloes so onderskat soos nou rue. .,

Glouhyhet nogdiesteunvan diemeesteZoeloes? '-,
Elke keer in die verlede, as puntpe by paaltjie kom, dan staan die Zoeloes saam. Hulle sal dit wee: doen.

Btithelezi is 'n baie misverstane man. Ek het self daardie tyd seergekry toe mnr De Klerk en die ANC
allenig vergader, '0 helse verklaring agterna maak en onder andere 'n verklaring gemaak het oor di~

Zoeloes se tradisionele wapens sonder dat Buthelezi by was. Dit
was onvergeeflik. Dit was 'ngroot fout, atwas dit nie moedswillig
gedoen rue. Dit gee nou 'n beeld van die Zoeloes en Buthelezi
wat rue reg is nie, Die Zoeloes se geduld is onbeperk. Wat hulle
me nou regkry nie, sal hulle oor vyf of lien jaar regkry,
. Buthelezi is 'n Zoeloe-prins van geboorte. Hy is die koning

se pa se broer se seun, en in terme van hulle kultuur moe! hy
dus ornsien na die koning tot die koning dit self kan doen, Klein
Zwelethini ken ek baie goed, want hy het 'n week lank by my
aan huis gebly. .

In 1979 is die jong koning beskuldig dat hy Buthelezi woo
doodmaak, Hy sou glo 51 motorbestuurder woo gebruik het om
die moord te pleeg. Hulle het die koning toe in die boks gesit
by Ulundi in hul raad van verteenwoordigers. Hulle het die hele
dag oor die beskuldiginge gepraat, en sesuur die aand kon die
koning rue meer luister nie. Hy het uit die boks gespring en

HoofmanMangosuthuButhelezi weggehardloop. In die commotion .het hy nog Buthdezi se ma
ensy'broe~', drPlet Koornhof omgehardloop. Maar hulle hel horn gevang. Ek het die volgende

_ oggend met 'n helikopter op Ulundi geland. Oit was soos dood
wat op die plek neergesak het. Hulle het Zwelethini toe op 'n plaas gesit waarvandaan hy me sy voete
kon sit sonder toestemming van Buthelezi en die kabinet rue. Na omtrent 'n jaar het ek vir Buthelezi gese
don't you think its time that the king gets away from the farm, I want to invite him to be my guest at the
President's Council. Toe gee Buthelezi en die kabinet uiteindelik toestemming, en toe kom bly hy by my.

As jy nou kyk na wat toe gebeur het enaldie spanning en jy kyk na hoe goed hulle verhoudinge vandag
is, hoe Buthelezi dit alles vergeet het en die steun wat die klein koning vandag het. Die Zoeloes staan
altyd saam.

Buthelezi se standpunt kom op een ding neer. Hy se jy kan rue 'ngrondwet nou maak endit dan oorlaat
aan 'n verkiesing en as die ouens 'n meerderheid key, hulle met die grondwet maak wat hulle wi! me.

Isditnlehoedemokraslewerknle?
Ek dink nie die Amerikaners sou by hulle konvensie vir so 'n ding geval het rue: Jy mOO safeguards erens
inbou dat mense nie.agterna die ding sommer uitmekaar ruk rue. Ek dink hy gaan eindelik sukses he, en
ek is oortuig hy gaan a3,I1 'n verkiesing deelneem. Hy is moeilik, maar nie onredelik me.

Vankonsekwent gepraat:hyhetaldletyd onafhanklikheldvirKwalulu teengestaan,maarnou
wi!hyNatalhalf 'n deelstaatin 'nsoortkonfederasie maak?
Nee. Ek het die pad methulle saamgeloop. Ek dink die man wat grand apartheid, die fIlosofie van apartheid, .
absoluut gebreek het, is Buthelezi, Hy het die hele proses van onalhank1ike' tuislande gestuk, die hele plan
gekelder. Toe het apartheid soos 'n kaartehuis ineengestort Toe stig hy die Buthelezi-kommissie, wat
onderhandelinge vir 'n Nuwe Suid-Afrika was. En PW Botha-hulle was weer te hardgelowig en woo rue
aan die ding byt nie. Nee, Buthelezi is nievir 'n konfederasie rue, hy sal 'die dood sterf. Hy iswel vir 'n
federale stelsel. Hy wi! net weet waarvoor hy hom inlaat

Uadviesaan die regering isdusomButheleziteakkommodeer. ,
Ek het lank gelede vir President De Klerk gese FW, bier moet jyverskriklik versigtig wees. Ek dink hy
verstaan dit, maar 'n klomp van 51 kabinetslede en van sy arnptenare verstaan dit nie. •
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OOH Ol~ V~RKIESIN~
Ek dink die ANe gaan ongelooflik gocd doen in
die April-verkiesing, Hulle speel hulle kaarte
baie fyn. Hulle twee platfonns is vrede en
vryheid, en Mandela speel dit meesterlik. Nou
met die sanksies en so aan se hulle ook nog
hulle bring voorspoed. Dis die drie goed wat
tel.

As hulle die regte embleem het soos
Mugabe se hoenderhaan, gaan die mense vir
hulle stem en gaan daar selfs 'n twee derdes
meerderheid kom. Die Nasionale Party se
opkomende son is 'ngoeie simbool en as hulle
kan vrede bring en die mense oortuig hulle het
dit gedoen, kan hulle sterk vaar onder
swartmense. Mnr De Klerk kan ook versigtig op ,:
die wa van vryheid spring, want hy het dit
ontsluit.

Maar die kaarte is baie sterk in die hande
van die ANC die laaste tyd. Veral ook met die
.Amerikaanse kerel wat hulle organisasie gaan
oomeem. •



Tydens sy diens in NI het De Jager natuurlik
noue kennis opgedoen van die regering en die
militere seWHAM-program (Wm hearts and minds)
om steun onder swartmense te verlrry.

Heeltemal nie-polities van aard? Tog darem
met stewige bande. Sy vorige president Chris
Fismer is tans 'n Hoofwag in die Ruiterraad van die
RW en dus ook lid van die Broederbond. Fsmer
is 'n NP-parlernentsUd en ook lid van die kantoor
van die Staatspresident, wat hom effektief die
belangrikheid van 'n adjunk-minister gee.

Wat De Jager wei erken, is datdie RW 'n'elite
organisasie is. Dit beteken in wese dat die RW op'\,~
elke dorp die "super" Afrikaners probeer betrek,
tot die bevelvoerders van die polisiekantore.

Op Agenda het De Jager aan Freek Robinson
gese by isnie bewus daarvan dat die RW 'nbaantjie
vir boeties-organisasie is nie, maar in 'n artikel in
De Kat erlren De Jager dat die RW "in die vedede"
verkiesings van huiskornitees van dameskoshuise
bewimpel het om Ruiters se vriendinne ter wille
te wees.

Dalk weer die galante ruiter De Jager ook nie
van die heel onIangse geval op SteUenbosch waar
die dogter van Chris April, DP-onderleier, die
!Weede meeste sternme in die SR-verlriesing gelay
het, maar nog tot vise-voorsitter nog tot enige
sleutelpos verkies is. Die hand van die RW, in
medewerking met die Hoofv..agte \'31l die Broe
derbond (sommige 'senior professore en lektore)
word duideIik hier gesien. Dis immers 'n ou laai
op aile Afrikaanse kampusse dat herdie:bein
vloeding -bewimpeling? - plaasvind.'

DIE RW IS as junior afdeling van die AB voIslae
onder beheer van Naude Botha, Hoofsekretaris
van die AB. Die [Wee groepe issaam op staI inDie
Eike, waar ander groot perde staan SODS die
Rapportlyers, Junior Rapportryers, die FAK en die
ATKV.

En, SODS'sy stalmaats, gIo die RW sterk in die
lerm "kultuur" - maar dan in die sin as beskermer
van Afrikanerbelange in alIe sfere van die same
lewing.

Soos dit 'n elite ruitery betaam, moet die
Rapportryers die eintlike -werk doen en in die

.geval voer die Junior Rapponryers eimlik die
Ruiterl\'3g se sg "sosio-ekonomiese OIll\\ikkelings
programme" uit En waarom Die? De Jager erken
self dat 80 persent van die jong. Rapportr)'ers oak
lot die Ruiterl\'3g behoon.

Soos VWB ook vroeer \':ll1jaar berig bet, is die
onlWikkelingsprogramme daarop gemik om swart
steun vir die Nasionale Party te wen. Met ander
woorde, WHAM leef in selfs die harte van die AB,
RW en NP dawerend voort.

VOLGENS DE JAGER is die "oopheid" van die
RW die nuwe rigtingMaar nog steeds sal \1OUenie
toegelaat word nie, en ook nie geskeide mense nie
(die cede, volgens De Jager, waarom iemand soos
Hein Grosskopf nie toegelaat sal word nie!) Voons
beywer die RW hom vir 'n "eie identiteit van die
Afrikaner op alle lewensterreine·. '

Sal aUe rasse, al is dit net die ongeskeide
manlike lede, werlklik wil saamgalop? •
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maar of hulle danig aarseele om die hand gaan
kry is waaragtig 'n ander saak.

Want wat het jy bier? Organisasies wat wil wys
hulle is "skoon" - nie so duister, konkelend,
magsbehep en eiesoortig gerig SODS algemeen die
opvatting is nie? Of, SODS De Jager graag voorgee,
dat die RW "gespeen" is van die regering en die
NP?

De Jager wil ook te kenne gee die RW is nou
nie-polities van aard nie.

{)it van 'n man wat nogal self 'n goeie agter
grond vir geheimhouding en politiek het, De Jager
het sewe jaar vir Nasionale Intelligensje gewerlr
VDOr hy twee jaar in PW Botha se kantoor gewerlr
het en nou hornself as "ontwikkelingskonsultant'
beskryf.

IN 'n reeks on1angse openbaringe van die Ruite,r
wag se tot dusver geheime doen en late het dr
Theo de Jager, president van die Ruiterwag, aan
dese en gene, veral in 'n Agendaprograrn, tekenne
gegee dat die RW sy kaarte op die tafet plaas.

Maar dit bly 'n organisasie met 'n verrroulik
heidsbeginseI. Lidrnaatskap bly ook geheim.

Die neiging van die RW, seun van die Broe
derbond, om homself as 't ware te ontbloot laat
mens vreeslik baie dink aan die Britse snob
manier van coming oet, Dis wanneer hoelui hul
dogters op groat danse aan die publiek bekendstel
veral met die oog op moontlike goeie huwelike.

Sowel die Broederbond as die Ruiterwag het 'n
paar "coming our-gesellighede gehou in' onder
houde met tydskrifte, koerante en op tetevisie,

II
Waarheen jaag Ruiter De Jager nou met di~

,waarheid? vra HENNIE SERFONTEIN na aanlel
ding van die Ruiterwag se groot "oopmaak"

VoorperdvandieRuiterwag.drTheodeJager.

·. HOE ~PEEN JY IDlE NP ~f
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Chinese na die VSA 'uiigevoer". Met belches van
groot geld, baie werkgeleenthede en vryheid is
Meiguo (die mooi land), soos Amerika vir die
ongelukkiges bekend staan, 'n baie beter opsie as
China, Taiwan of Hongkong.

Tussen dieVSA en Asie het die handel in mense
binne 'n kort tydjie ontwikkel in 'n "bedryr
waarby rniljarde rande betrokke is. Die smokke
laars ', wat net as 'snakeheads" bekend is • VfJ

enigiets tussen R60 lXXl en R150 000 per persoon
vir vervoer na ander lande.

Enige moontlike manier word dan gebruik om
soveel moondik mense te vervoer, Vroeer vanjaar
het 'n vragskip met Chinese immigrante aan boord
naby die kus van Amerika gestrand. In die vrag
ruim was 281 mense soos sardientjies ingepak. Met
net een toilet, min kos en byna geen leefruirnte
rue, het hulle die 20 dae na "die mooi land' gelate
trotseer.

Hulle toekoms is nog onseker, maar baie van
hulle sal na China gerepatrieer word. Dis dalk 'n
bedekte seen, want as hulle in die VSA gebly het,
sou hulle noodgedwonge by misdaad betrokke
moes raak om 'n lewe te rnaak.

Hulle word harteloos uitgebuit deur diese~de

bende wat hulle na die VSA geneem het. Omdat
min van die mense die groat som geld vooruit kan
betaal, beland hulle met baie skuld in die VSA.

Om die skuld te delg moet hulle lang ure werk
vir min geld. Die wat me die bende wi! betaaI rue,
word ontvoer en gernartel voor hulle doodgernaak
word.

Net nog 'n Iyk wat later langs die kus uitspoeL
Ander word deur die bendes afgedreig. Word

hul pasaat rue betaal nie,.sal hul familielede in die
Ooste dit ontgeld

Yir Amerikaanse amptenare besorg die bendes
grys hare. Hulle skryf die styging van Triad
betrokkenheid by georganiseerde rnisdaad toe

+.

vestiging daarvan. Hulle skroom nie om enig
iemand uit te wis wat deel van 'n oppossiegroep
is rue. .

Hul berokkenheid by die smokkel van ivoor,
renosterhoring en dwelmmiddels tussen die Verre
Ooste en die res van die wereldis alombekend.
Hul nuutste geldmaakmetode is die smokkel van
mense.

Binne net een jaar is meer as 100 000 onwettige

. . \ .

Die gevreesde Chinese bendes, die
Triads, het nou ook 'n seekatarm in
Suid-Afrika, 'skryf LOUIS KIRSTEIN
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. .SOlD- AFRIKA - . soos ander lande inAfrika • is
. die jongste teiken .van die gevreesde Chinese
bendegroepe,' die Triads, wat hul misdaad-ten
takels wereldwyd span.

Die Chinese Mafia bestaan at sedert 1675 - en
is van die moeilikste misdaadgroepe om te onder-

~.' soek. Hoewel polisiemagte wereldwydreeds 75
verskillende Triads uitgeken het, kan daar nog
tientalle ander wees waarvan die polisie rue weet
nie, . . .
. Ve~e1eke met die VSA Iyk dit of die Triads nog

besig is om vastrapplek hier te soek. Hoewel daar
teen Februarie vanjaar reeds 12 Chinese na China
gerepatrieer is, verteenwoordig dit maar min van
die irnmigrante wat deur die Triads gewerf word.

Omdat dit so moeilik is om die Triads te
ondersoek word daar nie veel vordering met die
oadersoek gemaak nie, erken It-kol Piet Lategan,
die bevelvoerder van.die ondersoekspan. "n Mens
kan maklik iemand kry om' die AWE te inftltreer 
maar 005 het nie Chinese polsiemanne in diens
nie."

Die leiers van die Triads, wat a1mal skuiIname
gebruik, is net aan 'n klein groepie uitverkorenes
bekend. Die vrees ~r wraak is so groot dat
bendelede eerder tronk toe sal gaan as om hul
leiers se name te verklap.
. Die bendeleiers regeer met 'n ysterhand oor hul

volgelinge. Wie nie by hulle planne inval rue, word
doodgemaak. Bendelede word so diep ingetrek in
die net van misdaad dat hulle nooit daaruit kan
loskom nie.

Korrupte staatsamptenare, doanebeamptes,
polisiemanne, burgemeesters en sakemanne is
ahnal deelvan die groep. Bitter min is bekend oor
die Triads - en dit wat die polisie wei weet, word
geheim gehou uit vrees dat bronne doodgemaak
sal word.

Vir die Triads gaan dit oor monopoliee en die



'n Triad-bendesegeheime handteken.

aan die verslapping van Beijing se mag oor die suidelike Fujian
provinsie in China.

In die provinsie is baie staatsamptenare volgens gerugte
korrup en help hulle met die smokkel van mense. Misdadigers
uit Fujian raak ook al meer betrokke by dwelmhandel na die res
van die wereld

Aankondigings van die provinsie se polisie dat hulle strenger
gaan optree teen georganiseerde misdaad word skepties aange
hoor. Die mening onder polisiemagte is dat te veel staatsamp
tenare van die ekstra geld afhanklik is om te leef.

Hoeveel van die irnmigrante na Suid-Afrika 'uitgevoer" word,
is onbekend.

Die Triads in Suid-Afrika kIink na 'n spookstorie - maar hulle
is weI hier, se Lategan.

"Toe ons hulle begin ondersoek het, het sommige mense 06r
hulle voete geval om die polisie van name van Triad-lede te
voorsien. Binne 'n kort t)'djie het ons die name van baie gehad.
Jy kan nie eens die name van die Broederbond so vinnig kry nie.
Oit het ons onraad laa! vermoed. As die hele w&'eld so sukkel
om die Triads te ondersoek, hoekom kry ons so vinnig die name?

"Na konsultasie met oorsese ondersoekbeamptes kom ons toe
agter hulle verskaf net die name aan ons wat hulle wil he ons moet
weet. 'n Ondersoekbeampte van Hongkong het beweer dat baie
ambassadepersoneel op die betaallys van die Triads kan wees.
Die dat ons sovinnig die name van mense gekry het," se Lategan.

In Taiwan het die polisie ses maande geneem om vier "skoon"
ondersoekbeamptes te kies om die Triads te ondersoek. Die

,ondersoekbeamptes se bankrekenings is ook streng dopgehou 
om te keer dat omkoopgeld inbetaal word, se Lategan.

Die rol wat die Triads in die aansteUing van amptenare speel
moet nie onderskat word nie, se hy. En wanneer 'n amptenaar
eers omgekoop is, is dit moeilik om 'n reguil paadjie te loop.

"Die kennis van die Triads in Suid-Afrika is regtig baie min,"
se Lategan. Jy sal orals van hulle hoor, maar geen toegang tot een
van die groepe kry nie. Die meeste van hulle is onwettige
immigrante wat met beloftes van geld en werk gelok word.
"Werwers" in China en Taiwan nader belangstellendes. 'n Suid
Afrikaanse paspoon word gekoop en 'n werle word gereel "Eers
wanneer hulle in Suid-Afrika kom, kom hulle agter daar is nie
werk nie. Hulle moet dan vir die Triads begin werk. Bulle leef
in haglike toestande en word in die rnisdaadsindikate opge
neem," se Lategan.

Van die sterkste groeipunte vir Triad-bedrywighede is glo die
Chinese dorpe wat oral in Suid-Afrika verrys. Hoewel die Triads
geen beheer oor die stig van die dorpsgebiede het rue, neem hulle
later dele daarvan oor om hulle bedrywighede voort te sit

En die Triads se net kring al wyer - en veISlrik al hoe meer
slagoffers.
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hou, en nou is die Clinton-administrasie verdeeld
oor hul toekomsuge betrokkenheid. Dit is ver
staanbaar, want die openbare mening begin won
der waner prys Amerika in lewens moet betaal vir
'n ander land se probleme.

Maar Clinton het vroeg in sy terrnyn al verklaar:
'You can't allow the mass extinction of people and
just sit by and watch it happen."

En dit is die bottomline vir Amerika en die
Weste. Tensy hul natuurlik wit ornswaai en aile
pretensie van waghond-wees oor vrede en mense
regte wereldwyd willaat vaar. Of gaan die wereld
Amerika toelaat om net polisieman te speel as sy
eie ekonomiese belange daarby baat vind, SOOS

met 51 vete teen Saddam Hoessein?
Is dit werklik aanvaarbaar dat Amerika en

ander Westerse moondhede by 'n reusagtige mili·
tere operasie soos die Golfoorlog betrokke raak,
en nie by Angola nie, waar die Iyding, bloedver·
gieting en sterftes 'n duisend keer groter is?

Wat gaan dan van die Nuwe Orde en inderdaad
van intemasionale moraliteit word?

T1enduisende AngoleseblJrge~ikes hetdie

laaste maande 'nhongerdood in Angola

gesterfas gevolg van dieontwrigtingvan

dieoorlog tussen Unitaendie MPLA·

regerlng. Nag tienduisendegaan In die

volgende maandesterfasdaarnie baiegou

vrede kom nie, want weens die oorlog en

honderdduisendeUnita-Iandmynekanbale

minmense hul grond bewerk. Die

ultgeteerdevrou wordin 'n hospitaal in

Luanda versorg·een vandie enkele

hospitale In Angolawatnog in operasie Is.

(Foto:AP)

EN DAN IS daar natuurlik Suid-zfrika,'wat 'n
groat kIomp verantwoordelikheid moet dra vir wat
nou in Angola gebeur. 'n..,Mens kan myns insiens
met reg ar:gumenteer dat as dit nie vir Suid-Afrika

. en sy eie misplaaste ideologiese oorlog in Angola
in 1975n6 en daama was nie, was Unita nie
vandag daar nie, en was daar nie so 'n burgeroor
log nie.

in die Derde Wereld waar burgers mekaar uitmoor
nie, Die Angolese konflik is 'n regstreekse uirvloei
sel van die Koue Oorlog tussen Oos en Wes. Dit
is regstreeks die supermoondhede - en die van'
onverantwoordelike Portugese kolonialisme . se
skuld dat die land nou in so 'n gemors is. Amerika
en die voormalige Sowjet-Unie het jare lank hul
surrogate daar teen mekaar laat veg as deel van hul
intemasionale magsuitbreiding,

Hoor wat sf Bill Clinton, president van die
selfaangeselde "wereld-polisiernan', in sy 'Iead
er of the Free World'~toespraak voor die \IN twee
weke gelede: 'At this moment of panoramic
change, of vast opportunities and troubling threats,
we must all ask ourselves what we can do and what
we should do as acommunity ofnations. We must
once again dare to dream of what might be, so our
dreams may be within our: reach. For that to
happen, we must all be willing to honestly con
front the dullenges"of the broader world... The
United States intends to remain engaged and to
lead. We cannot solve every problem, but we must
and will serve as a fulcrum for change and a pivot
point for peace.'

Intussen is verskeie Amerikaanse soldate in
Mogadisjoe dood en word verskeie gevange ge-

•
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HOEVEEL mense het al geSteJf sedert Angola se
aboItiewe verkiesing vandeesmaand 'n jaar gelede?
1oo OOO? 200 OOO? Niemand weet nie. Dit kan
nader aan 500 000' wees, want intemasionale
hulporianisasies skat dat tot 'nduisend mense die
laaste paar maande daagliks in die gevegte en
weens honger gesterf het.

Maar dan: wie gee om? Die noordelike hemis
feer is vasgevang ,in sy eie morele wroeging oor
Bosnie-Herzegovina en Amerika is skielik in 'n
morele krisis oor gestqwe en aangehoue Ameri-

, kaanse soldate in Somalie,
Dasr is iets verskriklik verkeerd: Westerse lV

kameras en vooiblaaie gee vir ons 'n hou-vir-hou
verslag van die konflik in Bosnie - gaan selfs vir
'dae heeltemal oorhoops oar 'n meisietjie wat uit
Mostar na Ionden geneem is vir beharideling - en ,
Angola word grootliks geignoreer.

Ons kan elke onderonsie tussen Mohamed
Farah Aidid se ondersteuners en VN-troepe in
Mogadisjoe en elke koeel wat in Moskou afgevuur
word, lewend op CNN sien, maar die wereld is in
'n baie groot mate onkundig oor 'n land waar
honderde mense elke dag sterf.

'Angola is 'n heeltemal ander geval as Somalie
of Bosnie, Dit is niesommer net 'nagterlike Iandjie

• •
"'Die,'bloedigste oorlog ter wereld sedert Vietnam.; en ~ie mees ve~ete·~n.

MAX DU,· PREEZ wonder wanneer die TV·kameras die on~eloo~lke Iydl!1g
van die oorloggeteisterde Angola gaanontdek en ,Suld·Afnka aktlet

,.. ;betrokke .", gaan raak



Joemallsteen fotograwewatAngola besoek, praatalmalvan.,engeslgwathullesalbybly:

dulsendemenseskedelsendoodsbeenclerewatoral rondli.ln die laastepaarwekewasdaar

verskeleverslaevan Angolesewat hulele doolesbegineetnetom aan die lewe tebly.Ult

Cullo word berigdatdleenlgstegesondewesensdledorpsehondeIs watal dlelykeopvreet

watnleeens meer begraweword nie. (Foto: JohnLlebenbergfSouthlight)

Niks bly gespaarnle: 'n kerkwatdeur'n

Unita-bombardementInpuin geleIs.Unlta

gaan ten spytevangereeldeeensydige

skletstaakverklaringsvoortom diegrootste

deel van Angolateterroriseeren verskele

dorpeword belGir. (Foto:John Uebenbergf
Southllght)

Is dit werklik so verregaande om van Suid·
Afrika te verwag om IlOU aktief bettokke te' raak
om die burgeroorlog tehelp oplos en met hulp en
kosvoorsiening vir die, miljoene hongeres in te
spring? Veral Suid·Afrika se goed-toegeruste lug·
mag kan van groot hulp wees (die meeste peso
neel onthou die Angolese grondgebied baie geed..)
En noudat die TEe 'n se in die nasionale regering
het, hoef dit nie vir die MPLA 'n politieke verleent·
heid te wees nie,

Een van die grootste probleme in Angola is
Unita-landmyne op die meeste paaie en rondom
die meeste dorpe en stede. Die SA Weermag is
wereldbekend as een van die grootste kennelS van
die onskadelik sel van landmyne...

Interessant genoeg het FW de K1erk laasweek
in gesprek met CNN se Larry King hom iIJ oor
internasionale probleme en Suid-Afrika se rol
uitgelaat: "I think !hat specifically Europe but also
other world leaders have allowed things to go too
far in Bosnia and I would have preferred action and
preventative steps to have been taken atan earlier
occasion. It has now become a very difficult
problem, a problem that cannot be ignored and I
think more should be done."

Meer spesifiek oor Suid-Afrika se rol het De ..
K1erk gese "I think South Mrica has art impoltant
contribution to make, specifically in Africa. In the
Southern African region all hopes are on South
Africa...•

Wel, Meneer die President, wat van Angola? .
Dis Die net op jou drumpel Die, die bleed van die
mense sitboonop nog aan die hande van joo party
en weermag.

Daar is nie veel grys meer in die Angolese
konflik rue. Daar was 'n verkiesing, waarvan die
uitslag deur die VN en die res van diewereld, Sui<!
Afrika inkIuis, as geldig aanvaar is. Jonas Savimbi
en sy beweging is nou terroriste wat teen 'n
demokraties-verkose regering veg.

Een van die belangrikste redes waarom Voila
militer sogoed gevaar het die laaste jaar, is dat die
MPLA in goeie trou sy magte ingevolge die
skikooreenkoms met Savimbi gedemobiliseer het
• en Unita dit nie gedoen het nie. Toe Savimbi die
VN'gemoniteerde verkiesingsuitslag verwerp, is
President Jose Eduardo dos Santos se regering
onkant gevang en binne vier maande het Unita
driekwart van die grondgebied beheer - 'n baie
grater sukses as in 16 jaar van oorlog, selfs met die
hulp van Suid-Afrika en ander.

Dit is dus hoeJonas Savimbi, die "antl-kommu
nistiese", ·pn)-Westerse", 'pro-vryemark" held
van Amerika, Wes-Europa en Suid-Mrika van
gister, vandag daar uitsien. Held het monster'
geword. (Is ek dieenigste een wat 'n analogie met
Mangosuthu Buthelezi raaksien?)

DIE wERELD SE reaksie tot dusver was sanksies
teen Unita. Handels- en wapensanksies teen 'n
terroristebeweging! Ingevolge die intemasionale
reg was dit in elk geval onwettig om wapens aan
'n terroristebeweging te voorsien wat teen 'n
demokraties-verkose regering veg. Die instelling
van sanksies wys presies hoe vals die hele bena-

dering van die Angolese probleem ~.

Nie dat die MPLA-regering engele is nie,
aUesbehalwe. Ten sp}1e van die armoede, Ieef die
regerende elite in weelde en is korrupsie en
nepotisme aan die orde van die dag. (Volgens 'n
Le Monde-korrespondent is elke parlementslid
onlangs met 'n nuwe ingevoerde Audi vergoed,
wat die Nasionale Vergadering die bynaam Audi
torium bat kry bet)

Maar dit is die regering wat die meerderheid
van die mense van Angola verkies het om huUe te
regeer.

Ironies was dit die Amerikaanse lV·netwerke
se "oritdekking" van die hongersnood en chaos in
Somalie wat tot die intemasionale beaokkenheid
<bar gelei het. Dit is hoe die Wesierse regerings
deesdae werk: ignoreer selfs die skreeuendste
probleem solank dit nie 'n issue in die populere
media is nie.

Overgezet synde: CNN het die belangrikste
buitelandse beleidmaker ter wereld geword. Nog
'n voorbeeld: Amerikaanse amptenare het die
week gese die beeld van twee sekondes watCNN
gebeeldsend bet oor die lyk \"3Jl 'n Amerikaanse
soIdaat wat deur die strate van Mogadisjoe gesleep
word, was die em ding wat die hele beIeid oor
Somalie in twyfel gedornpel het.

So dis dan wat Angola nodig het: CNN se
kameraspanne.

Send in the clowns! •
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mf AARDf WORD WEER

Die skade wat ons aan die aarde se lewensvonns aanrig, kan
die planeet 25 miljoen jaar kos om te herstel. Die groot stryd is
om biodiversiteit te bewaar - want hoe meer plantspesies
uitsterf, hoe moelllker oorleef die oorblywende spesies,
skryf INA VAN DER LINDE

RAAT mense omgewing, is dit gewoon
Iik slegte nuus - soos onlangs toe 'n stuk
of 300 botaniste op die eerste intemasio
nale simposium in twintig jaar in Kaap
stad gepraat het oor die bewaring van
botaniese diversiteit hier aan die suid
punt van Afrika.

Die hoofdoel was om die botanie e kakels
tussen Suid-Afrika en twaalf buurlande wat die
laaste 20 jaar verlore geraak het weer op re tel. En
om 'n netwerk tussen professionele botaniste en
bewaringsmense te bou om die ryke verskeiden
heid in die planteryk van uidelike Afrika van
grootskaal e uitwissing te red ,

Dr Norman Mayers, 'n botanis, krywer en
omgewingskonsultant van Brittanje, was die draer
van die slegte nuu . Hy het 'n prenljiegeskets van
die massale vernietiging van die mee pesie
rykste gebiede op aarde: die tropiese woude.

Op satelliet-skyfie van die reenwoude in die
Amasone-gebied wat die laaste 13 jaar geneem is,
\\lS Mayers die dik rookkolom wat soos 'n wurrn
die lug inkrul. In 1980 is een per em van die
tropiese woude in die gebied ontbos. In 1990 was
dit al tot twee persent per jaar en vanjaar sal dit drie
persent wees. Hier en in tropiese woude in Afrika
word daagliks 50 tot 200 pesie uitgewi . Die
vemictiging vind vinniger plaas as wat botani te
spesies kan dokumenteer,

MAYERS VERGELYK die tempo waarin spesies
vemietig word met die tydperk 65 miljoen jaar
gelede toe die dinosouriers en miljoene ander
plantspesies uitgesterf het.

Maar dis meer as blox 'n verlies aan spesies.
Dit beteken 'n inmenging met die evolusieproses
en 'die wonder van 'n lewende planeet wat deur
miljoene jare stadig orrvou he, Mayers se dit het
vyf miljoen jaar gekos vir die mens omteontwikkel
tot waar ons nou is. Gaan die uitwissing van die
diversiteit van lewe in die huidge tempo voort, sal
dit die aarde 25 miljoen jaar kos omweer te vorder
tot die vorm van lewe soos ons dit nou ken.

Hy beweer die verbranding van planunateriaal
dra tot 54 persent by tot die "kweekhuisgasse" en
die verwanniag van die aarde.

I amate die aarde warmer word, sal plantge
meen kappe na die koeler poolgebiede probeer
"emigreer", In normale omstandighede is dit 'n
natuurlike proses. Maar met die versnelde tempo
van verhining, sal die proses kalastrofaal wees. In
die Kaap bwoorbeeld, sal plantspesies suidwaarts
die see in wil emigreer.

Julia Wood van die I asionale Botaniese Insti
tuut ( BO, Kirstenbosch, het juis venel hoe die
Kaapse Floraryk en die meer a 8 ;00 pe ie
bedreig word deur die nelle en wak-beplande
prose van verstedeliking op die Kaapse Vlakte,

Net in diegebiede in en om Kaapstad word 261
plantspesies deur uirwi ing bedreig.

Maar ~laj'ers het darem ook goeie nullS. "Ons
het nog 'n kan om die rna a-uitwi ing re
vertraag en ons het die vermoe om die miljoene
oorblywende pesie Ie red:

Waarom i biodiver iteit belangrik? Behalwe
vir die geroel van verlies, by
die be ef dat byvoorbeeld
die pragtige vleiroos heelte
mal kan uitsterf, het dit be
langrike medie e gebruike.
Verskeie anti-biotika en
hartmiddels het hul oorspong
in plante,

En in die landbou het
botaniese diver iteil 'n
besonderse roL In 1991 het
die grootste unbraak van si
truskanker in die geskiedeni

Ontbossinggeskied op

grootskaal inZimbabwe

se inheemsewoude om

plektemaakvir

kleinboereselanderye.

van Brasilie byna die hele lemoen-oes I'emietig.
In 19 4 het boere in Rusland byna hul hele
aartappeloe ver!oor weens 'n iekte.

\Vat het itroene mel knolle uit te waar In albei
gevalle het die genetiese poel I' aaruit die hele
land e itrusbome/sartappelmoere geput het, ;()
klein geword dat geeneen van die varieteiie
hestand was teen iektes nie.

Gevorderde plantkweektegnieke (biotegnolo
gie) wat edert 1950 oorwikkel is, her voedsd
produksie vergroot Maar die Groen Revolusie het
terselldertyd 10! gevolg dat die inheernse kultil'ars
(landra e) van gewa e 00 koring. ry en
mielies, heelternal uitgedruk is en self uitgesterf
her. Die gevolg is dat die mee te voedselplarte
buitengewoon homogeen is en dar die genetiese
diver itelt in baie gevalle verlore gegaan het,
Kommer iele boerderye, en dee dae self be
taansboere, maak staat op klonings en varicteite

wat pruit uit 20 to! 25 plantspe ies.
1nheem e landra e e voed clopbrengs i

baie laer as modeme varieteite, maar is tersellde-
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Dle verskeldenheidvan lewe In 'n graspol,

S0 0 5 geskilderdeurdle 16e-eeuseDuitse

kunstenaarAlbrecht Durer.

tyd baie beter aangepas by plaaslike orrsiardig
hede en beter besand teen iekt en droogtes.

Gelukkig is die gevolge van genetiese boro
geniteit besef en deesdae word klem gele op die
ontwikkeling van ver killende oorte variseite,
gekrui met inheemse landra e.

I KAAP TAD I probleme van landbou ta die
Kaapse fynbos aange preek. Prof Brian Hunl1er
van die I asionale Boaniese lnstltuut se wat nou
belangrik is, is om'n terk nerwerk van bolaniste
oor die hele treek re vorm wat mekaar kan
onder teun, kenni kan uitruiI , opleiding kan
ver kaf en klein maar bereikbare doel telling
tel. Soos om Mosambiek by te taan om 'ndatalr

van pesies op te tel.
Maar vir 'n lag het uid-Afrikaanse botaniste

gewy huUe is be\lus van die vrees van oorlJeer-
ing by buurstate, ook op die gebied. Tony Farrar

van die I atuurlewevereniging tel dit so: • uid
Afrika was nog al~'d terk aan die bestuurskant,
maar ons het nooit ons Afrika-erfenis hier inge
werk nie.

MOns sal die bestuur van be kermde gebiede
moet herontwerp volgen Afrika-beginsel en
waardes, in vennoolSkappe met on buurstate.
Ons moo saam die fauna en flora van die gebied
bewaar." •

MOET H~llf ~ENDAG Dlf 'ARABYS HERSKEP1
'N GERO fDSNUFFEL vir plante- en ander materiaal van regoor die wereld is eeue lank al
'n Britse Iiefhebbery. Vat maar vir Charles Darwin, in 'n vorige eeu besig met 'n einde!ose
insameling van plantrnateriaal, rotse en bene elke keer as hy voet aan wal it in die vyf jaar
van sy wereldreis saam met die HMRS Beagle.

Die tradisie leef voort by die Royal Botanic Gardens in Kew, Engeland, die groxse
botaniese instituut ter wereld. Owing iets in die Britse psige hulle om op te (fee as die bobby
on the beat" in die wereldwye planteryk? Of moet die versameling van plante en sade van
regoor die wereld vergoed vir die verlie aan kolonies - 'n onskadelike vorm van plant
imperialisme?

Een verklaring lie die Brine se geesdriftige versamelng van plante is dat hulle self so min
inheemse pesies het. Die Britse Eilande 00l COO vk km) het maar 1 3 plantspeses.
Engeland self, sowat 860. In die sogenaamde Kaapse F1oraryk, 'n gebied van sowat (XX) vk
km, is meer as 8;00 pesies opgeteken.

Charles tirton, adjunk-direkteur, Wetenskap, van Kew Gardens, was onlangs in Kaapsud vir
die irnposium mel die gewigtige titel: Die Besaring en Benutting van die Bolaniese Dirersiteit
van uidelike Afrika.

Hy venel. RBG Kew huisves die wereld se grootste versameling wilde plante en saadbank
vir nie-oesdoeleindes,"en geheirnenisse oor hoe om sade te laat onkiem, plante uil Ie ken en
te kla ifiseer,

Die selfopgelegde taak bewaarder van die wereld se botani rykdom het Kew in 1T 9
begin. Die uiteindelike doel . a m 'n reeks istematies-geordende lewende en gepreserreerde
plantversamelings te kep wat die volle omvang van plante en fungusse op die planeet
weerspieel Sodat eendag, as die wereld weer woes en leeg is nadat die mens all vernietig
het, hulle dit weer kan begin beplant.

\'(Tat die Brine by Kew reggekry het, is versommend, Die gebied van 319 heknar SIrek oor
rwee terreine: Kew Gardens in urrey (130 hektaar) en akehurst Palace by Ardinglr in
u x (189 hekuar), Na die asernrowende mine mel habitat-reservate wat wissel van

tropiese woude to! rni-w tyne. · daar 'n herbarium waar miljoen edroogde plante
bewaar word; 'n omvmende bilioteek en argief met inIigting en illu i ; 'n reuse-
versarneling plrias-gepreserveerde plantmateriaal en 0 ()()() fa rnili van lewend plane en

swamme (10 persent van die wereld plante), 00l artefakte van plante-oorspron , en n mikro-
propageringseenheid waar meer as 1 ()()() pesi op 'n lag gekweek word.

tirton, 6, 'n boorling van Pietermaritzburg, he! n3 ' udi aan die niversiteite van I 'ata! en
Kaapstad by die desydse Bolani avo in instituut begin. Toe lay hy 'n pas Kew kakel-
botanis vir uid-Afrika - n reelin wat al iO jaar bestaan. 'et daar het ' ei Darwinisiese reo begin.
Pas terug in uid-Afrika, word hy die BK Krokeff-beus by Kew aan ebied. Dit behe \')f jaar van
navorsing.oor peulplante in die AIDa ne-gebied in uid·Amerika. ln I . hy weer terug, die keer
as mede-prof r in bOlanie aan die niversiteit van Natal.

ln 1990 tuur Kew hom na die noord-ooste van Brasilie om 'n 03\' in program in ekonomi
botanie re begin in oorleg met Brasiliaanse weterskaplk . ln Projek I 'ord te word plantbenuttin te
ontwikkel sodat dil ekonomiese voordele vir die plaaslike inwoners inhou - he ' a fannaseuti
middel , vu urmaakgoed, boumateriaal, nyblomme, of vrugteproduk ie.

In 1992, voordat hr die vregte kon i n van werk - 'n projek neem 10 lot 30 jaar . word hy
aangeste! by Kew a adjunk-direkteur, wetenskap. Die eni e buitelander nag b Kew in 'n
be tuur po .

M ROOK OP die gebied van plantinsameJing en projekte her din e sedert Darwin dae
verander, MOns werk mer die mense en nie vir mense nie,' se tirton, ' Dir I 'n belangrike
klemverskuiwing 03 vennootskappe met mense, om vemcens te ontwikkel, om opleiding en
personeel uit te ruil. Die beleid is am ekonomi I'Olhoubare programme am met die mense l'3n 'n
[reek te ontwikkel.

"Die programme staan bekend 'local plan for local people' - want 0 moet die voordele \ n
die program op die grondvlak bewy . Die behoenes 1'3Il die plaue!andse mense moel op die
na ionale navor ingsagenda geplaa word ."

Kew werk saam met wetenskaplikes in 2 lande en is betrokke by projelne in nog r Iande. All
op 'n !reng reg basis. 'n Kontrak word opg tel waarin Kew uiteensit presi wat hulle beoog met
hul navorsingsprojekte en hoe enige \\ins wat kan vOOlt\ioei uit din e soos patente medisyne of
voedselbronne, verdeel sal word.

Vra hom oor die I'erd\\yning van biodiversileit en.Stirton kilder 'n prentjie \Vat k1ink .soos 'n
tonee! uit 'n Mad Max-rolprent: as die vernietiging \'3n pesies in die huidi e tempo I'oortgaan, erf
ons 'n aarde waar net onkruid en roofplante groei, oeste oorval word deur pestilIensies omdat aI die
nalUurlike vyande verd\\,.n he!, oorstroming weens ontbosting, gronderosie en woestyne.

Ekosisteme, se tilton, kan net goed werk indien genoeg spesies daarin voorkom. TOldat die besef
deurgedring hel, het 005 seker 'n grootbroer nodig w:ll ons hoeder kan wees soos Kew. •

14 OKTOBER 19 9 3 VRYE WEEKILAD 21





Stop die wereld - ons wil afkIim! is al hoe meer mense se
.noodkreet. Om weg te kom uit die stresvolle geharwar van die

hedendaagse samelewing, skep hulle hul eie kleirl wereld en
verskans. hulle in sussende gerief.

MARTIE EIRING skryf oar-cocooning, die nuwe lewenswyse

o het toe afgeklim. En so het die mensdom 51
iel weer teruggewen, Lenerlik en figuurlik bet OIlS

kombersies om OIlS getrek, inwaarts gekeer en 'n
genadelo e werklikheid uitgesluit, Dit word co
cooning genoem. Dis 'n lewenswyse, Dis lekker,
En dit betaal'

Daar is regtig iemand met die naam Faith
Popcorn en met of ondank hierdie vet-weer
vreeslike naam, het 5)' die Popcorn Report geskryf.

Dit ..vas in 198 '
Dit het die bybel vir die dekade negentig

geword.
En ons uid-Afrikaners her kokonvorming

aangegryp SODS min ander Jande ter wereld,
Hoekom? Omdat dit di beste verweer was en

is teen 'n werklikheid wat alteveel vir die gewone
mens geword het. Die politieke manipulasie, die
ekonomiese ellende, die iologiese aanslag van
dwelms, misdaad, Aids en materiele gewin veront
menslik een en almal. AI protes is om jou rug
daarop te draai.

Die fumroleog Allin Tomer her so I)ftien jaar
gelede al voospel dat die m ns uit sy psigosfeer"
van vrees en tees oor die tegnologiese vodering
met al die daannee gepaardgaande nuwe ei e
gaan ontsnap deur homself weer te soek. En dan
aan te pas in die veranderde wereld Daaromhet
Tomer al dinge voorsien soos k1einer Slate, grater
elf tandigheid vir kleiner groepe, terugkeer na

familie-waardes, al het hy ook veeh1Jldige huwe
like vir individue voorspel! (Tomer he! ook usein
delik een groat gemeenskaplike vyand vir die hele
wereld voorspel: dwelms, en by name kokaine.)

MAAR Dl'I' WAS daardie malt New Yorker,
onse Faith Popcorn, wat die woord cocooning die
wereld inge tuur het. Die Popcorn Report her,
hoewel hy eintlik vir bemarker bedoel is, 'n
stukkie geskiedenis waargeneem en 'n sosiolo
giese analise 1'311 die tydsgees gedoen W:1l n SOOIt

maatskaplike revousie veroorsaak het, Sodanig

dat die Franse sommer gou I.e Cocooning net so
belangrik gemaak het sons jare gelede toe hulle Ie
hopping die oorlogskreet van die jappi , kugels

en wannabe' gemaak het,
Eintlik her julie, Jan en n E1kem ns, jul eie

cocooning begin toe julie besluit het om jul n i
te beveilig, verfraai en verskans teen die wrede
wereld daarbuite. ien, so eenvoudi . dit om dee!
van 'n wereldtendens Ie word!

Julie het, en try nou, mos al lankal besluit jul
hui is jul fort, jul hemelop-aard - and rs hoekom
het julie daardie e1ektroniese hekke en 'n grasdak
oor die braai aangebring en daardie onbetaamlik

duur broodboom gekoop, he
Jul kinders het kommun toe getrek, jul bure

het klein kuriteitsdorpe aanbeveel, 'n klompie
van jul vriende oorweeg dit om huisi op Petrus
burg • of is dit 'denburg? • te gam opk p om
daar gesond en goedkoop te gaan leef. Hull wil
mas 'n 'retreat" met kapel en al begin vir 01-

nude edelinge, ni waar nie?

IELK DIG RKE dat cocooning in uid-
Afrika 'n belangrike ve kynsel eword het, Een
ielkundige vind in di ontvlugting na die k . n

'n baie heilsam en onverwagte gel'olg, [)j h
mure wat eers die ge.. re moes uithou, he! nou eli
grense geword waaragter die individe h mseJf
totaal veilig kan uitleef. Hy kan tuinmaak, braai,
kaalgat loop, 'n eiland rep waar h)' regeerder is,
y gevan en' her heili dom geword

Cocooning in uid-Afrika i amper oevermvd
Iik omdat dit e ied teen 'n agtergrond van
oorgang. Die p . bai P nlik, se die i lkun
dige, en nie all n . di aanpassing moeiIik ni •
maar die aanvaardin ei feitlik bomensIike begrip
en goeie hoop. Di politi ke geweld i 'n aa la
op aile mense, al ry hull nie op die doodstreine.
of woon hulle nie in die gevanson I n di
town hip nie, f tomping kan wei 'n evol
wees, maar die m e mense moe! Stl)' teen eli
emosionele impak wat ulke daaglik nuu p
hulle maak.

D' wanneer hulle dan troos soe .
Die troos is in jou onmiddelJike om ewin : jou

mure, jou familie, in jou eie geeselike waard .
In die \ A het die babyboom en die geweldi e
toename in kerkbywoning en charismatiese be
wegings wat ontstaan het, ook die invesering in
huishoudelike din e, aangedui dat die mens se
eerste troos in daardie areas Ie. Bione I)f jaar 00 .

het oor die 000 nuwe programme vir lfver
ryking ont taan wat men in tre en elf
ontwikkeling kon help. •
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~A D8~fK VIR DIE ~~~OO fR
DIE wenresep vir cocooning is omeers jou ruimte
te skep, dit dan te verfraai en dit dan te verdiep 
of waar dink julie het Biggie Best vandaan gekom?
• Die herwaardering van die gesin maak nie

dat egskeiding sal verdwya nie, maar dat
verband tussen ouer en kind stewiger word.
Onrspanning by die huis, in die tuin, om die
braaiplek of swembad skep rustigheid, same
syn.

• Tuinmaak en troeteldiere is kenmerke van
cocooning. George Meyer, 'n gewilde tuin
kundige in Pretoria, se kwekerye het vanjaar
oor die algemeen tussen 40 en 50 persent
verbetering op omset beleef. ~Iense gaan nie
meer met lang vakansies rue. Vakansies word
nou in tuine gehou.
Veeartse en hondesalonne meen die alleen
regering van rottweilers is op n end. Mense
key nou huis- en tuinvriendelike honde - as
daar sulke goed is - soos poedels en eksotiese

diere soos Ierse Wolfhounds en Afghans is
gewild. (Opleidingskole vir Alsatians vaar
oak besonder goedl) .

• Tydskrifte her die armman se boeke geword.
E1ke dag is daar meer as 3 000 titels op die
mark. Pas het Jane Raphaely, ondanks die
knellende ekonomie, 'n uid-Afrikaanse tyd
skrif vir huisverfraaiing en onrspanning be
gin, HlIisgenool en sy Engelse weergawe,
You, is verreweg die gewildste tydskrifte
omdat dit die hele gesin teiken. Kookboeke
en tuinmaakboeke verkoop die beste nn aile
boeke en voelkyk het 'n groeiende stokperd
jie geword, Publika ie daaroor vermeerder
by die dag - ook boeke oor hoe omveils na
jou tuin te 10k.

• Mense vef hul huise in faraasiekleure, Jy het
mos at gesien hoe turkoois soos masels orals
op dakke, tralie en hekke uitslaan? Di
mense wat na die ee verlang. Ander meer

waaghalsiges veef hul huise in maroen en
donker groen, probeer Plantation Mansions
namaak, of Griekse eilande met blou'en \\1t

Anglo American Properties het 'n ryk aar blooigde
toe hul luukse sekuriteitsdorpies begin bou her.
Fourways Gardens is reeds uitverkoop en met 'n
restaurant, 'n k1ubhuis en die bure e "chummi·
ness" word jou tuin (deur jou buurman) natgehou
as jy weg is - en jy doen weer dieselfde vir jou
buurman, Die ghof-dorpe word vree Iik gewild.
ilver Lakes ten oose van Pretoria peg al met een

van die heel beste gholfbane in die land, jonger
men e trek graag daarheen vir die gholf, die
veiligheid vir hul kinders en die landelikheid

Maar dis die goedkoper hui e in goedkoper
buune wat nou goed verkoop en gefortiflseer - en
natuurlik verfraai - word. Klein ruin, klein huis en
hoe mure is wat die emstige cocooner soek.

Mu iekwinkels ~imIag breed. Mense sal Hewer
deesdae 'n duur musieksentrum as 'n beleg
ging koop as om oorsee te gaan. CO' bring
konserrsale in jou eie voorkamer.

kuriteitsfirmas doen baie goed - en hier is
baie laggate. Baie ouens wat 'n sweismasjien
het, word oomag 'n sekuriteitsdeskundige en
kort voor lank het jy vir jou 'n kat in die sak
gekoop.
R pektabele fumas sal so ongeveer R12 00l
vra vir twintig meter meey ter-tral iewerk
van I, meter hoog, met elektroniese hekke.
Maar dee dae moet men e ook rolle lem
metjiesdraad boop die trali aanbring • teen
Rl" O per meter, 'n Baksteenmuur ko R200
per meter en 'n kitsklaarmuur R 8 per meter.
Alarm tel el vir huise en motors kan ook
duurkoop word a dit goedkoop aangeskaf is.
Vra Hewer vir die ABS of vir Isabel Jones of
die Verbruikersrade om raad.
Doen-dit-selfprojekte is die cocooner se rOOf'
land! En deesdae kan jy kursu e in feitlik
enigiets loop van hourwerk, origami, kuns
naaldwerk, verftegnieke en m lacy omnet
'n paar te noem. Die kranige tuiswerker vind
op y beurt die vlooirnarkte i 'n goeie
afsetgebied en so het baie klein huishoudiags
reeds goeie vervaardiging plekke geword

Cocooning beteken nie dat 'n mens afgesny moet
wees van die res vandie wereld nie.Faith Popcorn
meen die ontspanning bedryf kan men e se
wildste fanta iee werklikheid maak. Soos: Kakie·
k1ere, karnaste ( en sekerlik hier te lande: 'n hoed
met luiperdvel om!) rugsakke en 'n gewone ou
grondpaadjie kan vir jou 'n groat avontuur bied.
[ou bergfiets op 'n paadj' in 'n park kan 'n
avontuur wees en in uid-Afrika kan 'n naweek op
'n wildplaas elke boerehart se diep te verlange na
die ongerepte natuur bevredig.

En om voels te kyk het die arm man se drome
oor donkerste Afrika geword. •
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" Cocooning"heetdle skildery vanAleta Michaletos.Veilig s oos 'n

pap le,toegwoel In 'nvertroostendewarmte.

CRfDOVA 'N CO~OONfR
Di nie meer ek nie, dis ons.
Stilte is salwend.
Vars kos voed meer as net die
liggaam.
Ek leer my hond beter ken.
Ek leer die voils in my tuin ken.
Ek hoar my kind lag en ek het tyd
om hornJhaar op te tel.
Ek kan onttrek en weer dink, selfs
'n boek lees.
Ek kan 'n tent in my agterplaas
opslaan en my verbeel ek is in die
bas.
Ek kan klein dinge geniet:
pasgesnyde gras, die reuk van
brood wat bak in die oond, van
politoer op ou hout, die familie se
vrolike gest,y oor TV-programme.
Dis lekker om te leef.
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DIE STAND·UPS word dus altyd gemotiveer
deur 'n drang om dit .wat hulle van 'n bepaalde
situasie weet, uit te druk, of kortom, wat hulle van
die lewe dink. Hulle probeer nie om die gehoor
se harte te steel nie • hulle is dikwels onbeskof en
uitdagend. .Maar 'ngoeie stand-up onderskat ook
nooit die gehoor se "intelligensie" nie. Want
wanneer 'n grap gegrond word op 'n verdraaiing
- 'n "stereotipe", byvoorbeeld - en ontrou is aan
die waarheid netorn gelag uit te 10k en gewild- .
heid te behou, dan het die stand-Up wegbeweeg
van 'n korniese kuns na die wereld van "vermaak"
en oppervlakkige sukses. •

EricMlyenl..."ekwas woedend

oor sekeredlnge."

Fraser volg nie werklik enige stand-up trad~ie

na nie, maar hy is taamlik sterk bemvloed deur
daardie briljante Amerikaanse stand-up, Lenny
Bruce. Bruce was sy tyd vooruit as maalSkaplike
kommentator,se Fraser.

"Die stand-up is nooit bemind nie, want by
onthul altyd pyn Hy laat mense kriewel in bul
sitplekke. Hy dwing hulle in konfrontasie met
dinge waarvan hulle liewers niks wil hoor nie. Die
dinge wat die stand-up die behoefte het om uit Ie
druk is merendeels die dinge waanneedie gehoor
niks te doen wil he nie. Maar dis hulle probleem."

,

ek weet, isdat ek iets wou se ocrdie 'Black ~kin

White Mask'·sindroom wat in die townships aan
die gebeur was. Ek het 'n gretige gehoor gevind en
besluit om hul bewustheid te verskerp, Maar op
die ou end was dit net ek wat my eie demone
probeer besweer het."

IAN FRASER, moontlik ons voorste stand-up
komediant, is die enigste een wat 'n beeltydse
beroep daarvan maak.

Fraser beskou sy stand-up werk as terapeuties,
reinigend en opvoedkundig. Hy het die komiese
kunsvorm herdefinieer.

"Ek defmieer stand-up werk as satire, sorns
rnaatskaplike kommentaar, In die land wit mense
nie hoor van dinge wat mense oorsee as normaal
beskou nie. Oit is 'n hoogs onderdrukte land Die
onkundigste mense in die land is wttIDense, en
hulle is die gehoor op wie ek my werk toespits."

"Ek het gekyk n:t 'n wereld wat stapelgek
geword het Ek het die behoefte gebad om te
probeer kommunikeer wat ek sien, wat ek meen
verkeerd is daarmee. In die goeie ou dae toe PW
nog op die troon was, het ek toe besluK om my
eerste stuk te doen, In Seardi ofStoffel Botba's
Brain. Maar in die NSA sal die kak steeds voort
gaan, so ek sal nog oorgenoeg rnateriaal he." .

Ian Fraser..."dlnge waanneediegehoornlka te
doenwllh6nle." .

Om grappe te ~vertel vir 'n lewe bied 'n ontsnapping van die
geharwar van die alledaagse bestaan - maar vir die· stand-up
komediant is humor 'n dodelik emstige saak wat ook woede,
pyn en waarheid betrek. BEVERLEY MITCHELL kyk na humor
as kunsvonn en gesels met 'n paar stand-up komediante-
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ERIC MIYENI beoefen 'n kunstige styl van
komedie - die soort komedie wat jou laat inkrimp
van die pyn. "Standup-werk beteken vir my net
een mens wat opstaan en se wat dit van die lewe
~ wat hom kwel,· se hy. "Toe ek die eerste keer
epgesaan het, het ek nooit tevore eens 'n stand
up komediant gesien nie. 'n Mens het nie modelle
nodig nie," .

Die drie opvoerings wat hom beroemd gemaak
bet as stand-up komediant was Twisted and Vile, .
The Kbazamula, The Nerd en' Kicking Live at .
KiJpies. AI drie, se hy, isbesiel <leur gevoelens van
frustrasie, .woede en pyn.

"Ek was woedend oor sekere dinge en het die
behoefte gehad om daaroor te praat, Ek het
destyds 'n heeltydse werk gehad en moes my

. eerste stuk saans na werk opvoer. Ek het nie
geweet waarheen ek dit sou voer nie. Skielik het
mense my 'n stand-up komediant genoem, AI wat

!MAL ken iemand wat ahyd die nar
in, die klas wou wees, .die poets
bakker, die sosiale hanswors. Nie

. baie maak dit na die verhoog ofdie
straathoek nie, maar tog het kome
die 'n bloeiende bedryf geword, hier
sowel as oorsee. Vera! in Suid-Afrika
het ons al ons kwota gehad van
sosiale gekke wat komediante

prebeer wees - byvoorbeeld die komiese 1V-
reekse van die tagtigerjare waarin ons die swak
Iatrine·"humor" van onder andere Eddie Eckstein,
Mel Miller en Cyril Green met hul nagernaakte

. . Vaudeville-styl gevoer is.
Maar die ware kuns van komedie Ie nie in die

grappe nie - dis wat daaragter skuil. Dis die
houding. Ware komediante is dapper en waag
moedige mense. Hulle durf die dinge raaksien en
oiIlhul waarvan hul gehore wegskram, bang is om'

: UK te druk. Enwat hulle sien, ~ 'n500rt waarheid:
i .' oor mense, oor hul situasie, oor wat mense seer

'~,I . of bangmaak, oor dinge wat vir rnense moeilik is
• maar veral oor wat mense wil he. 'n Grap
verbreek.die spanning, se die pnsebare. Maar 'n
ware grap, 'n komediant se grap, meet meec doen
as om spanning te verlig, dtt moo die wil en die
begeerte bevry, dit moet die situasie verander.



UonelNewton•••

"dietragleseendie

komlesemoet

s88mgaan".

Die mense .lag vir Lionel Newton se Reggie in
Reggie's Roaring Road Show, maar dis eintlik
heel treurig, sa hy...

'n 00 stem oit Alblrton
Waaromhetjybeslultomdiegebledvan
stand-up comedianstebetree?Jou vorige
werkhet 'nemstlgetoonaard gehad -ender .
meer HelnerMullerMacbethen The Good
SoldierSjvek. .
As mens kyk na die toekoms van die teaier, SOOS

ons a1rna1 doen, kyk jy na ann teater waar jy nie
rekwisiete, weelderige kostuums en dies moo het
nie, maar 'n teater waarin ons die vaardighede
probeer terugbring na die akteur. Ek kyk nou al
lank na die nar in 51 verskillende gedaantes en ek
het besluit diS tyd am dit te probeer. Toe ek met
Reggie Visagie begin bet, was ek eintlik moo op
soek na funksionele ieater, Ek woo aIIes om my
bekyk. Ek wou nie doelbewus van hom 'nstand
up maak nie, hy het dit maar sommer geword.

Waarom dlnkjyboelReggie80balemense?
Mense wat inherent rassisties is, wat grootgemaak
is om rassisties te wees, lag want hulle sien e1it in
hulself raak. As jy dertig of veertig jaar lank op 'n
sekere manier grootgemaak is, is <!it baie moeilik
am skielik tebesef dis verkeerd. Jy kan jou denke
probeer verander, maar inherent is daar nog dele
van jou wat so is. Dit het ingewortel geraak in jou.

Waar lay jyjouideesvir Reggie?
Deur te luister na ooms war v1eisbraai, mense in
winkels, op partytjies, deur te luister na ou lefties
wat genormaliseer geraak het. _

. WaaromkomRegglespesifiekvan
Alberton?
Ek kern-van Alberton. Ek's '0 Alberton boy. Ek het

)

as kind .in Alberton grootgeword, ek is Iaerskool
toe in Alberton. En ek dink die 500rt sielkunde
waarin Reggie vasgevang is, is nie ekslusief aan
Alberton nie, dit kon enige plek in Suid-Afrika
gewees het, maar vir my was dit '0 vertrekpunt
omdat ek die omgewing ken.

Gaan jyReggie Alberton toevat?
Beslis. Ons probeer 'n speelvak kry in Stars, waar
Bles Bridges optree, As Bles Bridges in Alberton
kan optree, kan ek ook.

HetdiekarakterReggie'n boodskap?
Reggie is '0 orraait 00. Hy he! 51 werk verloor, hy
het sy gesin verloor omdat hy drink, hy's die soort
00 wat vyf par ge!ede koning was. Die wit Suid
Afrikaanse man. Nou is hy drasties opsygeskuif
deur affirmative action, sy eie gewete, sy vrees,
wat ook aI. Ek dink nie hy het enige visie nie, ek
dink nie ek het 'n spesifieke boodskap Die, ek bet
'n karakter probeer skep wat ek self sukkel om
empatie mee te he.

Is daarenigegevaardat mense jou, Uonel
dieakteur, kan verwar metdie karakter
Reggie? ,
Dit hang daarvan af ofrnense die koovensie van
teater begryp. Ek hoop die mense wat na Reggie
kom kyk, beglyp dit weL En dis waarom ons die
stand-up in 'n dramatiese raamwerk plaas, sodat
mense dit in konteks kan sien, sodat hulle nie hul
asems intrek en se dis 'nrassistiese ou en hulle kan
nie na die soort tearer kyk nie. Dis waarom ons <!it
gekonteksttJallieer her, in fokus geplaas bel

Gaanjyprobeerom'n Nregte"mensvan.
Regglete maak,soos Pleter-DlrkUysmet
EvltaBezuldenhout gedoenhet? •
Ek het te veel ander werk wat ek nog moet doen.
Ek het omtrent vier projekte vir volgende jaar, so
ek kan nie eksklusief Reggie V"lS3gie word as '0

karakter in Huisgenoot nie. As werkende akteur is
daar ander dioge wat ek moet aanpak om na my
eie ontwikkeling en werkbehoeftes om te sien,
dinge wat my boei. As die geleentheid opduik, kan
ek Reggie dalk by gesellighede speel, hom lewend
hou.

Wli jykommentaar lewerop die helebegrlp
vandlestand-uplpersonassdletraglesenar
-die Nljlnskl vanvandag? Die maatskaplike
kommentator_
Dit was waarskynlik die invloedrykste aspek toe
Lara Foot enek gesoek bet na materiaal vir Reggie.
Ek dink veral die stiI hansworse • en ek praat Die
IIOU net van rnimiekkunstenaars nie • daardie SOOrt
komiese verligting verbreek sosiale grense. Jy kan
'n Franse nar in Edinburgh wees en jy kan~ hart
uitlag. By praat nie, by boots dalk 'n hood na, or
~y op 'n piesangskil, of doen 'n balanseertoertjie
wat nie uitwerk nie. Die ware essensie van die nar,
Ek word al hoe meer daardeur beirivloed. En dit
was dee! van die skepping van Reggie. Die
tragiese en die komiese gesig moet s3imgaan. En
toe was daar 'n baie kreatiewe besluit om die
eensame siel te vind wat 'n skeppende verbeel
ding het, wat daardie soort reis aanpak, wat in
daardie verhale leef, maar wat op die ou end moet

. terugkeer na sy eie eensame werklikheid - dis
,. eintlik heel treurig.

Die eerste ding wat ek die gehoor vertel, is dat
. ek geen Philemon-grappe gam vertd nie. En die

eerste ding wat ek visueel vir huUe aanbied, is
hierdie tragiese mimiek met 'n bond brandewyn.
Dis pynlik, lelik en grotesk. Mense Wee! nie hoe
om dit te beskou nie, of hulle moet lag nie. Daar's
iewers pyn en hulle Wee! dit
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AS
'n Produk kan miskien nie jou hart steel nie, maar 'n storie kan.
Daarom beweeg TV-advertensies al verder na die kortfilm-genre,
skryf ESMA ANDERSON

"Filmmakers is oordie
algemeen te gewoond

daaraan om 'n uur en 'n half
. of twee ure te he om 'n

storie te vertel .
Ons moet dit in 'n paar

sekondes doen."

selfdenyd ver taan dat Volkswagen "people's
cars" is.

Binne 90 sekondes het JY 'n lewensrerhaal op
jou TV-skerm gesien. Die oon rerhaalljies word
al meer gereeld gebruik deur adveneerders wat
besef inIigting oar 'n produk is nie meer genoeg
nie - hulle moet oak verrnaak.

Peter Badenhor t, kreatiewe regi eur van
Ogilvy & Mather, e advertensiemense be ef al
meer dat TV-adverten ie nie net met mekaar
moet kompeteer in die stryd om die kyker e
aandag te trek nie, maar ook met die Tv-pro
gramme elf.

AAR is reklamemense wat se adverten
sie-regisseurs kan beter films maak as
rolprent-regisseurs. Kj'k maar na van die
1V-advertensies wat 'n storietjie vertel,
se hulle.

Die Volkswagenadvertensie met die
oud-hippie en sy Beetle, waar 'n hele

storie in 'n paar sekondes vertel word, is 'n
voorbeeld:

'n Man staan in sy garageenleun op 'n motor.
Sy lewe speel voor sy geestesoog af. y jeug. Die
sixties. Bellbonoms. Lang hare. Wollerige ide
whi kers. Hangsnorre. Psigedelika. Die hippie
nooi van sy drame. y Volkswagen-kewer vol
flower-power blomme geverl Hul troue. Die '
geboone van hul eerse kind. Die lief en leed. y
seun en 'n hele trop tieners maak die garagedeur
oop, Vandag oorhandig hy die Kewer - wat deur
dik en dun, soos die huweliksformulier se, altyd
daar was - aan sy seun. En lerwyl junior van oar
tot oar lag, luit die temaliedjie af met "this is my
life, and I'm passing on the memories".

Met die verhaal roer die reklame-agentskap
Ogilvy & Mather, Rightford Searle-Tripp & Makin
menige nostalgie e hansnaar - en laat jou ter-

Gerrit Rautenbach, kreatiewe di
rekteur van die nuwe Kaapse rekla
me-agent kap The 3-D Agency,
tern saarn. "Daar is baieadverten
ie op 1V en as jy daama kyk in

die Iig van die kommunika ie-
ontploffing en in gedagte hou dat
men e heeltemal oorlaai word
met informasie, mOet 1\'-advenen
ies baie harder probeer om die

kyker se aandag Ie trek:
Die groot geheim, se Rauten

bach, is die sagenaamde "likabi
lity"-faktor . As mense van jou
advertensie hou, se hr, breek dit
hulle weerstand af. 'Ons gebruik
seide meer blote verkeop taal in
advertensies. Mense kyk TV om
vermaak te word. Hulle redeneer

nie a hulle voor die kassie it nie. As jy hulle
vermaak, is die helfte ran die tryd gewen.'

Die "Iikability'-faktor word deesdae byna aItyd
in gedagte gehou wanneer 'n advertensie gemaak
word, e die reklamemense. Mense kyk uit eie
keuse na TV-programme, maar advertensies word
aan hulle opgedwing. Boonop kyk die meeste
mense 'n TV-program of rolprent net ren keer 
terwyl hulle verskeie kere na 'n bepaalde 11'
adverten ie rnoet kyk.

Daarom, se hulle, moet die advertensies ook
tegnies beter wees as die Tv-programme ~. ~Iin

advertensies word op video geskiet - die meeste
word op 35 mm veifilm SODS rolprente, orodal dit
beter vi uele gehalte lewer,

PRAAT OOR sdrenensie-a -kortfilm en Baden·
hor t i in y element. "Jy weer, advertensie
regi eur maak gewoonlik beter film a wat
filmmakers advertensies kan maak. Fellini hel 'n
paar advenensies probeer maak en dit nooil regtig
goed reggekry nie. Maar kyk na die films vanAlan
'Parker (Angel Hean, Bird)', The CommilmelllS, '!be
Wall, Mississippi BUn/illg), Ridley Scott en ~icho

las Roeg en jy ien 'n ander torie.
"Hulle films is baie gekonsentreerd met min lui

verfilming en is gewoonlik oak goed ge tileer.
Filmmaker i oor die algemeen te gewoond
daaraan om 'n uur en 'n halfof rwee ure tehe om
'n torie te vertel Ons moet dit in 'n paar sekondes
doen, enigiets van 30 tot 90 sekondes.

Hoewel Rautenbach oak meen ons adrenen-
ies i van beter gehalte a on rolprente of selfs

Tv-produksies, \\1' hy daarop dat adveneerders
baie meer dinge het wat in hul guns tel: grater
begroting (min tens Rr O 000 vir 'n torie-ad
verten ie), 'n hele dink krum van kundiges en
kun -regi seurs, tileerder , en 0 aan, 'Dil sal
nogal interessant wees om te ien wat advenesie-
regisseurs kan doen sander die voardele.'

Maar, waarsku Badenhorst, sommige adrenen
ies probeer te hard om 'n verhaal te venel Die

produk gaan in die proses verlore, "Die Lion lager
advertensie met die law-boyt jies wat in die regs
biblioteek it, is 'n goeie voorbeeld. Dis 'n bietjie
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' n Man seleweflitsin net 9OsekondesoorjouTV-skerm in Volkswagense

" herinneringe"-adverte ns ie terwyldietemaliedjie nostalgies klingel: '" remember, the

days of our lives...This.is my life,andI'mpassing on the memories." Volkswagen maak

motors vir diemense, " peop le'scars",sehulle.

-

te obskuur, 'n Mens verstaan nie mooi wat aangaan as hy
in die rakke rondsoek en kielik op die onderstebo-boek
atkom waarop UON gedruk is nie."

Greg Roberts, kunsregisseur van Lindsay Smither ,
stern saam, "n Mens moet alryd onthou: al is die storietjie
hOe aangrypend of oulik, moet die produk die hero van
die storie wees."

En Roberr en Rautenbach behoort Ie weet, want hulle
het albei .ie:..;<1< ge ~ :t: aan die Sasoladrenensie met
die seuntjie wie , n-::dg~, .'.arretjie kielik woeena kry
en deur 'n muur bars nadat hy iri sy kammaland by asol
volgemaak her,

~laar self al is die produk die held van die torie, bring
die storietjies gewoonlik vir die kyker iets na vore war jy
dadelik herken en waarrnee jy jou kan vereenselwig. Die
'merslike waarheid", noem die reklame-mense dit,

Se~ al bly jy miskien nie in 'n dorre, verlate dorpie
00 die twee rnapiOller van die Can of the Best 

adverensie nie, het die advenensie 'n menslike element
wat universeel genoeg is om jou te betrek 56 oak die
Casleadvertensies met die sokkerspeler wie se vriende
vir horn geld insamel om Engeland toe te vlieg en die
Toyoo·advenensies van die man wat sy \TOU leer gholf
peel en van die krok-rugby peler wat teen die paal

\'3 hardloop.
Dil is juis die menslike element wat die adrertensi

be onder treffend maak, e Bruce Paynter, kreatie -e
regisseur van Ogilvy Mather in Kaapsad kepper van
die Yolk wagen "herrinneringe"-advertensie.

"Die advenensi verkoop nie net 'n produk nie,' 
Paynter, "maar boo voondurend aan die handelsrnerk
omdat rnense die produk begin ieer met die mens-
like karaktertrekke wat 'n mens uitbeeld

"Die 'herinnerin e-advertensie en al die David Kram
er-adrerten ie bou 'n verhouding tu en men e en
Volkswagen as handelsmerk. Almal pel, waarlik IX»'
pie' cars:

Dat daar 'n herkenbare Omen like element' moet
wee, beteken geensins 'n advertensie moel lewens etrou
of sander fa ntasie wees nie. AI I dil bpoorbeeld n it
gebeur dat 'n peel oedkarretjie deur 'n muur bree .
in die l-advertensie nie, beeld die Unlp rea i
menslike on eloof tipi uit wt ~' am glimlag. J '
hecken daa rdie on eloof en verbasin ,

Die a ol-adverten ie e tweede aflewering, The
Return', brin 'n mens by n 'n ooreenkoms mel films 
die neiging omopvol e of "sequels" te maak. R 'Y,
Rocky II en Rocky veel tOI hy omval, het ve eie
advenen ie opvolge.

In die l-advertensie gaan di untjie buitentoe en
ien 'n hele vloot peelgoedkarrelji , Die op\'OIg-tegnie .

word ook gebruik in die Ca" of tbe &t-ad\-ertensi en
al die David Kramer- en Tolla van der Merwe·ree oar
die zronrure wat hulle met rnotorkarre beleef

B3denhorst se as 'n advertensie trefkrag gehad het, .
dit amper 'n sonde om nie op die su. voon te borduur
in vedere advertensi nie. Rautenbach verskil egter, "Dis
waar die Can oftheBest-advenensi begin platral het, Dit
raak later 'n bietjie lank in die rand, 'n Mens moet eerder
jou oorspronklike, unieke idee neem en 'n heel nuwe

orie daarop bou asom net verder te wed opn ou tema.
'n Mens kan nie bekostig am rykers te verveel nie."

Komdie dag nader WI jy nie meer sal kan \\':!g dat die
sepie verby is im te ien wat ebeur in die jon e episode
van pu advertensie nie? •
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tNeelcblad

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

'n Jaar se stimulerende leesstof en twea bottels Le Bonheur wyn 
Blanc Fume '93 en Prima '89 . vir net R100

LeBonheur Blanc Fume 1993en Le Bonheur Prima

As D' vir 'n jaar lank op V~ Weekblad inteken teen die reeds verminderde
bedrag van RIOO, ontvang jy !Wee boneJs heerlike Le Bonheur-syn wat so pas
op die mark uitgereik is. Die twee wyne van Le Bonheur sal jou andersins sowat
R15 per bottel in die drankvinkel koso

Die eerste uitreiking van I.e Bonheur Blanc Fume, na 'n afwesigheid van drie
jaar, en die uitreiking van I.e Bonheur Prima, 'n nuwe rooiwyn, hel die begin
van 'n nuwe fase in die geskiedenis van die bekende landgoed ingelui.

LE BONHEUR BLANC FUME 1993
Weens verskeie faktore is geen Blanc Fume die laaste drie jaar op Le Bonheur
gemaak rue. Die 1993-oesjaar bring die wyn met trots terug op die teneel. Dit
was 'n uitstekende oesjaar en die wyn het aan al die verwagtinge van Die
Bergkelder se keldermeesler, dr Pierre Marais, voldoen. Dr Marais plaas dit in
die 'tropie e vrugte Iyl van ongehoute auvignon Blanc'. Die wyn i in
September deur die uid·Afrikaanse lugdiens-beoordelaars geproe . en al vyf
het saamge tern in hulle lofsange oar die gehalte en die heerlike, vrugtige
karakter,

LE BONHEUR PRIMA 1989
'n plintemuwe versm rooiI\r n gemaak van 5 persent MerlO! en 25 persent Cabernet Sauvignon. Die hetfte van die velSnil is vir agtien
maande in nuwe, klein hOUIl'3le verouder en die ander helfte in hOUI wat vir die tweede keer gebruik is. Hoewel nag jonk, is die wyn reeds
ryk, vol en toeganklik.

Intekenare kry VIJt' Weekblad voor die naweek in hul pesbusse, of, in die geval van Groter Johannesburg of Pretoria, by hul voordeure
afgelewer. BlW en afleweringskoste is by die RIOO ingesluit. Jy kan
oak vir ses maande inteken teen R60, maar dan kry jy nie die \\rne r - - - - - - - ,
nie.

Die spesiale aanbod geld net vir
'n beperkte tyd en net die eerste
25 intekenare kry elk twee
bottels Le Bonheur-wyn - stuur
dus dadelik die vorrn aan WlB
intekenare, Posbus 177,
Newtown 2113. Jy kan per ~ek,
posorder of kredietkaart betaal.
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IE ~R 01 TILSWYE:
AN~ WJVfR RAG WORD

WAI EER 'n vrou deur 'n man verkrag word,
word die Yinger reguit gewys na die patriargale
kultuur, wat die vrou die weerlose slagoffer van
die manlike aggressor maak. Iaar die macho
kultuur boemerang op 'n vreemde manier op
mans.

Wanneer 'n man verkrag word, is s}' 10! erger
1S die van 'n vroulike lagoffer. Vir eers durf hynie
sornrner sy IO! beida nie - sy macho vriende sal
hom uitlag ofdink hy's 'n "moffie". Die idee van
'n weerlose man word nie gedu ld nie. Meestal
swyg die man dus maar oor wat gebeur het.

. kraap hy wei die moed bymekaar, weet hynie
met wie om te Pr23t rue. Terwyl talle organisasies
vroulike slagoffers van verkragting help, taan hul
deure nie oop vir rnanlike lagoffers rue.

Iaar is dit biologies moontlik vir 'n man om
deur 'n vrou verkrag te word? Terwyl die reg
onsimpatiek teenoor die lagoffer is, se geneeshere
so lets is wei moontlik. "Die man sal egter
ge timuleer moet word voor hy 'verkrag' kan
word," is 'n medsus se kommentaar.

"Die uid·Afrikaan e reg tel el erken nie 'n
misdaad soos manlike verkragting nie. 'n Vagina
is nodig voor verkragting kan plaasvind,' se dr
Irma !.abuschagne, 'n kriminoloog van Pretoria.

Mans word legnies gesodomiseer of onsedelik
aangerand. Om gesodomiseer te word moet male
penetra ie plaasvind.

Elke man - net soos elke vrou - loop die geaar
om verkrag teword, waarsku !.abu hagne. Hoewel
die verkragting van gay mans a 'n vorm van gay
ba hing dalk die mee te voorkom en oak die
gewelddadigste is, di krimineer verkragters nie
noodwendig teenoor die g lag van hul Iagoffers
nie. Die verkragters van mans luit mans en lroue
in, hetero ek uele en homo ek uele.

j ERKRAGTE MA verkeer in diese~de

bootjie as 'n vrou wat geen merk het om te"1 sy
het terugbaklei nie - mense glo dikwels rue hulle
is verkrag nie. Van 'n man word verwag om
hom elf minstens te probeer verdedig.

As die lagoffer gay is, meen die gemeerskap
hy het daarvoor 'gesoek". 'n traight lagoffer
vree weer hy sal as 'n gay of selfs 'n peven
be kou word.

Die tereotipiese beeld van geslag rolle plaas
geweldige druk op die verkragte man. Hy be
vraagteken sy manlikheid omdat hy in die vroulike
rol gedwing is.

Om al die redes meld min mans dit aan as hulle
verkrag is.

Om verkrag te word i 'n meer onverwsgse
kok vir mans as vir vroue, wat merendeels opdie

gevaar bedag is en versigiiger is oor waarheen
hulle gaan, wat hulle kan doen of wat hulle kan
dra.

Manlike verkragting, se Labuschagne, weerle
die mite dat mans se drange hul dwing om 'n \ lOU

te verkrag. Verkragting is eerder 'n geweldmis
daad. •Afgesien van die behoefte om iemand te

onderwerp, kan dit ook preek van 'n woede wat
uit rassehaat, godsdienstige of kulturele probleme
ontstaan.'

"005 weet nie hoe dikwels mans verkrag word
nie,' se Labuschagne. -Wat ons wei weer, is dat
elke lagoffer so goo moontlik hulp moet kry. Dit
is die een keer dat ryd nie die wonde heel nie.·
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Lesego HSyblomkool is diemoolste inHillbrow.

VIRGINIA KEPPLER en
fotograaf SALLY SHORKEND
kuier 'n bietjie by die
straatverkopers en die

vlooimark-brigade, die mense wat hulle nie
laat onderkry deur die resessie nie

MAAR OM 'N smous te wees is nie 'n maklike taak nie. Baievan die
mense moet elke dag stad toe en weer huis toe reis met hul ware. Van
hulle maak nou hul tafels, stoele en blikke aan lamppale va sodat hulle
nie warmee oak hoef te sukkel nie. En as mens 'n goeie verhouding
het met die winkeleienaar voor wie se winkel jy sit, dan gee hy jou
bereplek - veral as jy van jou voorraad by hom koop. Sommige
winkeleienaars vra 'n klein fooi vir bereplek.

Laat verlede jaar het winkeleienaars begin kla dat die sypaadjie
smouse besig is am hul besighede dood te smoor. Hulle wou die mense
weg he.

Maar Mhlangabezi Ngebulani, sekretaris-generaal van die Founda
tion ofAfrican Informal Business Sector, het teruggekap en gese smouse
het in die verlede te lank onder "dubbele onderdrukking" gely: die
plaaslike owerhede en die groat besighede. Lawrence Mnavundla van
die African Council of Hawkers and Informal Business het gese smouse
is sakemense wat ook maar net ordentlik wil lewe.

Heelparty Chinese het die laaste jare ook op die sypaadjies begin
smous - war swart straatverkopers bedreig laat voel. Maar Rodney Man,
voorsitter van die Chinese Vereniging, se Chinese smouse verkoop nie
dieselfde produkte as die swart straatverkopers nie. Dus is daar geen
kompitisie nie.

ONDER die straatlegendes van Johannesburg leef die naam van
Hamet Moyo vandag nog eintlik net in die ou koerantargiewe van die
biblioteek,

Vandag se straatsmouse in Johannesburg is nie sterk op hul eie
geskiedenis ingestel nie, maar hulle weet wei straatverkope is 'n baie
ou manier van handeldcf in Egoli.

Hamet Mayo het in1927 haar ware op straat begin verkoop. Tot op
ouderdom 101 in 1986, toe ~ in 'n straatmoles gedood is, het die au
dame haar sake gedoen. Johannesburg se strate word, soos ander tede,
daagliks bedrywiger met al hoe meer mouse met alles van worsrol
letjies tot skoene, veters, horlosies en haarpommades - selfs muti, wat
'n spesiale Afrika-kleur en geheimsinnigheid meebring, en natuurlik
die toeriste soos vliee trek!

In 1992 is 'n spesiale opleiding- en inIigtingsentrum in die middestad
gestig am smouse te help om doeltreffend handel te dryf sonder dat
gesondheidstandaarde verlaag word. Inligting was gratis en mense is
geleer hoe am produkte uit te stal endie dag tot dag verkope te hanteer.
Meer smouse het lisensies gekry sodat hulle nie deur die "spietkcppe"
gepla word nie.
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Christopher..1jougou oortuig

wurom jy een moe!koop.

Selfsdie klelngoed wll nou.....yoor

dieapieilstaan en pas yoorhulkoopo

III

ak~1 uil BPlsilio, beel~e uit laire
Hoe helderderhoeaantreklikker.Jeannette Radomaky by haarklerestal .

EDERT die sewentigerjare verdien al hoe meer mense 'n inkomste op
vlooirnarkte. 00 Jeannette Radomky, wat klere op die vlooimark by
Fourway in johannesburg verkoop, se: °My man is drie jaar gelede dood en
ek moes my gesin van vier aileen onderhou, maar danksy die vlooimark kon
ek my kop bo water hou."

Sommige mense verkoop op vlooimarkte omdat hulle van die aunosfeer
hou, en ander doen dil sommer uit pure lekkene. Baie verkopers gesels graag
oor hul eie handwerk: 'Ek het dit self gemaak en die materiaal is oorspronklik
van...".

Vlooimarkte seek nogal by mekaar aan as dit by dinge soos keramiek en
tuisgernaakte klere kom. In al die groot stede kan jy deesdae dieselfde soon
hoedjies koop, dieselfde T-hemde. Uinkot-kenaiek het ook 'n manier om oral
dieselfde te lyk.

Leer koene, kaapvelpanroffels, gehekelde bloe e en deken , denim
broeke en jasse, kentekens van aile scone en aile plekke, viae primitiewe
meubels en sakke uit Brasilie taan die vlooimarkte vol, Ou plate, nuwe CD' ,
gaan krap maar rondo'nGier van verlede jaar is die invoer van beelde uit Afrika.
Maskers, tromrne en allerlei word nouoral aangebied. Hoe eg dit is, is 'n ander

aak. Maar wie weer taan die vriendelike Nigeriers of tati e laireane
verkoop tegnieke? I hulle renge I 'igeriers? Kan wees, Hoef ook nie te w
nie.

DiE GROE Tp ITSE VLOOIMARK op ndae is die grootste indie land.
Maar oor naweke word aUe dorpe deesdae ornskep in vlooimarkte. In die
PWV-gebied i daar nou denig groot florerende markte. Hoewel lankal nie
meer 0 goedkoop 00 voorheen nie, is vlooimarkte nog goedkoper
tadswinke . Joe-Ann he! aI \1f jaar mar eie k1erestalletjie OIl die vlooimark

bydie Iark-teater inJohannesburg ensy se: "Eers het mense impulsief gekoop,
maar nou is hulle versigtiger oor wat hulle regtig nodig he! en wat nie."

Aan die ander kant se Johannes, 'n worsrolletiie-verkoper by Bruma Lake:
"Ek maak baie geld want die mense eet heeldag."

ln die groat stede he! eniese musiekgroepe en Zoeloedansers uitstekende
ide how geword.

Maar daar is 'n vlieg in die vlooimark-salf. Veiligheid is 'n probleern en baie
van die talhouers weet nie a1dag wat hulle getref het as hulle teen die einde
van die dag na hul winse kyk nie.
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HarrisonFord

R CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

Noudat die Koue 001109 agter die RIg is, kom daar 'n
verskuiwing in die stereotipes van aksieprente

OE wild storm-strompel Harrison Ford in volle
vaart knarsend deur die bosse. y hande gryp
krampagtig na takke, keur dit sander enige groen
bewussyn uit sy pad - en mel goeie rede ook: 'n
trein stoom warm op sy hakke.

Dis daai oomblik in 'n aksiefllm wanneer die
adrenalien opstu en oe op die skerm vasgeplak
bly. Die held moet die oensk1wik onoorkombare
corwin, Slaag hy nie, betaal hy met sy lewe.

Dis die essensie van die goeie aksiefilm:
adrenalien, duiselingwekkende, pompende
adrenalien. Die aksieheld is adrenalien-aange
drewe; aanhangers van aksiefilms wil daardie
tighoofdigheid voel - die pols moet versnel van
pure opwinding.

Mel die gevolg dat aksiefilm , hoewel pak
kend, gewoonlik maar 'n dun SlorieljTI her: een
voudig, maar, as jy gelukkig is, boeiend. Daar is
nie tyd vir karakteromwikkeling nie: karakteruit
beelding is meestal tereotipies; die hoolkarakter,
as die 'goeie ou", het, behalwe vir letsels opge
doen I)'dens gevegte, geen ander gebreke nie. Die
"slegte ou' is koelbloedig, soms psigopaties en
bereid om enigiemand uit sy pad te vee om sy
ideaal (gewoonlik om baie geld onderduims te
bekom) te verwesenlik. En jy sal nie sommer
kreatiewe kameratruuks in die gemiddelde aksie
film sien nie: die kamera poog slegs om die
hiperaktiewe momentum vas te Yang.

Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone

is sonder tw)fel die aksiehelde van die oombtik.
Met Rocky en Rambo het tallone die aksiefilm
gedefinieer: y leuse is 0 eenvoudig soos die
mense to! wie hy preek: aanhouer wen.

y jong te, ClifJbanger, i geen uitsondeting
nie. Twee loketflops (Oscar en toP! Or .II)' .llom
Will Shoot) het Stallone laat besef sy aanhangers
verkie hom aan 't skop, kiet en donder. In
Cliffhanger doen hy dus wat hy die beste doen:
praat min en laan baie. En, heel voorspebaar,
wen die aanhouer weer.

Schwarzenegger se smaak le nie by vclk en
vaderland (die lema van talle aksieprente) nie: sy
talente kom len volle tot uiting in Iutorisiese
aksieprente soos Total Recall, Tenninator en Ier-
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ane on 'I

aksieprentslaggate nie: stereotipes word vermy,
dis nie voorspelbaar nie, die legte ou bl}' lot aan
die einde in die skadu's - en getrou aan die
hoofkarakter se aard, is die geweld beperk.

DIE EE OUDIG E struktuur vanaksieprente is
nie om dowe neute nie. Aksieprente laat die kyker
ontsnap van alledaag hede. In die genre word die
onmoontlike, die Fanta tiese vermag deur 'n on
terflike te 10 teroon-held. In ons heldlo e era

gryp die aksieheld gehore aan; sy eendirnensio
naliteit beteken mense kan hulle maklik met hom
vereenselwig. Aangesien hy teen 'bose" gewel
denaars te taan korn, verteenwoordig hy die
goeie". Die patriargie en ideologies soos kapita

lisme en patrioti me taan dikwels agter die
'goeie" in aksiefilrns,

AksiefJlms is in limbo gelaat deur die einde van
die Koue Oorlog: kielik was die .\1';md nie meer
so herkenbaar soos revere nie. The Hunt Jor Red
October is een van die laaste aksieprente wat neg
vasgeklou het aan die goeie ou dae toe die Russe
almal kommunisties en dus "boos' was.

Giflbanger en The Fugitive dui op 'n verskui
wing in die genre. The Pugitite handel oor die
individu se stryd teen die elsel. In QifJbanger val
die keuse vir 'n \')'3.00 op 'n inhalige kerel van
onsekere afkoms - want Stallone kon nie net weer
sy Rambo-pakkie aantrek en kommuniste in die
Vielkong gaan opblaas nie. Genadig het h}' nie op
'n Rocky 1'1 besluit nie.

kan word: IndianaJones het nie 'n kat se kansieen
Dr Richard Kimble, ofte we! Harrison Ford, nie.
Gegrond op 'n lV-reeks uit die sestigerjare, vertel
The Fugitive die verhaal van Kimble wat verkeer
delik gevonnis word vir die moord op sy vrou,
Geobsedeer mel geregtigheid ontsnap hy om sy
onskuld te bewys.

The Fugitive se gespanne atrnosfeer word
geskep deurdat daar meer as een jagter is: Kimble
op die spoor van sy vrou se moordenaars en U
Marshal amuel Gerard (Tommy Lee Jones) op
Kimble se spoor. Die [wee protagoniste wil
geregtigheid sien seevier - al kos dit wat. Hulle is
dieselfde 500rt mens - net aan verskillende kante
van die gereg.

Die ontsnappingstoneel laat jou na jou asern
snak: die bus waarmee Kimble na y doodsel
vervoer word, word deur die kriminele aan booed
gekaap. Die busbesuerde word geskiet; die bus
rei teen 'n heuwel af. voor 'n aankomende trein.
En wanneer die trein onspoor, moet Ford naarstig
spore maak.

Die panning laai gedurig op soos Kimble net
net een tree voor Gerard en sy pan peurdersbly.
Die verhaal ontvou prikke!end en verras aan die
einde.

Ford bewys jy hoef nie te praat om toneel te
speel nie: y ge igsuitdrukking gee die kyker
insae in sy woelende gedagtes, En Tommy Lee
Jones is uitstekend as die gevsne, droe agent-met
'n-mi ie. The Fugitire val nie in die gewone

DEUR CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

TWEEvroue in'nbuddies-on-the- roa d-movie? Kan niewerknie,
sou enige Hollywoodfilmmakersonderomhaalverklaarhet.Dis
noutotThelma & Louisediestatus quo omgekraphet. lndieselfde

tyd wikkelUnda Hammonhaarspiere in TerminatorTwoen

Sigoume yWeavertrekinAliens ' n bazookanader. UndaHamilton

Diebreins in Hollywood·ateljees het oortyd beginwar!<:BlueSteel

(met Jamie Lee Curtis),VI Warsha wski (metKathleenTurner)en PointofNo Return (melBridget
Fonda)s ien kortnamekaardie Iig . Te leurstellendgenoeg isdiefilms maar louontvang.
Hollywood drukegterdeur. Mistress ofthe sees-met die18de-eeuseseerowerAnneBonnyas die

hoofkarakter- is nouin produksie. Geena Davissoudiehoofrolspeel,ma ar regisseur Paul
Verhoeve n(van BasicInstinct-faam) sa seksueel·riskanteaanpassings aan diedraaiboekhethaar
dieskiplaatverlaat. Aktrises soos J odie Foster,MichellePfeifferen laura Oemstaannou tou.

Hollywood sou nieomgeeom die s ukses van Thelma& Louisete herhaa lnie:aktriseskla nouallank
dat hulle ,watsalarisseensubstantiewe hocfrollebetref,aandiekortste end trek. Daarisnou selts
sprake datJa mes Bond 'nwederopstandingkanbeleef-maardiekeeras Jane Bond.

REKLA.'vIE BEWEER CliFFHANGER is die
aksiefilm van aile ~·e. Resensente noem dil •Die
Hard Vat 13 000 Jeer . Maar waar Die Hard
(waarmee Bruce Willis flouerige loopbaan 'n
I tosteroon-rspuitlng gegee her) die kyker regtig
aan haar toel laat va klou het, i Cliffbanger
hoegenaamd nie so oortuigend nie. Die besand
dele is daar: goeie ou, legte ou, baie geld, groat
gewere, lewersgevaarllke terrein. Maar die ver
loop van die verhaal is van die begin af duidelik.

Die toneelspel laat mens meer riI as StaUone se
waaghal ige toenjes, Die kwink lae waarmee
gepoog word om die vermaaklikheidsfaktor op te
toot, word melso min oortuiging kwytgeraak dat

dit in die bergbries wegdwarrel. John Lithgow
peel die hoof-baddie: om te wys hy is 'n vark,

praat hy met 'n nagemaakte Engelse aksen, blaas
y minnares sonder 'n oentjie weg en maak

opmerkings soos "kill a few people and you're a
murderer. Kill a million peo ple and you're a
conquerer", Die algemene onnose!heid van die
karakters en rnartelende swak voordrag van lyne
irriteer so dat ~ vergeet om gespanne te raak.

The Fugitire wys wat wei in die genre vennag

SylvesterStallone

.minator Two. Waar Stallone die kragaap met die
sagte hartjie is, is Schwarzenegger die gespierde
robot mel die indrukwekkende arsenaal.

chwarzenegger is duideli k bewus van y
beperkte aanleg I'ir loneelspel en houdus sy gesig
toepaslik emosieloos strak. tallone, weer, probeer
so nou en dan loneelspeel: in ClifJbanger laat sy
karakter, Gabe Walker, 'n vrou lenerlik deur sy
vingers glip - ongelukkig be-ocr 'n afgrond. Om
aan te dui dat hy deur erge kuldgevoelen
getei ler word, voer Walker een in-ge prekke
met 'n bekaluiidnikking op sy gesig. En of hynou
in sy minnares se of staar of teen kranse opklouter,
die uitdrukking bly daar.

tel Cliflbanger het tallone hwarzenegger
ore aangesit: Schwarzenegger se LasAction Hero
i 'n wak, onameha ngende ak ieriller . en
loketsyfers \\15 die aanhangers is nie beindruk
nie. y dobbelspel met Twins en Kindergal1en Cop
het ook nie beual nie. erwag maar 'n Tenninator
Ill.
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Kendell Geersen Joachim

Schonfeld!inVenesie (en op h u l

uitnodigingse omslag) .

IP SI~KNA O'fNBAR( KUNS
As Suid-Afrikaanse kunstenaars hul merk op intema
sionale' tentoonstellings wil maak, moet hul kuns nie so
'privaat' wees nie...
DEUR JOHANNES BRUWER
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MET hul deelname pas aan die Venesiese Bien
nale, se die kunstenaars Kendell Geers en Joachim
Schonfeldt, het hulle besef hoe ver agter Suid
Afrikaanse kunstenaars is nouda hulle weer toege
laat is tot die wereld. As ons mense hond haar-af
wil maak op intemasionale tentoanstellings soos
die, moet ons ons begrippe van kuns en tentoon-

. stellings ingrypend hersien, se bulle,
Albei is "uiters ontstel" deur die "burokratiese

nagmerrie" waarin hulle net vier dae kans gekry
het amwerke voor te Ie. Hulle sou graag werke
spesiaal vir die biennale wou maak, maar moes toe
maar bestaande werke inskryf (Geers het sy werk
Riot gestuur en Schonfeldt sy beeld Saw 1993>, In
Venesie, by "die beste werk uit die res van die
wereld' , het hulle gesien die meeste werke is
spesifiek vir die biennale gemaak. "Vene ie tree
telkens as onderwerp na vore,' se Geers.

Maar hulle het 'n breer verskil ingesien in
oorsese kunstenaars se benadering van 0 'n
intemasionale tentoonstelling. Tem'Yl ons kunste
naars in afsondering gewoond geraak het aan die
maak van "private kuns', soos Geers en Schonleldt
dit noem, spits oorsese deelnemers aan die bien
nale hulle toe op "openbare !runs", Private kuns
omskIyf hulle breedweg as kuns vir 'n kommer
siele mark, te koop as persoanlike besittings of
huisversierings. Die kuns bly gebonde aan kon
vensionele formate (klein en draagbaar, ens.)

"Maar op intemasionale tentoanstellings gaan
dil nie oor die kornmersiele mark nie, maar die
maak van kunsgeskiedenis," se Geers. " 'n Paar
honderd voorste kunstenaars ding met mekaar
mee in 'n bepaalde ruimte opn bepaalde tydstip
- en wie anderkant uitkom, is in die kunsge
skiedenis, in die kunsboeke, Mense besef dit en
maak daarom kompromislose kuns, veeleisende
kuns, kuns wat ons definisies van kuns be
vraagteken."

OM OOK OLE soon kuns te kan maak en
terselfdertyd te oorleef, se Geers en Schonfeldt,
het Suid-Afrikaanse kunstenaars 'n nuwe soort
kunsbeskermer ("patron") nodig. Op hul huidige
tentoonstelling, The New Patron (tot Sondag 17
Oktober in die Everard Read Contemporary, Jo
hannesburg), wys hulle die soon werke wat hulle
vir Venesie SOU gemaak het as hulle die tyd gehad
he, en daag hulle 'n nuwe 500rt kunsbeskermer uit
om plaaslik na vore te tree . mense wat "waag
moedig" genoeg is om nie net 'veilige" kunswerke

te steun nie (deur dit bv as private besitting te
koop), maar oak "openbare kuns'.

"Ons weer nag nie presies watter kwessies
openbare kuns als behels nie," se SchOnfeldt. "Die
tentoonstelling is net 'n paging omte sien wat dit
is. Een ding wat 'n mens moet besef van openbare
kuns is dit is nie iets wat 'n mensvir jouself wil he
nie. Koop iemand dit weI, sal dit vir 'nopenbare
ruimte wees - 'n mu eum of die fasade van 'n
gebou ofso iets.'

'n Kru vorm van openbare kuns, se Geers, is
buitemuurse beeldhouwerk - want dit word ook
maar meestal dekoratief benut. Maar se[ daarvan
is daar min in uid-Afrika - "buiten die Edoardo
Villas het Johannesburg omtrent geen buitemuurse
beelde nie' . wat wy openbare kuns word nie
ondersteun nie,

Openbare kuns toon 'n maatskaplike bewust
heid, onder treep albei kun tenaar , 'Di nie
noodwendig politie korrek of maatskaplik ver
antwoordelik nie - ek persoonlik is geen Iiberale
humani nie," e Geer , "maar dit reageer op
maatskaplike kwe ie en trominge."

'Openbare kuns moet weer wat aangaan in die
samelewing,' se Schonfeldt, "Ek dink oak private
kuns 'lees' nie ruimte nie, behalwe dat dit bly •
voortbestaan op 'n muur of op 'n vlaer, ens. Dis
gebonde aan formaat en herhaling. Openbare
kuns is oak gebonde deur dinge soos ruimte en
herhaling, maar dis baie meer vloeibaar. 'n Mens
'lee ' die ruimte daarornheen."

Die ruimte waar tentoonge tel word, word
byvoorbeeld in ag geneem, se hy, soos met " ite-
pecific" argitektuur. "Jy sal gaan kyk na die ruimte

en jou werk daarby aanpas: 0 , ek kan nie hier 'n
installasie van ;0 meter rnaak nie, dit kan net 20
meter wees, en so aan."

Openbare tentoonstelling hoef oak nie so baie
kunswerke - soos 'n winkel vol handelsware - te
he nie, edie twee, In The New Patron het
chonfeldt 'n installa ie be taande uit 'n groot

afdruk van die foto hiemaa en daaneenoar die
werklike beeld met drie leeukoppe (die leeu is
Venesie se simbool) en 'n Iii: wat daaroor s\o..111.
"Vir my Ie die werk e maatskaplike bewustheid
nie in 'n bepaalde kunsproduk, 'n objek nie, maar
in 'n aura wat daarom hang, wat verderstrek as die
objek en die maatskaplike kontek suggereer:

Geers \\'Ys vier werke. Een is 'n kolom boeke
uit sy versameling wat die kunssaal se plafon
"steun" (boeke van skrywers soos De Sade, Ba-

taille en Masoch, wat hom "sielkundig" beinvloed
het, en oor kunstenaars sao Duchamp wat hom
esteties beinvloed het), Teenoor die "ondersteun
ing" van die kunssaal "bedreig" 'n ander werk die
kunssaal - 'n groep van sewe koeel deur kussings
in 'n muur gevuur ('stedelike paranoia boei my, en
in Venesie het ek agtergekorn di 'n wereld\\)'e'
tema") .

Dan is daar 'n elektroniese reklamebord wat 'n
alfabetie e ly kelwoorde vir elke denkbare
groep men e vertoon ("...hairy-back, half-pin,
hick, hippy, hog. homo..." ens) en die kyker d\\ing
tot 'n etiese en persoonlike reaksie: en 'n lessenaar
met Geers se aktetas daarop. (Dit bevat gewoanlik
tekste wat hom besiel, maar dit het nou gewigte
in en is geheimsinnig gesluit, om te herinner aan
'n bedreiging soos 'n bom.)

Om die nie-kommersiele aard van die tentoan
telling te onderstreep het hulle nie 3 000 uilJ1odi

gings uitg tuur nie, maar net 300 - "daar' hcog-
tens 300 werklik kun be kermer in Johanne .

burg, tudente, versamelaars, kritici inklui ," se
Geers - en besluit am dit net 'n week te laat duur.
"Dis genoeg tyd vir mense om dit te kom ien en
morele ondersteuning te gee,'

mense iets wil koap, is dit natuurlik oak'n
"baie konkrete" vorm van morele teun, se Schon
feldt.

'n Detail van JoachimScho n fe ld t

se Installasle.



Barseg Tumanyanas Fillipo II in DonCarlo

DEUR PHIL DU PLESSIS

aanklag, mishandel sowel die gehoor se ore as die
instrument. Die tweede is 'n hanverskeurende
treursang met dreunbegeleiding op laer nare van
die instrument, wat af en toe met die stryk tok
geraak word. Dan kom daar fal ettosang van
Geringas wat soos buiksing klink, reg uit die maag
van S)' tjello!

Die instrument i vir die musiku tweede
natuur en tegniese probleme bestaan nie. In die
Endlersaal het hy 'n drietal sonates uit die vroee
romantiese tydperk gespeel wat elkeen besondere
ei e tel. 'n onate van jo eph Woelffi het 'n
swaarge krewe klavierdeel: honderde klavier
note waarbo die tjello moet sweef Die Arpeg
gione-sonate van chubert moet op rapsodie e
manier eerstens emosioneel in maak. Die senate
in A-majeur, Werk 69 van Beethoven her Geringas
die kans gegee om die igeuner terug te it in die
kla ieke jabloon.

David Geringas herskep die problematiek van
elke werk, met herlewing van die emo ionele
inslag van e1ke noot. Geringas is die beste tjelli
wat ek die laaste twee dekad in die land gehoor
het, •

GENOTVOLLE
VIRTUOSITEIT
STELLENBOSCH·FEES

GerardKorsten(viool) en AlbievanSchalkwyk

(klavier)

DieSchwielering-kwartel mel GinaBeukes

JOrgen Schwietering (vioolenaltviool),Gina

Beukes (vioolen altvioo l),MichaelWiles(vioo l),

RenetteAmon (altviool) en BrianChoveaux

(Ijellol)indieEndlersaa l

OEUR PHIL DU PLESSIS

00 feeste dit \\;1 he, \\ vanaar 'ngcleentheid
vir mu iek wat nie dikwel gehoor word nie:
R ini se senate vir strykers met feesensemble, 'n
program van Bachkorale met orrel, David Gerin
gas, die langa-koor met marimbas en len lotte 'n
fee aand met die grootmee ter van koor an ,
wede se Eric Erisan. Behalwe nou vir Gerin .

my musiekaptyt geprikkel deur twee aande met
on voorste kamermu iek pelers.

Die soetkoek w Kersten en Van halkwyk
se uitstekende interpretasie \ n Maurice Ravel
senate vir \;001en klavier, 'n werk wat min violiste
hier uitvoer, Aan die begin kIink <!it asof Ravel nie
weer wat om met die twee desperate instrumente
aan te vang nie en die eerste deel is 'n taamlik
ab trakte twee praak, waarin die deelnemer
mekaar uiteindelik tog vind,

Jazz het in die stadige deel van die merkbaarste
invloed op Ravel gehad met 'n moderato w:ll 'n

verantwoorde, dog ietwal bias interpre ta ie van
die mu iek.

Vir 'n verandering wa die ingevoerde ngers
die moeite e geld werd, Veral opvallend wa
Barseg Turnanyan as 'n ontroerende Fillipo II en
Roberto rville a 'n imposante en me leurende
Rodrigo. Don Carlo was Alberto Cupido wellui-
dend en treffend, maar soms te onsubtiel.

Hoewel tefka EVSlatieV3 (EIis:Jbetla) en Nina
Terentieva (Eboli) groot byval by die gehoor
gevind her, is hulle Oosblok-geskoolde temme in
die hoeregister vir myte wild en prei dit te makJik
in aile windrigting .

In die uitgelese geselskap bet Rouel Beukes as
die Grande lnqui itore geoon dat hy ten volle .
man kari taan en dit \1'35 ook goed dat Truk vir
die jong plaa like EI'genij Dernerdjiev 'n kan
gegee het om in een aanbieding Rodrigo systaal
as sanger te toon. •

gemaak deur Giovanni Batista Guadagnini. Hy gee
'n men 'n goeie idee van die effek wat die
vioolvirtuoos Paganini op y gehore moet gehad
het, Die mu iek klink na goelary, veral in y
interpretasie van die hedendaagse Letlandse kom
ponis Peteris Va ks se fi" Blicb fiir Violollcello.

Hy het ook 'n interpretasie van T jaikow ki se
Yatiasie op '71 Rokoko-tema ge pe el, war jou
herinner her aan die ltaliaanse argitekturele in
vloed in t Petersburg, newer as honbrunn by
Wenen; veel nader aan Knerna die Grote as ~laria

There a, warmer en meer eroties: triller meer
soos fladdering van die tong as meltji in die tuin.

Va k e werk, wat in tellenbosch volledig
gehoor is, her die gehoor met albei geleenthede
aan hul toele gespyker en daarna vir taande
applou laat op pring. Die eerste deel , 'n rou

pera

LAf~NIS
DEUR HENNING VILJOEN

i'i Truk reeks opera kala trof vanj:13r was
die opwindende aanbieding van Verdi e Do"
Carlo 00 welkome omerreen n:i 'n groot
droogte. Mel die indrukwekkende tylgetroue
dekor van Anthony Fanner en eweneens asemro
wende, maar minder tylgetroue ko tuums van
Lindy Grindla)' (l'3n wanneer af dra die pa3n5C
hofhouding 'n ander kleur a wart?) was dit
"grande" opera in volle glorie. Ek idder egter om
te dink wat dit gekos hetl

I 'eel Hansen se tradisionele regie is in die
orke bak aangevul deur jano c e musikaa l

Klassieke musiek

,

DavidGeringas (ljello)

met dieKaapse Simfonie-orkes (dirigen!:

Sidn ey Harth)indieKaapstadse stadsaal

en metTatjanaSchatz (klavie r) indie

Endlersaal,Slellenbosch

TRILlfN~E TJ~ll~

GERI GA , 'n leerling van wyle MSlislavRostro
povitch. peel op 'n onvergelyklike tjello, in li 61
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teater

\blues aangedui word. Hier is die viool eers
ramkietjie, dan 'n' stem wat in dik aangemaakte
saus rondgly. Die kIavier doen met aI hoe meer
geesdrif mee en die laase deel verg virtuositeit
van die mees, genotvolle 500rt van albei instru-
mente sowel 'a\ die gehoor. '., .:

'Die tegnlesex vaardigheid wat Beethoven se
Kreutzersonate vereis, maak dit 'n werk waar
allWee spelers moet klippe kou, maar musikaal

:, bly diewerk vir myvop 'n banale, konserterende
'\. vlak. Korsten en Van Schalkwyk het sublieme

oomblikke in die sentrale stel variasies gelewer,
voor die werk in die fmale weer gevra het om
asemrowende tricks.

Strykkwintette hoor mens so seide dat elke
professionele uitvoering in goue letters op die
kalender staan. Soos Schubert se strykkwintet in C
(wat 'n tweede tjello in plaas van tweede altviool
benodig) is Mozart se kwintet in G-mineur een van
die komponis se mees tragiese werke, 66k kort
voor sy dood geskryf. Die uitvoering was intiem,
maar emosioneel intens en die troosteloosheid van
die deuntjie is roerend bygebring. In die stadige
tleel kon dempers op die instrumente die volume

. versag, maar nie .die wanhoop nie. Die ensemble
beindruk met individuele kwaliteite, maar moet
duidelik meer saamspeel vir die fyn gepoleerd
heid wat Mozart se frasering verg.

Brahms se Werle III is veel gelukkiger musiek
as die Mozart, maar so dig en moeilik dat dit
werklik gedugte strykers verg, wat ons gelukkig
gehad het. Ek het die werk nog nooit in 'n
konsertsaal bier gehoor nie.

Die middeldele was rustige uitstappies, maar
die eerste en laaste dele uitbundighede wat uiterse
konsentrasie geverg het Die Brahms-kwintet was

. sa 'n uitdaging dat die spannetjie op die verhoog
I uitstekend saamgetrek het. Musikaal was die

resultaat fynproewerskwaliteit. • I
j
i
l

j

j

:)

jazz

GuinnessJazzfees,Markteater

DEUR JOHN RAUTENBACH

SO, intemasionalejazzmusiek keer uiteindelik
terug na die wortels - Afrika, of meer spesifiek,
Suidelike Afrika, van waar die beste Afrika-jazz
nou kom.

Daar is 'n gaping tussen die wereld se beste en
sekere van ons plaaslike jazz-musikante, maar die
gaping is nie baie groat nie. Die een groot gemene
deler is die toewyding van plaaslike musikante tot
jazz. 005 het die vele fasette van 'n volledige •
spektrum jazz gehoor: van wereldbekende name
soos Jackie Mclean, Flora Purim, Airto Moreira,
Herb Ellis tot ons plaaslike helde soos Winston
Mankunku, Robbie Jansen, John Fourie en Rashid
Lanie, om maar 'n paar te noem.

Vietor Ntoni en die Guinness Big Band het die
fees met 'n grootse venoning geopen. Hoewel die
ensemble-werk soms nie so skoon was nie, het
.die groep ge-swing met tromspeler Lulu Gontsana
en basspeler Vietor Masondo.

Herb Ellis is sekerlik een van jazz se mees
konstante en kragtige hoofstroomJbebop-kitaarspe
lers, maar dis jammer dat hy nie sy eie ritme·
afdeling saamgebring het nie. Hy is egter goed
ondersteun deur die plaaslike Garry Spencer
(klavier), Vietor Ntoni (bas) en Lulu Gontsana
(nornme). Mens kan jou net verwonder aan die
volslae oortuiging waarmee die voorste Ameri-

• kaanse beroepsmusikante hul frasering aandurf.
Later het die Suid-Afrikaners John Fourie en Allen
Kwela saarn met Herb Ellis gewys hoe goed ODS

.kitaarspelers vergelyk met oorsese. kunstenaars.
Die ritme van Latyns-Amerika kommunikeer

) goed met Suid-Afrikaners - en die kitaar- en
saxofoonspeler Airto Moreira het die gehoor
betower met blitssnelle ritmiese en melodieuse
wisselwerking.

Dit Iyk of avant-garde jazz nou in 'n kombina
sie van jazz enbebop nestel - en dis wat die Jasper
Van't Hof-kwartet speel. Van't Hof se k1avierspe1
is kragtig, soms amper wild, maar altyd melodieus
en musikaal.

Plaaslike groepe wat beindruk het, was die
Winston Mankunku-kwintet, Robbie Jansen en
Darius Brubeck se Gathering Forces. Dit was
verfrlssend om weer Mankunku se soliede tercer
saxofoon te hoor. Veral die flugelhornspel van die
jong Feyu Faku was uitstekend.

Jansen se knap saxofoonspel het 'n tradi
sionele sowel as 'n avaat-garde klgnk. Brubeck
het 'n interessante kombinasie kIanke geskep
deur saam met Deepak Ram met sy banjuri
(Indiese fluit) te speel. Matthew Brubeck speel
ook tjello en Chris Merz sped sax in die ongewone
groep. •

••

DIE HEU REENBOO~

VAN JAIl

,

LARA FOOT IS een van die jong regisseurs om
dop te hou. Alles wat sy deesdae aanpak, weer
klink met sukses. Haar jongste treffer, Reggie's
Roaring Road Sbow, wat sy saam met die ta
lentvolle lionel Newton geskep het, is getuienis
daarvan. Dis politieke komedie op sy beste.
Newton speel die skreeusnaakse Reggie VlSagie,
'n has-been stand-up komediant van die Oos
Rand - Alberton, om meer presies te wees.

Van die eerste minuut dat Newton as Reggie .
op die verhoog verskyn, kan 'n mens se Iagspiere
dit nie hoc nie. Newton is 'n meester van gesigs
uitdrukkings. Dis amper ongelooflik hoe hy sy
gelaat totaa1 kan verander in net 'npaar sekondes.
Maar aI lag die gehoor vir Reggie se akaItjies, key
hy dit ook reg om hul meegevoel uit te 10k, aI is
hy 'n rasss, Want Reggie is iemand wat ons aImal
ken - 'n wit "koning" uit die ou Suid-Afrika wat
niks verstaan van wat aangaan in die Nuwe Suid
Afrika nie. Of liewers, hy wil enkinnie verstaan
nie. '

Van 17 tot 20OklobeT' is Reggie inCkJs-Londen
te sien, 25 tot 30OkJober in Port FJizilbetb en op 5
en 6 Nowmber in die Hilton College in Pietenna
ritzburg.

(Sien onderboud op bladsy27) •

'n Hunkeringnadieou Suid-Afrika

LionelNewtonasReggie Visagie

hom en hy Wag op 'n openbaring wat hom redding .
sal bied. Die kommunikasie tussen Tertius en
Tjaart, terwyl hulle op die openbaring wag, is
gevul met niakabere swart humor. Opvallend
beskou die teks die gehoor asof hulle nie eintIik
bestaan nie. Soos Tjaart reg in die begin se:
"There's no one here." En regdeur die stuk loop
die spelers in en uit die gehoor asof daar niks is
nie. Die verhoog is bar en kaaI, behalwe vir 'n
eensame steel, Geen dekor of rekwisiete word
gebruik nie, die gehoor moet hul verbeelding
gebruik. '

En daarin Ie die sukses van Close to Home - dit
dwing jou om na te dink oor wat op die verhoog
aangaan en die gebeure volg jou heelpad huis toe.
Visueel is die stuk ook boeiend.veral wanneer
Grace (die redding in Iewende Iywe) haar versky
ning maak.

ASHRAF JAMAL se jongste toneelstuk, Close to
Home, nou in die New Black Sun te sien, is 'n
smullekker fees vir die onderbewussyn. "Midder
nag is waar die dag begin....lui die waarskuwende
inIeiding tot die program. Die stuk het 'n droom
kwaliteit en die gehoor aanskou die gebeure

.amper soos voyeurs.'
Twee inbrekers, TJ<l3.l1 (Chris Biko) en Tertius

(Eric Miyeni) sit in die verlate huis van 'n ryk wit
vrou, Grace (Nan Hamilton). Tertius se gewete pia

, DEUR BEVERLEY MITCHELL

VAN DIE MAMB~RE

,:101 DIE
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FILM

DEon J~~

In sy jongste film pak John Sayles weer interpersoonlike verhoudings aan'

DEUR CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

JOHN SAYLES is 'nseldsame 500rt Amerikaanse
regisseur: 'n gebrek aan foodse stuit hom nie as dit
kom by filmmaak nie. Hy verwater ook nie sy
idees om aan te pas by die huidige vereistes vir
kommersiele sukses nie.

En sy onverskrokkenheid word beloon. In
1980 het Sayles as regisseur gedebuteer met
Return of the Secaucus Seven - ook deur hom
geskryf en geredigeer. Hy het die film met '0 skrale
S60 000 gemaak . '0 geringe bedrag in Hollywood
waar begrotings deesdae by die $60 miljoeo en
meer bedra. Die film het onverwagse sukses
behaal: Sayles hel die prys vir die Beste Draaiboek
van die Los Angeles Film Critics gewen en Secau·
ClIS Seven is wereldwyd by filmfeeste vertoon.

secaucus SetIm het Sayles as 'n voorste regis
seur in die onafhanklike Amerikaanse filnbewe
ging gevestig. Die film vertel die verhaal van 'n
groep vriende uil die hippie-sestigerare wat lien
jaar later 'n reiinie hou. Dis '0 wann, inleUigenle
komedie waarin Sayles met fyn aanvoeling mense
en hul emosionele belewenisse uhbeeld, Mense
bly deurgaans die fokus in Sayles se daaropvol-
gende films. .

Met sy jongste prent, Passion Fish, sit Sayles die
tradisie voort. Vervaardiger Maggie Renzi, wal ook
die produksie van Secaucus Seven behartig het,
vertel: •Almal bet gewonder wanneer maak John
'n opvolg vir sy secaucus Seven, en in 'nsekere
mate is Passion Fisb dit,"

PASSION FISH IS 'n intense en sensitiewe kyk
na die ontwikkelende verhouding tussen twee
vroue uit verskillende agtergronde. Sayles steur
hom nie aan die Hollywood-oortuiging dat vroue
nie films laat verkoop nie en terselfdertyd waag hy
dit sommer om twee taam1ik 6nbekende aktrises
in die hoofrolle te plaas.

Mary McDonnell is May-Alice, 'n sepieko
ningin wat een dag - heel ironies op pad na 'n
beenhaarverwydering - die gebruik van haar bene .
in 'n taxi-botsing verloor. Sy keer terug na I.ouisi
ana, haar geboorteplek war sy as 'n rebelse liener

: verlaat het.
,As die selfgedoopte. "bitch on wheels' jaag sy

'n verskeidenheid vreemde verpleegsters mel
lagwekkeode gevolge die skrik op die Iyf - tot
Olantelle (Alfre Woodard) haaropwagting maak.
Hoewel Chantelle se agtergrond verskil van May
Alice s'n, ontwikkel daar geleidelik '0 vriendskap
tussen die twee. En in die hete moeraslande van
Louisiana met sy kleurryke meogelmoes van
kulture ontdek die twee vroue ook hulself.

Die moerasland-mhologie van Louisiana staan
sentraal in die film 'n verliefde moerastoergids
(David Strathaim) druk ~ibberige vissies in May
Alice en Chantelle se hande en vertel jy moe! dil
hard druk en 'n wens maak wal dan waar salword.
Aangesieo dit 'n "passion fISh" is, het die wens

.gewoonlik 'n amoreuse strekking. Maar May-Alice
wens ook vir rneer: sy het 'n punt in haar lewe
bereik waarsy wonder: hoe het ek hier gekom? En
wat wi! ek nou uit die lewe he? Mary McDonnell
brei hierop uit: "Soms voel jy, veral as jy jou
middeljare bereik, dat daar 'ngroat gat binne in jou
is waama jy moet begin kyk. Die oogeluk bring die
besef by May-Alice tus, maar enigiets kan.'

SAYLES SE SPAN akteurs mag miskien nie die
roem vao 'n DeNiro of '0 Streep he nie, maar vera!
McDonnell en Woodard het al met heelparty pryse
weggestap. McDonnell is bekend vir haar spel op
Broadway - spesifiek vir die hoofrol io Wendy

/

David

Strathalmen

Mary

McDonnell

Wasserstein se The Heidi Chronicles. Sy is ook as
Stands With A FISt in Kevin Q>stner se Danres Witb
Wolves gesien. Vir daardie rol het sy die 1991
Movie Award ontvang en is sy benoem vir'nOscar
en 'n Golden Globe vir beste ondersteunde aktrise.
Sy bet saam met Strathaim in SneaJm gespeel en
was in Sayles se Mateu'Qn te sien. Sy en Alfre
Woodard het albei in Lawrence Kasdan se Grand
Canyon opgetree.

Woodard het bekendheid in lV-rolle verwerf
sy het twee Emmy's ontvang vir rolIe in Lot Lawen
Hill Street Blues. Haar volgende film, Bopba!
geregisseer deur Morgan Freeman, handel oor '0

Suid·Afrikaanse polisieman.
Kykers van The Da)S and Nigbts ofMolly Dodd

sal David Slrathaim onthou as Molly se verstrooide
minnaar Moss. Strathairn kom al 'n lang pad met
Sayles: hy het in Sayles se secaucus Setm, The
Brother From Another Planet, .4fateuVJn, Eight /tIen
Out en City of Hope gespeel.,
MET PASSION FISH slaag Sayles daarin om die
persoonlike beleweoisse van mense met '0 uit
sonderlike opregtheid vas te \·ang. Soos Mary
McDonnell se: "Dit maak nie saak wal die storie is
nie; John is in meer as die woorde en aksies ;
geinleresseerd - hy kyk veral na die menslikheid
daaragter," •



···•••.•·filmresensies
DEUR CHRISTI VAN DER WESTHUIZEN

\ -\ -,'

HelenaBergstromen RikardWolff in House

, ofAngels

Skandalige stedelinge,
preutse plattelanders
HOUSE OF ANGELS
Die Sweedse film het 'n taamlik deurgedrafte tema:
die agterlikheid en vooroordeel van 'ngeslote platte
laadse gemeenskap. Dit vergeet gernaklik dat stede
Iinge net soterug op diebrog kan wees. Inelk geval:

" House of Angels skop belowend af wanneer die

onbeminde Erik Zander (Per -Oscarsson) deur 'n
heerlik vreemde samekoms van gebeure nie net die
lewenie, maar ook sy Iandgoed laataan syrabbedoe
kleindogter, Fanny (Helena Bergstrom).

Fanny is 'n "wereldwyse" rondtoerende aktrise
wat nooit vee! erg aan oupa of sy grand gebad het nie
- tot ditinbaar skoot geval het, natuurlik. Onder die
glurende De van die vroue woon sydie begrafnis by
geklee insuspenders en 'n mini: hulle besluit net daar
dat sy 'n gevaar vir hul reeds wankelrige morele
waardes iJihou, Om die plattelanders iets te "wys',
hou Fanny onmiddellik losbandigegeleenthede wat
nudisme en oordadige partye behels, Die hoogs
ontstoke planelanders rnaak planne om Fanny en
haar gay vriend Zac (Rikard WolfO terug testuur van
waar hulle kom.

Deur twee deemiswekkende karakters, Fleming
(Reine Brynolfsson) en Gottfried (Ernst Gunther), in
te gooi, is regisseur Colin Nutley slim genoeg om sy
plattelandse karakters wei 'n meer menslike gesig te
gee. En die ander plattelanders kom darem aan die
eindetotander insigte. Maardie saarnbindende faktor
is nette toevallig endoenafbreuk aan die geloofwaar
digheid. Die boodskap is sieklik prekerig: mense is
mense, wi! dit blyk.

Liefde in die Aids-era
SLEEPLESS IN SEATTLE
NORA EPHRON het met Sleepless In Seaffle gepoog
om 'n When Harry Met Sally vir dienegentigerjare te
maak. Haar toekomsvisie vir 9Os-romanse is egter
nogal heel pessimisties.

Ross MalingerenTom Hanks in SleeplessIn

Seattle

Meg Ryan is Annie Reed, 'n jong vrou met sterre
in haar De. Annie staan op trou met Walter (Bill
Pullman - watoak inSommersb)' die soort man was
watvroue niewil he rue), maar dit keer haar nie om
halsoorkop op Sam (Tom Hanks) verlief te raak nie.
AI haakplek is dat sy Sam nog nooit gesien het nie,
maar net gehoor het -oar die radio.

Sam se matchmaker-seun, Jonah (Ross Malinger),
hetpaps nadergetrek vir'nradiopraatjieoareensame
mans - en so 'n hele nasie sevroueharte aan die klop

. gesit vir 'n man met 'n voorliefde vir pap sweetpak
broeke. En virdie volgende anderhalf uurkyk mens
hoeAnnie Sam tesiene wil kry.

Sleepless in Seattle is veronderstel om hoogs ro
manties te wees . Ephron se aanslag is egter gelor
seerd en onoortuigend Sy probeer jou op 'n flcu

Orrelmusiek IS STEUREND

r
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Victoria Abril enAntonioBanderas in Atamel

Almod6varia!

manieroortuig die twee mense is virmekaar "bedoel":
Annie is miskien mel die sirnpel Waller deurmekaar
eo Sam luister wei met 'n aaogeplakte glim1ag na die
histeriese gegiggel van '0 moontlike loekomstige
vroulief, maar diep binne hulle hunker albei na
"ewige liefde', Oil verklaar Annie se liefde-in-'n
oogwink asook waarom Sam in die middel van die
pad verstar om na 'nvreemde vrou (Annie) Ie staar,
Regtig.

Waar haar When Harry Met Sally humoristies
gewoeker het met verhoudings, probeer Ephron net
te hard om romanties te wees met Sleepless - die
gevolgis 'nsteriele Iliek wat sonder lW)fel die mees
on-fisieke "romantiese"·film ooit is. En kon sy nie
maar dle-seuorile-wat-paps-en-sy-droom-msmma
bymekaar-ultbmg-lyn gelos her oie?

ATAMEI
(TIE ME UPI TIE ME DOWNI)
Pedro Almodovar is nie verniet '0 omstrede regisseur nie: behalwe vir sy voorliefde vir riskanle onderwerpe,
speel hy lekker met die polities korrekte kyker se verwagtinge en idees van wat goeie smaak is ofnie.

Sy hoofkarakters inA/arne!het AlmodOvar aan die onderent van die sosiale leer gaanuagrawe. Marina, '0

pomo-ster (Victoria Abril) enRicky, '0 pas vrygelale oud-sanatoriuminwoner (Antonio Banderas). Na een van
vele ontsnappings het Ricky van Marina (toe 'nprostilUul en uitgemergelde dwelmversIaafde) sedienste gebruik
gemaak. Op diedag van sy ontslag besluit hy dus sy isdie vrou virhom, soekhaarop, verldaar sy ewige Iiefde
enbind haar danterstond vas -met die hoop WI sy binnekon soortgelyke gevoelens jeens hom sal koester. Marina
is natuurlik rile juis genet! met sy meesterplan nie, maar werk maar saam.

Feministe salnie beindrukwees wanneer Ricky Marina bedwing met 'n paar klappe nie. En fdmpuriste mag
diekitsch skakerings waarin Atame!verfilm is (skril pienk, blou enoranje), niestrelendop die oog vind rue. Om
nie te praat vandieschmaltzy sonsondergang-einde nie,

Maar Almod6var trap moedswillig op lone: hy poog om op rnisleidend ligsinnige wyse die soms vreemde,
soms lagwekkende wisselwerkinge in menseverhoudinge vas te vang. Hy skroomdus nie om sy karakters in
onvleiende posisies of besig met minder apryrwekkeode aktiwiteite uit te beeld nie. Die gevolg is 'n
onpretensieuse, sjannante film wat '0 opregte, reguil blik bied op die mees selfingenome dier, die mens.. .

EN,OPRUIEND.

...
o-

AFRIKAANS

e
\

nerg

As Johannes Kerkorrellaat waa/, gaan party mense se harte staan. Ander se uoete

begin }euk. Afrlkaanse musiek is Iankal nle meer 'n eemoondeuntjle me: Want

Ajrlkaanssprekendes dans nle meer almal nadleselfdepype nie.

Die klanke bet uitgespai in 'n duisternls nuwe rlgtings en by Afrikaans St~ vang

ons dlt alles op: Ons lulster met 'n.JYn oor en voer }ou die beste terug. In stereo.

Simjoniei!, nuwe klanke, volkswysies uit 'n verre, uergete verlede, long stemme; vars

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

DRS lei lou 'n hele nuwe wh'eld binne en verlel jou dinge oor

musiek; oud en nuut; watlou ore sallaat lUlL

DRS dink onafbankUk en ons saai landwyd uit op 100/104 EM:

Diepteprogramme, insigprogramme, nuus, musiek, drama,

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

e
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***JAMIROQUAI-EMERGENCYONPLANETEARTH
) . \

.."'. .. ,

..• die grootste
popster van ons era,

.sa Britse koerante en tydskrifte
.in 'nsieklik sikofantiese koor:

.Jay. Kay van die
g..rQeR Jamiroquai.
Me? JK, man.
Van necens het Jamiroquai met hul debuutplaat Emergency on Planet FAith die
nommer een-posisie op die Britse trefferslys bespring. Joemaliste het skoon
opgewonde geraak oor die aankondiging dat die groep 'n ongehoorde agt
album-kontrak met die· Sony-platereus aangegaan het. Tydskrifte is oorspoel
met artikels oor JK en verge~kings isywerig met ander sangers getrefj JK het

selfvoIdaan verklaar sy musiek is
onklassifiseerbaar.

Pop-kritici se Iof strek van die
absurde totdie obsene: Melody Maker
beskryf hul eerste twee singles as
die beste singles wat nog ooit in die
geskiedenis van die Westerse be
skawing uitgereik is. Select sf [ami
roquai is "the stuff of legend".

Waarom die histerie? Wei, in die
eerste plek spog Ja'miroquai met 'n
uitgesproke leier: JK het al die ele
mente wat van die mees gemiddel
de sanger 'n popidool kan maak - en
hy't dit in oormaat ook: hy's arro
gant, vermetel, selfmgenome en Iy
aan verbale diarree. En met die

JayKay- meeras 'n groentjie? massiewe Sony platemaatskappy om
..., die noodsaaklike reklame-hupstoot te verskaf, kan die toekoms rue meer

rooskleurig Iyk nie. . .

DIE HYPE wat die groep omhul, is nie uitsonderlik nie. Vera! in die laat
-. : .' Iagtigerjare is 'n oorvioed mooiseungroepe gesien wat dieselfde behandeling

ontvang .het: poptydskrifte is deurdrenk met rniddelmatige groepe soos A-ha,
Bros, Curiosity Killed The Cat en New Kids on the Block. Die toppunt hiervan
is sekerIik die ontaIentvolle Take That wat die nuwe Beades gedoop is.

Meeronlangs was daar Suede wat voorblaaie suksesvol versier het nog voor
.hul eerste LP uitgereik is. Suede verskil van genoemde groepe in die sin dat
hulle wei die eerste groot ligpunt in jare op die. Britse musiektoneel is.
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JamiroquaP Talent het JK so~der twyfel. Maar ons beleef nou 'n poptydperk.
waarin skaarnteloos geleen en gesteel word • en JK is geen uitsondering rue.
Suede weerspieel Bowie se invloed getrou en in die sewentigerjare sou JKrue
juis uitgestaan het rue. .

Kritici vergelyk sy sangstyl met Stevie Wonder s'n: hy wend sy stem soos
'n instrument aan om bykomende klanke te maak. Die enigste haakplek is dat

.JK nogal 'n plat· stem met 'n beperkte omvang het: sy stem herinner aan Ben
Volpeliere-Pierrot van Curiosity s'n - dis net effens hoer, .

Wat die 'onklassiflseerbaarheid" van hul musiek betref: JK het wel gebleg
dat huUe jazz-funk maak. Die musiek is laid back, gemaklik en veig rue juis
inspanning om na te luister nie..Dis deurspek met klanke wat kenmerkend van
hoofstroom~zz in die sewentigerjare is - veral die gebruik van viole en die
knaende bass-riff. Vir afwisseling gooi Jamiroquai elke nou en dan 'n sarsie
trompetgekwetter in.

Jarnlroquai se groot aantrekkingskrag Ie in]I( sf polities korrekte aanslag:
sy essay in die CD-omsiag drop van anti-materialistiese en ekologies
vriendelike uitsprake. Die lirieke - met tye erg onsamehangend wanneer JK
poog om street talk na te boots - handel oor dwelmmisbruik, geweld, die reo
kolonialistiese uitbuiting van Derde Wereldstale, rassisme, die verwoesting
van die aarde • onderwerpe wat die gemiddelde polities bewuste en white
guilt-ridden persoon baie na aan die hart Ie. .

Met Tracy Chapman het ons 'n soortgelyke verskynsel gesien: 80s-yuppies
met Golf GTi'sen leerbaadjies het·hul skuldige gewetens gesus deur Chapman
hard op die ksrstereo te speel. Talkin' 'bout a revolution? Nee wat, Dis meer
bek as binnegoed, is ek bevrees. Een digeridoo maak nie 'n nie-rassige utopia
nie.

En:
**4NON BLONDES - BIGGER,
BETTER,FASTER, MOREl

Tusk: CD

Dis altyd goed om van skeppende vroue
in die manlik oorheersde popdomein te
hoor. Maar vroulikheid waarborg natuur
lik nie talent rue - en dis ook die geval
met 4 Non Blondes. Linda Perry is die
bekkige leier, sanger en hoolkomponis;
Christa Hillhouse speel baskitaar en
sing; Dawn Richardson is die trornspe- UndaPerry:'n Happy
Ier; Roger Rocha speel kitaar. Chameleon?

4 Non Blondes, skerp naam ten spyt,
stel,teleur: behalwe dat hulle soos Dexy's Midnight Runners-ontmoet-Culture
Club Iyk, maak hulle gemiddelde pop-rock met die voorgeskrewe ligte
kitaarsolo driekwartpad deur elke liedjie.. Peny se stem is wel..snerkwaardig
- maar ongelukkig weer sy dit: die ore word dus gereeld deur onnodige verbale
aerobics geirriteer. Sy probeer oenskynlik die luisteraat beindruk deur flinke
vingerwerk op die kitaar: .sy slaag slegs daarin om verbysterend onestetiese
klanke uit die kitaar te kieIie. En die single 'What's Up" klink: plek-plek darem
skrikwekkend baie soos "Don't W~, Be Happy". •

,



BOEKE,
!VAN DIE LAND VAN HERKUMS

EDEN VENTER
FOXTROT
VAN DIEVLEIS

ETERS

aangesleep soos 'n lam been" (II) 'n stroewe,
verliteratuurde indruk. Die verbreking van die
chronologiese gang is dikwels steurend, die oor
gange in perspektief meermale onbeholpe. Die
onderhoude met karakters aan die einde, hoe
komies en openbarend dan ook, bet nog ids weg
van 'n truuk, en die verhaal van JOOarmes bly te
veel 'n losstaande gebeure.

'nMens wi1 arnper se: gemaaktheid die was jou
vyand, altyd. 'n. Strenger redakteurshand kon
hiervan 'n beter hoek gemaak het. Maar die
positiewe vergoed meer as ruimskoolS vir die
lastighede: karakters soos Ouma La1ie en Iris en
Hendrik Douw; vermaaklike figurante 5005' die
dominee in die baksteenbruin pak, TdJerius Kemp,
die twee massale vleesetende broers en 'n hele
paar ander.

Met sy aanvoeling vir absurde en komiese
detail, en met 'n groat aantal oo\'ergeetllke tooele
- ek noem slegs die aflewering van die ruiker in
die plaashut, die feesmaal van skaap- en spring
bokboud en die wonderlike danspassies van Iris
en Mirtel - ontroer en arnuseer Venter die Ieser met

ids wat skaars is: 'n onverwagse en oorspronklike
stem. Binne die tradisie van die plaasrOman sal
Foxtrot sy plek inneem as 'n bisarre en hoogs .
persoonIike afskeid van die land van herkoms.

AAN HENDRIK OOUW STEENEKAMP,tege
Iyk 'n streng patriarg en 'n weerlose en ambiva
lente man, word dit gegee om die sentrale waar
heid van die roman te formuleer: "Hier op die
plaas het ons genadejare gehad, Maar nou het ons
by die punt gekom dat ons die genade opgebruik
het, Daar bly vir ons niks meer genade oor nie,"
(92)

Dat dit kort merna begin reen, kan as een van
die wrang ironiee van Foxtrot aangemerk word 
-maar dis ook die reen waarin 'n oorvrete skaapooi
sterf, die rem wat die Oranjerivier met 'n Casspir
vol spartelende soldate laat afkom.

'n Mens sou ietwat puntenerig kon fout vin<!
met Foxtrot.' Veral aan die begin rond maak
uitdrukkings soos 'verontrusting het agter haar

vrae ste! en sy huisgenote . en soms ook die leser,
soos in die bedagte melk·ge~kenis - irriteer met
komrnentaar op die uitbuiting van plaaswerkers.
Hy is ook 'n tobber wat obsessief notas rnaak oor
"oplossings" en oor"haat' (205), die een wat in die
donker berigte en gerugte dokumenteer.

Hierdie aktiwiteite dien as voorbereiding tot
die feit dat hy later ook as skrywer van die hoek
na vore tree - 'n hoek wat by tye 'n grandiose en
Iiefdevolle viering van 'n plaasbestaan is, maar
tegelykertyd ook die Iaaste stuiptrekkings van
daardie wereld uitbeeld.

Noukeurige beplanning en 'n sterk deurdagte
struktuur hoef 'n mens nie hier te soek rue, eerder
'n 500rt konvergensie, Trouens, die' eerste paar
hoofstukke lees soos betreklik losstaande sketse
van 'n plattelandse leefwyse, en dis eers hier teen
die middel rond dat die boek begin koers kry. -

,- Die onheilige tekens uit die begin vind dan hul \
voltooiing in 'n paar intriges tussen boere en '
plaasarbeiders.ij vleiseters en armes. Die
aangetrokkenheid van die verteller tot Buziwe,

, wat uitloop op 'n ongeoorloofde besoek aan die
warmwaterbronne, is hiervan die interessantste
omdat dit 'n toenadering en noodwendige afstand
behels.

Die vertrek van die plaaswerkers, met hul
karige aardse besit gelaai op 'n·skonilk6", bied 'n
hoogtepunt van komiese hilariteit en skrynend
heid. Venter se vemuf blyk uit die einde van
hierdie hoofstuk, wanneer vir die eerste keer,
noudat hulle vir goed uit die gesigsveld verdwyn
het, familiebesonderhede gegee word oor die
mense wie se van niemand ken nie. Daardeur
word die vertelling ook 'n 500rt boetedoening.

GERRITOUVIER

Foxtrot vandievleisetersdeur EbenVenier,
Tafelberg,R39,95.

OP bladsy 157 van Foxtrot van die vleiseters
vertrek die ek-veteller, Petrus Steenekamp, dorp
toe om te gunfliek. In sy afwesigheid word die
gesprek tussen sy huisgenote - een van die triviale,
enigsins geirriteerde en korniese stoep- en huis
kamergesprekke in Eben Venter se roman . ge
woon verder vertel. Hierdie ongewone per
spektiefwisseling word selfs onder die leser se
neus gevryf: "En toe dit naderhand laat word, hoor
ek vir Iris se: 'Haai, ek wonder hoekom draai
Petrus tog so.' "

Die oenskynlike traak-my-nie-agtigheid ten
opsigte van vertelkonvensies, die arbitrere in· en
uitvleg van die verteller deur sy eie verhaa1, is een
van die eienaardighede van Foxtrot waaraan die
leser mettertyd gewoond raak. Aan die ongewone
en bisarre word 'n mens imrners reeds reg van die
begin af bekend gestel: die bulderend dierlike,
maar menslike skreeu uit die rigling van Renoster
berg, naby die familie se piekniekplek.

Dis 'n vreemde gebeurtenis wat gou sy plek
tussen ander ontwrigtende insidente inneem: die
torrefia wat indie middel van die winter vrug dra,
die kapokkies wat ophou sing, GUIDa Lalie se
ringe wat soek raak, en veel meer.

Met dergelike gebeurtenisse word die realis
tiese uitbeelding 'n paar grade in die rigting van 'n
500rt surrealisme gekantel. Maar daar is duidelik
ook iets onheiligs aan die prut, en ook dit word
vroeg reeds aangeraak as die verteller - in een van
die alte oulike stukkies Afrikaans waaraan Venter
hom soms besondig - "die vrank worte! van ons
onrustigheid gaan uitgrawe by die gebeurtenis van
die vorige aand' (2); PW Botha se aankondiging
van die Noodtoestand op 'IV.

Met 'n skeefgetrekte kop, skouers breed soos
die van 'n rugbystut en plat paddabekkie pmt PW
van GEEWEELD • 'nbisarre toneel wat vooruitwys
na derge1ike verwringings van die alledaagse in
Foxtrot, maar ook na die onderliggende politieke
spanning van die Totale Strategie-tydperk.

DIE PERSPEKTIEFVERSKUIWINGS, en
daarmee saam die wisselende afstand wat hy
teenoor die bewoners van Wilderperdehoek en
Rooidam handhaaf, gee aan die verteller '1\ inte
ressante dubbele rol. Hy is die eenkant·kind wat
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Den~~eeldi~e ~roegvliee

niks dit beter as hul eie land en 'n ekstremistiese
samelewing nie. Om die waarheid te se, 'n menS
sou graag meer reisboeke soos die wou sien en
minder politieke snert, want dit laat jou die land
beter ken. Ek het al baie gewonder waarom
reisverhale as 'n genre - ware reisverhale en nie
die groot-bwana-en-wildlewe-boeke nie . nie
gedy in Suid-Afrika nie. Daar's heelwat waaroor
ons as mense moet gesels. '

Jimmy'sPlacedeurVincent Pienaar.Penguin, R31.

VINCENT PIENAAR se Jimmy'S Place Is 'n komedie oor die
kroegkultuur, 'n ryk bron om te ontgln.Shakespeare het Immers glo
in herberge besleling gevlnd vir sytoneelstukke.
Pienaar het 'n versamellng wolheerstcrles met amusante klnkels In
die kabel geskryf oor die gereelde klante In Jimmy'S Place. Ole
stories Isnlmllkgenoeg, maar 'n egte stem ontbreek, 'n oortuiglng
dat die karekters werkllke, lewende mense is. Ole verteller Is 'n
ruwe breker,maarsy vertelllnge Iselte bewus van 'n media-deurdrenkte kultuur. Wanneerhy
dlepsinnlg reek, of sy verwysings wll verbreed, verwys hy na koeng-rce-prente, Loving, Dallas,
die fIlek DirtyDancing , MGM se leeu, ens.
Dit maak die leserbewus van 'n gesuperponeerde "konstruksle" wat suggereer dat dlt die
soort televlsieen rolprente Iswaerne werkerskles-mense (kroegvlieel graag kyk, byna esof
Pienaar 'n meningspeillng gedoen heten sykarakters daarln pleas.Dleverteller het geenele
waardes, taal ofverwysings wet hom In staat stel tot vars, vindlngryke waarnemings nie•
Daar is ook klein steurnisse. 'n Joernells hard loop rond met 'n PRESS·plakker aan sy hoedl Ag
nee watt Perskaarte PetS In beursies. En Nuggetstraat in Hillbrow Is 'n eenrigtingstraat wet
opdraande loop, watjou laat twyfelaandie storie van die ouma'seremmewat ingee teen die
bult af. Dltwysjou: egte stemme enrealismeword opgeoffervlrdie grap, die snaakse storie.
Die boek iselntllk 'n stel stories op soek na 'n TV-reeks. Dlt sou 'n goeleding wees. Dismakliker
om 'n egtestem op film te skep deurgoeie spel, dialoog en dte vlsuetereallsme watons'n

werkllke kroegsou kon wys met werkllke kroegvliee - en dis watJlmmy's Place nodlg het,

WILUAMPRETORIUS

Weekly Mail se Boekefees in 1988, na dreige
mente deur fundamentalistiese Moslems. Gray
wys die aIledaagse Suid-Afrika wat Rushdie nie te
sien gekry het nie.

In Gray se reisverslae kry 'n mens 'n sterk
aanvoeling vir die land en die geskiedenis, en 'n
skerp aanvoeling vir plek, veral in die stukke oor
Mosambiek, 'n vaart aan die Ooskus van Mrika, en
navorsing in die Karibiese See. Daar is deurgaans
'n Suid-Afrikaanse sienswyse aan die werk.

By Robbins kry 'n mens die indruk hy meen die
land behoort self 'n ontvlugting te wees, 'n vreed
same 'tradse, tevredenheid en plesier sander die
pyn van bewussyn, 'n "ancient homeland' verkies
lik met "no'sign of wrenching transition... no sign
of chanting comrades on a witch hunt'. Die
politiek verskeur die orde en vernietig Robbins se
ideaal. Dit Iyk of filosofiese veralgemenings vir
hom belangriker is as werklikhede,

A1bei boeke wys egter op die ou end as jy wil
he skrywers moet hul hart op die mou 00, doen

B 0 EKE

IN SY REISTEKSTE konfront~ Gray ons donker
politieke hart - die eerste stuk heet "Growing Up
Under Apartheid" - en hy dra die politiek saam
waar hy ook at gaan. on is in werkIikheid 'n goeie
ding, want Gray beweeg altyd van die aIgemene
na die besondere, van die geskiedenis na die
mense wat hy ontmoet, en vermenslik so die

. politiek. .
Dit is veral doeltreffend in 'n stuk soos "Rush

die's non-visit", waarin hy skryf oor die lewe buite
. sy huis in Mayfair ('n simboliese plek in sy

persoonlik:e geskrifte, ook vera! omdat Staatspresi
dent FW de Klerk in die skakelhuisie gebore is),
eerder as oor die polemiek rondom Salman Rush
die se onttrekking as genooide spreker aan die

WILLIAM PRETORIUS

DrivingSouthdeurDavidRobbins, Southem

Books, R69,99.

Human InterestdeurStephenGray, Justified

Press, R39,95.

, TWEE nuwe boeke, David Robbins se Driving
Soutb, 'n verslag van 'n reis van Beitbrug na
La'Agulhas, en Stephen Gray se versamelde per
soonlike joemalistiek, Human Interest, wys hoe
moeilik dit selfs in reisverhale is om die plaaslike
politiek te vermy..

Robbins doen sy bes om politiek ondergeskik
te stel aan 'n breer, eksistensele mosofJe gehaal
uit die werk van Eugene Marais: hoe vul 'n mens
die vakuum wat geskepword deur die "pyn van
bewussyn"?

Sy reis is in die eerste plaas 'n geestelike
soektog. Met die rnense wat hy fangs die pad

..ontmoet, gesels hy oor die masofie, God en die
betekenis van die lewe, en as dit nodig is, ook
politiek. Nou en dan kry hy 'n opmerking van
ANG-gesindes, maar andersins word hy geboei en
afgeskrik deur die monolitiese konserwatiewe
blok van die Afrikanerdom, wat onregverdig uit
gebeeld word as rneestal regsgesind. Dit is egter
miskien bloot orndat hy meer verkramptes as
verligtes raakloop - die skeiding, Iyk dit, is nog

,sterk in die plattelandse vox populi.
Sy portret van die Afrikaner is ontstellend: die

van 'n onbuigsarne nasie op die rand van 'n
burgeroorIog, en gereed om te sten. Maar miskien
is Robbins te- romanties, Hy neig om Iaerklas
mense in klein dorpe te stereotipeer sonder om
hulle hal. menslikheid te gun • die mans in kroee
is "macho", hul vroue "molls', 'n eienaardige
woord wat in die konteks steurend is.
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BananaSunday:Datelines from AfricsdeurChrlsMunnlon,WilliamWaterman,prysnieverrneldnle.

BOEKE

PeterMagubane•••"Vrouewaldie

hoeksteenvandieatryd."

(Foto:sallyShorkend)

seer, waarom hy sy werk beskou as 'n voort
durende projek, wat die vreeslike, hOOll''01Ie en
voortdurende drama in Suld-Afrika mel Iiefde
dokumenteer, ondanks al die ontberings.

•Women ofSouthAfrica: ThelrFightfor
FreedomdeurPeterMagubane.Teksdeur

carolLazar, InleldlngdeurNadineGordimer.

. UttIeBrownandCompany,R69,99.

Joernalislie~e kroe~SI~ries

W1WAM PRETORIUS

BUITELANDSEkorrespondente is 'n aanwlnsvirenige kroeg -hulleisvol goeiestorlesen
anekdotes.DieboekdeurMunnion,'n spraaksamigeen, nodeloosomte sA, welsprekende lidvan
diespesie, isgeenuitsondering nie: hyverteldiesoortstorleswatsorgvir, wei,heerlike kroeg-en
skinderpraatjies.
Diejoemaliste leiavontuurlike lewens, en word se~sdoodgemaakofgeslaan:

"ThebigSouth Afri~ hauledhimselfup thesideoflhepierand collapsedpantingand heavingon
thedock. I was proddedupbythe end ofa bayonet.Therewasasentry,a large blackman with a
manicgrin who hadwatched mebattle my waythrough thesea. 'Youwhite man, youareunder
arrest,'hesaid.Acoupleofhischumscamearoundandseemedtotakegreatdelightinslapping and
beatingme aroundabit"
Disswaarvirdiekoloniste, maar'n menswonderwatons swart -chums·daarvan sal dink.

'n doring in die vlees van die regering was. Toe sy
tot Brandfort ingeperk is, het sy die politieke
situasie verander in die Vrystaat, wat '0 verbode
gebied was met ingange net vir swartmense. Sy het
dit verander. Sy het die regering gerninag en haar
inperkingsbevele verontagsaam. Sy was baie dap
per."

WILLIAM PRETORIUS gesels met die fotograaf Peter
Magubane, wie, se huldeblyk aan vroue, Women of
South Africa: Their Fight for Freedom, 'pas verskyn het

]A, DIT WAS die slege ou dae, maar. ironies het
verandering nie 'n nuwe vryheid.:beteken vir
joemaliste en fotograwe nie. 'In die ou dae,' se
Magubane - wat nou vir die tydskrif Time werk •
"het jy geweet wie die vyand is: die polisie. Jysou
gearresteer word, met traangas bestook word,
onder geweervuur deurloop, so jy het jou grense
geken."

Deesdae is dit anders. 'Die pees het in die De
van die mense die vyand geword, en dis baie
verkeerd Jy gaan die townships binne en jy weet
nie of jy weer gaan terugkeer nie. Dis SODS die
kakkerlak-motel," lag hy. "Jy hoek in, maar jy
hoek nooit uit nie!"

Maar die mag van die foto sal oorleef. ·Sonder
fotograwe sou niemand geweet het wat hier
gebeur nie. Foto's is 'n Iewensbelangrike doku
mentasie."

Magubane het eens op 'n'tyd 'n tweejaar-kusus
in rolprentfotografie vollooi. Maar, se hy, dit isvir
hom van geen nut nie. Wat op die doek versk)n,
duur net 'n oomblik en verdwyn dan. FOlO'S

bevries die vlietende oomblik. Hulle moet nie in
laaie gebere word nie, maar aan almal beskikbaar
gestel word. Dis waarom ~lagubane boeke publi-

DIE ONBlUSBARE IRAG VAN VR~UE

"Die hande hetallesgedoen•••" Ouma

Cele maak in1968gereedom 'n rokklevir

haar jongste kJelnklnd te maak.

DIE foto wat vir hom die meeste beteken, wat
"duidelik uitsteek in sy gedagtes" is die van 'n ou
\TOU se hande wat garing deur 'n naald ryg, se Peter
Magubane.

"Die hande het deur die meule gegaan, het
alles gedoen wat moondik en onmoontlik is.'

Dieselfde kan van Magubane gese word. Se
dert hy in 19;4 'n heeltydse fotograaf geword het,
is hy al verbied, aangehou, in eensame aanhou
ding geplaas, deur verskeie koeels getref, is sy
bene gebreek en is hy tronk toe omclat hy sy
inperkingsbevel oortree het. Maar sy moeilike
loopbaan, met die letsels van stryd, het elf foto
versamelings opgelewer - '0 roerende historiese
verslag van Suid-Afrika in stonnagtige tye.

"Persfoto's' is eger die verkeerde woord om
die inhoud te beskryf van Women ofSoulb Africa:
sy foro's konsentreer nie bloot op die aksie van die
oomblik nie, maar toon 'n sterk vereenselwiging
met sy onderwerpe as mense. 'n Vorige hoek oar
Soweto, byvoorbeeld, handel nie oor 'n plek nie, '
maar oor die verskeidenheid van die inwoners.

VIR MAGUBANE is die politieke stryd nie 'n
geskiedenis van manlike mag nie - vandaar die
tema van sy jongste hoek. Hy is gulhartig: \'ra jy
hom waarom hy vroue Ides, kry jy 'n onbeskaamde
lollied: "Dis omdat vroue die hoeksteen van die
stryd was, 'n onafskeidelike deel van bevryding.
Dit was \TOUe wat die pyn van geboorte gevoel
het, en toe moes toekyk hoe hul kinders in die.
stryd sterf, of aangehou word.

"Vroue is stilgemaak, deur hul mans, deur die
regering, en nou het die tyd aangebreek dat aan
vroue dieselfde respek betoon word as aan mans,
dat hul stemme gehoor moet word.'

Die stryd is ook 'ngeskiedenis van sterk vroue.
[a, peins Magubane, Brittanje het Margaret Thatch
er gehad, maar ons het vroue gehad soos Helen
Suzman wat probleme in tronke, ocr politieke
gevangenes, in die parlement bekend gernaak het,
"en koerante so in staat gestel het om verslag te
doen oar omstandighede wat verskuil gehou is",
en Helen Joseph wat, met Albertina Sisulu, "onder
die mense was wat die 1ankste ingeperk is in die
land".

En daar is Wmnie Mandela. Magubane isgeen
Wmnie-hater nie. "Mense vergeet," se hy, "<!at sy
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MOOlIS m~ [EWE~N ~I( DODD

;

B 0 EKE

ScoopsenskandesdeurHennievanDeventer,·

'rafelberg, R34,95.

MAFmEMEIRING

.-
TheLittleTown Where Time StoodStilldeur

.BohumilHrabal.Abacus;R46,99.

-.. WlLUAMPRETORIUS

DIE Tsjeggo-Slowaakse skrywer Bohumil .Hrab~l 
het 'n graad in die regte behaal entoe oruruddellik
gaan werk as verhoogbestuurder, posbesteller,

. klerken afvalpapier-baler voordat hy 'n heeltydse
rornansier geword het. Hy lewe enwerk in Praag.
Hy het op 'n keer gese hy glo nie in simbolisme
nie, ,dat boeke op realisme aileen kan steun. Sy
werk bied'n Iiefderyke uitbeelding van die
dorpslewe in Tsjeggo-Slowakye, verweef met
historiese gebeure en verandering. Sy bekendste
roman is Closely Obseroed Trains, waarvan Jiif
Menzel 'n ewe bekende film gemaak het.

• < The Little Town Where TIme Stood StiD is twee
novelles; Cutting II Short, en die titelteks, wat a:
die portret van '0 plattelandse dorpie voor en na
die Tweede\Wereldoorlog verbind word deur
Maryska, wat haar eieritme in die lewe vind 
ondanks Hrabal se afkeer van simbolisme verge-

!
-I

lyk hy haar met 'n wegholperd. Die styl van ?ie
novelles is ryk, getipeer deur Maryska -se slagtmg
van varke wanneer die verhale begin, 'n proses
wat sensueel, wellustig word, en suggereer dat die

, lewe en die dood ewe vrugbaar is. James Naugh
ton se vertaling yang die digte veelsydigheid van
Hrabal se styl vas, hoewel dit onthutsend is .
wanneer 'n paar plattelandse karakters Skcts
klinkende slengtaal praal. Oit verminder egter nie
die plesier van Hrabal se roman nie.

"\,

CHRISTOPHEl
::;HOPE

TheLoveSongsofNathan J SwilSkydeurChristopherHope,MacMillan,R79,99.

t;~ THE L E
;"~ ~SONGS OEI:,_,',_

.' NATHAN J, , -
'-S~WIRSKY

'N ONISTE[[~N~ KODDIGE LAN~

, WlLUAMPRETORIUS

CHRISTOPHER HOPE se The /..ore Songs of Nalban JSwirsky gaan oor
'n groep Brits-koloniale families - die pa's is oudsoldate van ~e Tweede
Wereldoorlog se woestynoodog - in die jare vyftig in. Badmington, net
buite Johannesburg. . .'.

Die pretensieuse karakters stel ~?lIe self .bloot a~n I~gs~~ntge,
uitspattige humor, maar Hope vermy dIe benadenng en die cliche s w~t

daarmee saamgaan. Sy gevatheid is meer indringend, en speel met Idem
ironiee terwyl sy karakters gekonfronteer word met 'n vreernde en

, , eienaardige Afrika • daar's die a1bino-seun, Pink, en Precious, 'n swart
melaatse wat stukkies van sy gesig verloor het.

Die land lewer verminkte mense op wat die snobisme, en die
geestelike verminking, van Badmington se volwassenes onthul - d~:

kinders het 'n meer sirnpatieke benadering van ander mense. D~e

snobisme die stelsel van rnaniere, is in werklikheid 'n vorm van die
rassisme 'wat die koloniste selfregverdig verdoem in die "fascistiese"
regering wat in 1948 aan bewind korn, ,die antitese van die vryheid
waarvoor die Brine in die oorlog geveg hel.
. Hope ontbloot die teenstrydighede baie knap deur ekonomiese
beskrywings, dialoog en situasies: sy humor is wrang, sy insig helder
en dikwels wreed, maar die genade wat hy sy karakters telkens betoon,
is sagmoedig, al is dit min. . .. .

.Swirsky is 'n joodse apteker wat 'n Britse vrou na Badmington bnng, waar sy die beskermen~e

goedgemanierdheid veronagsaam wat die dieinwoners gevestig het. Sy het 'n les ~m te leer. Gelukkig
vermy Hope dit'Om ons enige lesse te leer in die verhale. Hy haal gelett.erde pret ';1It sy.onderwerp, put
plesier < uit die skryfwerk en die ongemaklike verskuiwings van perspektief watSuid-Afrika . oplewer om
selfs die mees welmenende setIaar te ontsenu. .

In die verhale is Suid-Afrika nie 'n land om lief te he nie - dis te verwronge, te bisar - maar 'n land
om te bewonder met 'n taai toegeneentheid., Dis SODS Hope blykbaar self oor die land voel.

OM agter die skerms te loer, tewete te kom van
die binnekamer, by wyse van spreke, is nog die
lekkerste kennis. En Hennie van Deventer, ge
soute nuussmous, het die swak van gewone mense
ten beste bevredig met hierdie ligte, lekker en
oneerbiedwaardige slapband. .

Koerantskandes word al van lye her aangeteken
en die vader weet waarom, maar hulle bly skreeu
snaaks. Van Deventer het oustories opgediep,
maar 'n spul nuwe skandes bygevoeg wat jou
opnuut sallaat skater (ek het, en almal rondom my
vervies deur vir hulle alles te wi! voorleesO

Jy het al miskien van die vertaalblapse gehoor
soos die Nobelpryswenner Anatole Frankryk, en
die Hertog Ellington, voorste jazz-musikant. Nuut
vir my was. die -sokkerwedsryd waarin die Our
banse Stadstronkbewaarder gefigureer het, Die
vertaler het die Durban City goalkeeper toe som-
mer 'nproperjob gegee. . .

i En stel jou voor die legendariese joemalis .
, Rykie van Reenen in begrafnisrok en begrafnis-
! hoed agter op 'n motorfiets op pad na die staats-
. begrafnis van dr Verwoerd! En die herinnering aan

die konstemasie toe die byskrifte van die groot
diva, die sopraan Cecilia Wesse~, en die pryswen
nede varksog op 'n skou omgeruil word.

'nHoofstuk word gewy aan die Ibaie) kortver
hale van 'n jong kortverhaalskryeer RF Botha (Pik
vir die wat van beter weei), Pik se speurverhale
was g10 sy beste werk, maar as wetenskapfiksle
skrywer het hy hornself oortref toe hy in 1954 'n
storie skryf waarin StaliiJ. 'n hartoorplanting onder
gaan. Die storie is deur Die Byooegsel se redakteur
afgekeur as te onwaarskynlik. Dertien jaar later
realiseer Chris Barnard toe eers Pik se idee!

Die boekie, sakgrootte, is 'n lekker alternatief
yir die dag se nuus.
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FYNPROE MET NETTIE PIKEUR

JY SAL wn· 'N GARNAALTJI~ VIND
WAT verstaan jyonder die konsep van slaai? is die onderwerp van die gesprek nou die middag. Dis
heerlik buite, die rooiwyn skitter in die gIas, ons is soetskeel. van kuier, en ons. praat alweer,~r koso
5laai is gemaak met liefde eo vars kruie, verklaar Henry plegtig, Vera! rocket. (Hler maak OOS 0 Kaa~ .
draai oor wat die Afrikaans vii rocket is... Wee! nou nog nie.) Slaai is ook enige vars, bros groente wat JY
vinnig gaannaak en met '0 vinaigrette of 'n tuisgemaakte mayonnaise voorsit Nie noodwendig blare,
veraI nie smaaklose ou Iceberg nie. . .

Terloops, vriendin Andriesa vertel sy neem 'n maaljie uit vir ete, en die bestel 'n tamati~ereg', En
vra wragtie vir 'bietjie mayonnaise, asseblier. Kelnerin Michelle (hulde aan die beste wauress In

Kaapstad) staan een oomblik styf, maar sy sf soos a1tyd ja, en gaan haal 'n polpe ~y~ise. _Wat
die liewe pellie natuurIik wou he, was bonelmayonnaise, en wat sy gekry het, aangesen dit cafe
Paradiso was, was handgeklopte olyfolie met eiers, g'n asyn nie. Tough luck, doll.

Dink wyd en wild as jy aan slaai dink. Dink aan die heerlike aspersies (vrekduur), artisjokke
(ditto), groenbone (cheapo), klein beetjies, blommeiiies blornkool, soetrissies, sprietuitjies, worteltjies
en zucchini wal jy aIs vinnig opkook om in 'n bak te rangskik en 'n .beerlike slaaisous oor te gooi, Sit
snye brood en bolter hierby voor, en jy het Die net 'n voorgereg nie,' maar arnper 'n hele rnaaltyd, Die
Grieke rnaak so en daarby bedien hune die heerlikste sous.

JOGURT·SLAAJSOUS
Kilts seemen laateen uur steen voorjy dlt
oor die groente gooI: 1 kopple gewone
wltjogurt, 2eetlepelsolyfolle, 1teelepel
asyn ofsuurlemoensap, 1 hulsle knoffel,
fyngekap, knlpplesdroe mosterd,
oreganum, sout,peper en pllprlka vir
kleur.
Ons sit sommerdiebllkkle olyfolle opdie
tafel seemmet'nsuurlemoen neersodat
elkeen haarselfkan help, plus growwesout
en vers peper. As jyboomsuurlemoene
het, ken jy dieskU fyntjles opsny en netso
seem metjou slaal eet.

Soms het ons Saterdagmiddag Ius vir slaai, maar
blare is darem Die genoeg vir '0 maaltyd nie. Dus
haa1 jy 'n hoender ui~ bak hom vir anderhalf uur
tot gaar en wt koud word om die vullende slaai
te maak. Gerookte hoender is duur en heerlik en .
werk nog beter in die staaL
SATERDAGSEHOEHDERSLAJU
Sny 'n gaar hoenderIn kleinerige stukkies
en haal die beneult.Maak 'n groot bak
metjou gunstellng·blare, hardgekookte
elers, knarsvarssprletule en rou
samploene, enrangsklk die hoender bo-

oor om mool te Iyk.
Olesleelsous meek jyme~ mayonnllise
(nee, die este soort, Hellman's' as dit
moet, maer 's~bllef nledie asynsuur'geel
goed wat hulle as mayo ultgee nle),
olywe, kapers, ernadels ofander neute,
tlemle, en paprika, hoeveelhede ne jou
ele smeak, en mensdltmetjou nande In
die hoenderslaal.
Laat die hele bak vir'nhalfuur steen, en
proe weer. Hogolle?Sprlnkel by, en
check vir sout.

Nog 'n lekker slaai is die Midde-Oosterse tabbou
leh, of kisir - aIma1 weergawes van '0 basiese resep
gernaak van burghul, 'n soort koring wat jy in
gesondheidswinkels koop. Hulle noem dit "cracked
wheat" - maak seker jykoop die gaar een, nie die
IOU SOOIt nie. Burghul week jyinwater met 'n skeut
olyfolie vir 'n uur. Dil swel (sien maar self hoeveel
olie jy benodig, die koring Iyk goudgeel en gaar)
en is net so gereed vir eel. Maak dus die s1aai wat·
oor die hele Midde-Ooste geeet word
TABBOULEH
Dreineer die korlngendrukdie oortolllge
water metjou hande ult.Kapeen ui, 2
tamaties, 'n soetrissle en knoffel fyn en

mengmet die korlng. Laat steenvir
mlnstens een uur.
WanneerJulie reg Is om te eet, maak 'n
vinaigrettemet BAlE olyfolle, gekapte
pleterslelle, bletjie ~arskrulsement, en

.suurlemoen, en meng die sleel, Rangskik
dlt In 'n dlep bak wa't jy met ander
slaalblare ultvoer. Versler met radysles.

Ek moes aI die wonderIike slaaisous beskr)f bet,
maar indien nie, maak dit log. Heerlik by enige
blaar or groente:
PERFEKTE SLAAISOUS
Plaas 04 sprletule, 6 blare dragon, 'n bossle
dille (dis nou op die mark), en 'nhandvol
pleterslelle In die menser en meng met 1
eetlepel olle tot fyn. Voeg by1elerdooler,
31epelswynasyn, halfkopple olyfolle, 1
teelepel mosterd nll jou smaak,'n
titelseltjleheunlng en dan twee
hardgekookte elers.
Meng tot dlt 'n gllldde geel sousvorm. Dis
ook heerllk met brood.

Een grand sJaai boo jy \if impression3ble gaste. Sit
die borde voorsf uit, en rnaak 'n pragtige rangskik
king nes hulle in nouvelle-resaunne doen, met
versiersels van blare en kruie.
WHEY SALAD
Rangsklk blare artlstlek op 'n groterlge
slaalbord. Plaas op elke bord 04 gaarklein
garnale,doppe verwyder en In helfte
deurgesny. Snyrool pomelo's een stukkles
(ailewitvelletjles verwyder) enplaas
tussendie gamale. Snytjles avokadopeer
Iyk ook mool, mallr onthou dlt word
swart,bedrulp dus met suurlemoensap.
Plaas nou klein-klein stukkles soutansjovls
en 'n paar kapers op die lIVO'S, en sprinkel
'n perfekte vinaigrette ooralles. 'n Paar
amandelssal ook hlerby moollyk.
Sevirdie kugels hulle kan hulle sonbrllle
opsit, en vra vir neef Henry watsewyn
hullebydie slaaltjie moet drink.
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DEUR ELiZEVIWOEN

KapitansCafe

Kortstraat11a

Johannesburg

Tel:(011)834-8048

AAN die onderkant van Johannesburg, so skuins oorkant die
Effektebeurs in Kortstraat is Kapirans Cafe. Gaan op met die
trappies • volg jou neus as '{ ware - en jy beland in hierdie
plek wat Iyk asof niernand vir 'n honderd jaar spring cleaning
gedoen en ou goed uitgegooi het Die.

Dit is inderdaad 108 jaar oud en nog altyd in dieselfde
gebou. En so gepraat van oud - dit was in die' einste restaurant
waar Nelson Mandela en Walter Sisulu gereeld as jong
prokureurs geeet het.

Kapitans is een van daai lekker, lekker restaurante sonder
preensie - net goed gemaakte, smaaklike koso Die dekor is 'n
mengsel van kitsch, Brasiliaans en Indies - plastiek-druiwe en
-blcmme oral!

Saam met aI die hoofgeregte kry jy safraanrys. Hoe hulle dit
maak, mag mens nooit vra nie - dis 'n ou familieresep. Dit is so
lekker dat jy net dit kan eet. Ek moet my gewoonlik inhou om
rue 'n homp daaruit te eet voor die kerrie, in •n aparte bakkie,
arriveer nie. •

Ek het 'n groentekerrie bestel. Dit het aartappel, eiervrug,
jong murgpampoemjles, witbone, boontjies en wortels in
gehad. Heerlik deurgekook - hulle probeer beslis nie om jau
te verlei met halfgaar gesonde groenteqies nie. Anton het 'n
ontbeende hoenderkerrie geeet, HuDe vra jou of jy elit met of
sonder bene wi! he. Martie het die hoender-breyani beste!.
Hierdie is.nie 'n Iagie-op-lagie breyani nie, maar safraanrys en
kerrie langs mekaar opgedis. Dit is 'n heerlike gereg met al
die tradisionele brenyani bestanddele. Saam met die kos het
ons mango-atjar, blatjang, brandrissies en kornkornmer-jogurt
gevra. Alles steeds op die perseel gernaak.

Vir nagereg het ons almaI sexy pudding bestel. Dit is 'n
loperige koue nagereg met die dikte van jogurt, maar die
smaak van kaaskoek. Dit word versier met Angelica (wat hulle
ook self maak) en neute. Dit is heerlik, maar soek 'n
nuuskierige smaak, wat nie omgee vir iets vreemds nie.

Die pryse is medium tot hoog. R13,50 vir 'n groentekerrie,
R20 vir hoenderkerrie en R26 vir hoender-breyani, die pickles
was 'n ekstra R5. Altesaarn het ons tussen die drie van ODS

R129,33 moes opdok. Behalwe vir Graca wat R15 kos, is daar
rue een ander wyn onder R25 nie.

Maar nieteenstaande die pryse wat gereeld opgaan, is
Kapitans die beste Indiese restaurant in die land.

ont e 'nee p ek.
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",-,' 'NOV maat wat sedert Sewentig saam met hierdie Nolte"
, die geskiedenis van wyn deurdrink, bieg nou die dag hy

is uitgekuier met"die chardonnay-affere. (Oat hy die wyn
in die maer jare kon bekostig, was simbool van systand as
goeie yuppie. Dalk sal hy dit Die erken nie, maar noudat
die pryse val, kan die plebs saam chardonnay drinkl) .

Toe Frans Malan en die ouens nog muis-vang-die-kat
"stert met. auxerrois-druiwe en smokkelstokkies gespeel

het, was. chardonnay pret. Nou is dit pure verwarring:
sOvee! klone, te veel hout, sO min .hout . jy weer mos.

.'(Oanie de Wet, meester van die druif, take! die taak opnuut
met sommer vier verskillende chardonnays! Maar dis anderdag se storie!)

Ewenal, onse vriend - wat ook nie erg het aan die modieuse versnit van chardonnay •
.". met sauvignon blanc nie- voorspel 'n emstige oplewing van laasgenoemde wynsoort.

'Sauvignon blanc is 'n moeilike, moeilike kalant en onse mense weet nie aldag so mooi
nie. Te veel van vandag se sauvignon blancs proe nes die ander bottelwyn langsaan,"
. En toe begin ons reminis oor die dae wat ons saam met Nettie en Andrew soms 'n bonel

Baron d'L kon bekostig. In daardie mooi bottel is die wereld se voortreflikste sauvignon
blanc: 'n koel, kiI, swierige PouiIly-Fume uit die Noord-Loire-valei (Wie kan deesdae
daardie Franse prys betaa1?) ,
, Oft was die vroee tagtige~are. Vrolike jare toe Michael Woodrnead van Le Bonheur ook
ons aandag met 'n sauvignon blanc gegryp het. Eers met sy 1981 en toe daardie blokbreker
van 1983: Vol en ryp vrugte wat jou asem wegslaan en 'n nasmaak wat 005 vandag nog met
verlange onthou...
, Drie, vier jare laterhet die Planer-vyfsterwyn wat g'n saagseltjie hout gesien het nie steeds

ons maaltyd verheerlik. Maar dit was toe. Goeie herinneringe. Le Bonheur Blanc Fume
(Sauvignon blanc) het van' die tonee! verdwyn.
. Toe bel Sally en se kom lunch. En toe maak Dave die nuwe bone! oop: 1993 Le Bonheur

". Blanc Fume (Sauvignon blanc), opnuut op die mark. Ons druk .ons neuse met tien jaar se
verwagting in en, ja-nee, daar is hy!

So vol en kompleks met ryp vrugtegeure, aanvanklik 'n tikkie koeawels, later appeliefie
en bossies - nes ons wou he. En presies wat 'n mens van 'n wyn verwag wat kom van 'n
wingerd wat 17 laar oud is.

Saam met 'n rooiwynmaatjie, Le Bonheur Prima (versnit van merlot en cabernet
sauvignon), is hy vandeesweek op die mark. Behoort teen sowat R13,SO te verkoop, se
Dave. Gryp een vir vanaand se ete - dis vera! heerlik met koso (Of teken in op Vrye
WeekbIad. Sien elders.) -
; Onse ou wynmaat op sy nuwe sauvignon blanc-missie erken die wyn is topklas. Hy dee!

ookmy plesier aan Gyles Webb se Thelema 1993, wat ons verlede keer so-elegant en his
gevind het (RI8,36).

En 005 praat verder oor ander van die bestes.
OP.'n vinnige kortlys: So ryk SODS 'n bak vrugte in jou mond: Ross Gower van Klein

Constantia se 1993 (R19,1O). 'n StellenOOsse verleiding van die kleine Mulderbosch 1993
(RI7,9S). 'n Heel anderse delikaatheid van Overberg-omgewing met Peter Finlayson se
Bouchard-Finlayson 1993 (R20,65). Jeff Grier se dubbelgoud-Veritaswenner Villiera 1993

. (R12,2S) is ook uitstekende waarde.
, Aan die laepryskant van die sauvignon blanc-wenklas kom weinig wyne naby
. Swartland-K06ps'n. Die 1993 is SODS in vorige jare (1991 was 'n kampioen) heerlik (R5,95).
, 'Sauvignon" komvan die Franse "sauvage" - 'wild, ongetem, rot". Daardie "wilderig
; heid" is deel van die sauvignon blanc-druif se smaakkarakter. Die wyn moet jou mond so

'n ligte skokkie gee...
Net om te wys wyn is nie sommer net wyn, Sommer net sluk nie. 'n Goeie sauvignon

blanc kan. herinneringe - SODS vriendskap verewig.
(AIle pryse vandeesweek by Picardi.) .
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FreekBurger(Foto: Rapport)

sport

WORD ONS lANSE VER~PIL
Swak skeidsregters rem Suid
Afrikaanse rugby, skryf .BRAAM VAN
DER VVVER, 'voonnalige skeidsregter
van Noord--rransvaal

dom, meen jong skeidsregters neem te lank om na land Suid·Afrika se rugbytrots vennorsel het, lyk
provinsiale rugby deur Ie breek. 'n Meer vaartbe- dit ofdie wonde genees het Ian McIntosh, wat die
Iynde bevorderingstelsel sal volgens Strydom baie afrigting by dr John Walliams oorgeneem bet, het
doen om die gehalte van skeidsregters te verbeter, uitmuntend daarin geslaag om 'n effektiewe speJ-

Strydom meen ook die oorsese skeidsregters patroon te vestig terwyl die keurders 'n spankem
wyk dalk te maklik van die letter van die reeI af. uitgeken het waarmee die aansIag OIl die WereJd-
Hulle plaas '0 hoe premie daarop om v10ei aan die beker geloods kan word. Net toe dit Iyk ofal die
spel te verleen. Aan die ander kant meen Strydom probleme opge!os is, duik die skeidsregterkrisis
dit sal nie vee! help om te se Suid-Afrika se op.
skeidsregters blaas reg en die res van die wereld Ofdaar genoeg tyd is om die gebrekkige talent
verkeerd nie. Die spelers sal gewoond gemaak onder die skeidsregters aante vul, sal gesien word.
moet word aan die intemasionale· toepassing. \ Intussen Iyk. dit of die oplossing daarin Ie om vir .

Die onlangse voorvalop Loftus toe Stef Neeth- provinsiale spanne soveel blootstelling moontIik
ling deur beamptes gekonfronteer is, het die aan internasionale skeidsregters te bewerkstellig.

IE swak gehalte van ons rug
byskeidsregters kan Suid·Afrika se kaose
om die Wereldbeker-toemooi in 1995
te wen, 'n emstige knou gee, se voor
maIige toetsskeidsregter Gert Bezui
denhout.

Op provinsiale vlak, waar ons voor
ste spelers die meeste van hul rugby speel, loop
spelers hulle kort-kort in onkonsekwente reeltoe
passings vas. Wanneer hulle dan op internasionale
vlak meeding, is hulle onseker en sukkel hulle om
aan te pas. Bezuidenhout noem die Springbokke
se probleme met die skeidsregters in die onlangse
toetsreeks teen Australie as stawing vir S'f stelling.
Suid-Afrika se voorste provinsiale skeidsregters
vergelyk maar swak met die voorse skeidsregters
in die wereld, se hy.

In toetsrugby beteken een strafskop dikwels
die verskil tussen wen en verloor. Boonop word
die finale rondes van die Wereldbeker op 'n
uitklopbasis beslis. Juis daarom, meen Bezuiden··
hout, kan die verwarrende reeltoepassings wat op
plaaslike vlak aangetref word, Suid·Afrika duur te
staan kom.

Piet Robbertze, voorsitter "an die Suid·Afri
kaanse skeidsregtersvereniging, verskil van Bezui
denhout Hy meen die lede van die toetspaneel,
Freek Burger, Ian Anderson en Ian Rodgers, kan
met die wereld se voorstes saampraat Hy wys
daarop dat Anderson en Rodgers onlangs met die
kwalifiserende rondes vir die Wereldbeker albei
baie goed gevaar het Die wedstryde is in Kenia
gespeel. .

DIT IS EGTER nog geen uitgemaakte saak
hoeveel Suid-sfriksanse skeidsregters in die
Wereldbekertoemooi sal optree nie. Die besluit
berus by die Wereldbekerkomitee wat die
skeidsregterspaneel saamstel. Die uittrede van
Suid-Afrika se nommer een skeidsregter, Freek

Burger, aan die einde Van die 1993-sei.soen beteken
Suid·Afrika se kanse word skraler om '0 plaaslike
skeidsregter in een van die finale wedstryde in
aksie te sien. Burger is verlede maand as Direk
teur: Skeidsregtersontwikkeling by SARVU aan
gestel, en moes daarom uinree.

Nog 'n voormilige toetskeidsregter, Steve Stry-

sluimerende geskil oor die gehalte van Suid
Afrikaanse skeidsregters opnuut laat opvlam.
Beamptes het opeolik gese Suid·Afrikaaose
skeidsregters beleef hulle spreekwoordelike sewe
maer jare.

Vir rugby kom die insinking op 'n baie ongelee
tyd. 'n Jaar n3 die Twickenham-flasko toe Enge-
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die skinderbekke vs die grootbekke

AFRIKAANS STEREO:
HOOGTEPUNTE

. Dokumcntir- KWV75jaaroud
Dlnsdag, 19 Oktober, om 7.15 nm
Ole KWV se 75e besteensjser, aangebled

deur Chris swenepoel

Profiel- ProfWynllnd Mouton
Donderdag, 21 Oktober, om 10.15vm

Voctstoots
Mallndae om 11.20 nm
'Musiekprogrllm van ultrelklngs vir die fynproewer van rock
•en andermusiek soos Jim Morrison, Van Halen, Led
. Zepplen en Koos Kombuis

Radioteatcr - OleQueensboro-Brug
DeurGiorgioPressburger .
Dlnsdag, 26 Oktobe.r, om 9.15 nm

anllU..

G' ~:;
", \

Sky: Should she or shouldn't she have turned up today?
WbiUaker: Of course she should - it was outrageous. Everybody else turned
up, including the Dean ofWestminster, theVery Reverend Michael Maine, who
flew in from America specifically to 'be there. She only had to come from
Fulham and she didn't make it.

Wbatdoyou makeojbernotcoming? ,
I honestly don't know. Maybe cold feet. Something very peculiar must have
happened. Maybe she met some girlfriends at lunch who persuaded her not
to go as they were having a great time. It was just extraordinary. I know there's
a great back-pedalling going on now saying she never intended to be there.
It's n~ right, they were all expected to be there.

Andareweexpedingbertomorrow tben?
Well, you have to raise the question. Will she make it? You know these royal
marriages are really rotten. I mean, normally they last at least a week or two.
This one is looking very dodgy before it even begins.

We'vebadalOtojcynicalremarksabouttbiswedding. "
I dont know if this one will.be any better. It was not a good start. But you've
got the pedect combination. I mean, you've got him with a great title and her
with pots of money.. and that quite often works.

Is bemarrying berjorbermoney, doyou tbink?
. I think it's acase of it's jolly nice to fall in love when there's a great deal of
money..,

En so aan verder, oor Fergie wat nie genooi is rue, oor die burggraaf se ex,
.' Susannah Constantine, wat hom'afgese her en met haar sexy bene die kalklig

op die troue kan steel, prins Edward se suinige trougeskenk ('n stel koppies
wat net 52 pond kos, ens).

. Dit laal John Bishop en Freek Robinson skoon beleef klink.

.'S \.... . ,~~.

· ...~f~,.. v. ."~ <·',t -' .
Ii" \I

r,.~.

. . \

SO hoe vergelyk Sky lVinet CNN? Klipoog gee na net 'n paar nagte 'n
voorlopige indruk: terwyl die Amerikaners van CNN opperste grootbekke is,
is die Brine van' Sky lV skaamtelose skinderbekke.

Klipo<>g wil nie se dit weerspieel die essensiele nasionale kenmerke van
die twee nasies nie, maar praat bloot van die algemene toonaard, die aura van
die twee senders onderskeidelik.

CNN se grootbekkigheid begin al bydie manier waarop. die sender 'n groot
deel van sy tyd daaraan bestee om homself op die skouer te k1op: "Nobody

· covers theworld.like CNN," ens. Daar's iets byna fundamentalisties aan die ems
waarmee die sender homself uitbeeld as wereldwye ligdraer, selfs as voorste .
beleidvorrner van die intemasionale politiek. •.

As jy dink' Klipoog oordryf, kyk maar na daardie gewyde advertensie
Waarmee CNN sy star'reportes - die "binnekring" wat strek van Bernard Shaw
.tot Lou Dobbs ... die laaste tyd besing. Terwyl hul gefdealiseerde portrette soos

, ikone verbysweef op maat van eerbiedige musiek, kry jy die indruk ster-status
· is reeds benede hulle - hulle is op pad na heiligdom. .

" VAN DIE SOORT selfverering kry jygenadig niks by Sky 1V nie. Die Brine
flits hul verslaggewers en aanbieders se name so vlugtig op die skerm dat dit

.' nag 'n mk sal duur voordat K1ipoog mooi weet wie's wie. Kortom, hulle korn
..met minder reklame vinniger tot die punt .

Sky TV se mengsel is soortgelyk aan CNN s'n - wereldnuus en sport;
afgewissel met talk shows en joernaalprogramme oor kos, gesondheid, die
ekologie, toerisme en so meer. Daar's natuurlik k1emverskille in die inhoud: .
Sky lVkyk uit 'n Britse oogpunt na die wereld en bestee dusbaie tyd aan dinge
soos die Konserwatiewe Panyse kongres so pas, waar John Major hom moes
loswikkel uit die kettings van Margaret Thatcher se snedigheid; terwyl.CNN
jou weer by tye ure lank verveel met Bill Clinton se siekesorg-beleid

Kom dit by intemasionale gebeure, key K1ipoog die indmk dat Sky 1V en
CNN jou omtrent eweveel inIigting gee, maar dat Sky 1V dit 'n bietjie
lewendiger en met meer k1eur doen. Dis bloat 'n voorlopige oordeel, vera!
gegroad 'op die twee senders se dekking van die beleg van die Russiese
parlenient verlede wees..: .

ilier was die Britse kaneramanne telkens in die frontlinies aan die
,rondhardloop, reg tussen die soldate by die gekaapte TV-stasie en parlement,
'sodat 'n mens 'n meesleurende indmk van die gewelddadigheid gekry het.
:Maar elke slag wanneer Klipoog oorgeskakel het CNN toe, was e1it dieselfde

. /wyehoek-skoot van die WitHuis doer oorkant wat onder sporadiese kanon- .
: vuur deurloop. Is Britse karnecimanne - van wie een gedood is in-die spervuur
• in Moskou - meer onverskrokke as Amerikaanse kanierarnanne? Of is CNN se

beleid strenger oor die blootstellingvan joemaliste aan gevaar?

MAAR VIR KuPOOGis die boeiendste verskil tussen CNN en Sky 1V die
genadelose ongeergdheid waarmee die Britte hul openbare figure bespreek

, -~ofliewer, beskinder, soos die hiper-patriotiese ou koue vis Lany King nooit
sou durf waag nie. . ' .

.Ewe veel tyd as wat CNN gebruik om sigself te verheerlik, word deur Sky
IV bestee aan skinderpraatjies. K1ipo<ig geniet ditnogal - en besef neu waarom

· die Britte so vasklou aan die Royal Family: hulle is naas die politici die land
se rykste bron van skinderstories. Klipoog haal net 'n stukkie aan uit 'ngesprek

. verlede week tussen Sky-lV en James Whittaker, die Daily Mirror se royal
. ! . correspondent Die middag het die burggraaf linley, prinses Margaret se 31-

I jarige seun, ure lank vergeefs by St Margaret's Church in Westminster gewag
dat sy verloofde, Serena Stanhope, opdaag vir die trou-repetisie 'n dag voor
hul huwelik.
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broiloks & bittergal
Het ons regtig nie sexy
ministers gehad nie?·
Die joernalis Hennie van Deventer het in sy hoek Scoops en Skandes dit amper
betreur dat Suid-Afrikaanse politid, en te wete ministers, nie eintlik soos in
ander lande "uitgevang" raak vir sekskapades nie.

Van Deventer verwys net na die beroernde kwinkslag van die meisies in
die parlementere kantore wat bewonderend gese het: "0, minister ... trek so
mooi '330", en haar vriendin wat blitssnel konantwoord: "En so vinnig ....

Maar om te wil g10 Suid-Afrikaanse ministers is sO onsexy wys net op baie
kort geheues BroDoks weet persoonlik van ten minste ses ministers wat die
laaste paar jaar hul wilde hawer gesaai het. So, susters-met-ambisie, ontspan
maar, maak juDe De toe en dink aan die kruithoring!

'n Dubbele Kobie?
'n Tergende vraag wat nou weer opduik na die SAW-aanval op 'n Apla
huis waarin die Regering weer half met sy broek by wyse van spreke cp.
sy enkels gevang is: waner greep het Kobie Coetzee op FW? Dit kan nie
'n dubbele Nelson wees rue, want iemand anders het dit reeds op die SP.
Of moet FW vir ewig die knie buig uit dankbaarheid vir daardie
Vrystaatse stem teen Barend?

George sit... en sit.,
Hoekom sit George Bartlett soos 'n neet nog in
die kabinet? En hy het nie eens dieselfde greep
as Kobie nie. Is dit omrede sy vriendskap en
ondersteuning van 'n hard-to-get Buthelezi. Wat
ookal, FW het darem sy swartskaap-minister
"gestraf' deur hom nie op1V te laat verskyn nie,
en sommer gewys wie elke keer die gemors
moet opvee na 'n kabinetsflater - Derek Keys.

Droom anti-Hemus vemiet?
Daar's maar min dankbaarheid in die Kaapse NP oor Hemus Kriel se
uitgesproke toekomsdrome om eerste minister van Kaapland te word.
Anti-Hemus se sjarme sal haar beslis nie top of the pops rnaak wanneer
die verkiesingslys opgestel word nie. laat mens ook wonder: Kaapse NP
leier Dawie de Villiers en anti-Hernus was hoeka nou onlangs saam in
Moskou. Wie het wat by Boris jellSin geleer? Hoe raak jy van lastige
opportuniste ontslae? Jy sit eenvoudig sy water en ligte af. En dis daIk net
wat die Kaapse kongres binnekort met Kriel gaan probeer inaak.

Koes, Mokaba, koes
Kyk hoe sit die manne in die Royal Hotel! En
amper het Peter Makaba, die designer-guerilla,
sy sit nooitgekry nie. Dievurige slagspreukmaker
gaan graag indie Royal Hotel in Durban tuis. Die
keer het hy 'n kamer gekry op dieselfde vloer as

.' koning Goodwill Zwelethini van Zoeloeland wie

se wagte die goedgeklede
hotelgas 6f herken het6f nie.
Hullehet glohul gewere gelig,
maar voor jy nag "Kill a Boer"
kon sa, het Mokaba hom uit
die vaete gemaak. Bygese in
skoene wat nou al dwarsdeur
die land as die beste, die
mooiste en stellig die duurste
beskau word.

Die ontugtige
Gatsha·

Kyk wie klim deesdae saam met wie in die bed!
Buthelezi en Terre'Blanche deel nou 'n matras in die
nuwe Vryheidsalliansie. Buthelezi - die man wat deur
hom en ook deur sommige historici gesien word as die
mees verbetevegter teen apartheid. die man wat die
hardste om Mandela se vrylating gepleit het, die man
wat sy rug na apartheidsgunste in ruil vir onafhanklik
heid gekeer het - nou saamgekoek met die voorste
rassis, 'n uitgesproke hater van swartmense, die man
wat gese het as iemand anders Hani nie sou vermoor
het, sou hy ditself gedoen het? Hoe kan Buthelezi die
omhefsing verduidelik aan sy swart en Westerse onder
steuners, en by name die ryk Engelse vriende, John
Aspinall en sirJimmy Goldsmith?

Antielnsig
En daar wys die Nasionale Pees se 'intellektuele v1agskip', die 'meningsblad
vir die wat regtig meer \\~ weet', toe Sf ware kleure.
. In 'n spesiale kommentaar-kolom in Sf jongste uitgawe skaar Insig hom
vierkant en meer ekspliSiet selfs as die reaksionere Rapport agter die Hemus
Kriel-faksie in die kabinet. Die anti-faksie.

Gebrek-aan-Insig verv.'fS na die ministers in die onderhandeliligspan as- die
"eufories-geneigde ministers' en verklaar dan: "n Anti-ANC-alliansie maak dus
nie aileen sin rue, dis feitlik van lewensbelang vir ODS toekoms, En asdie anti
dan te negalief !dink, noem dit '0 Verenigde Front'

ja, verenig inderdaad, broers. Lyk vir Bittergal julie h66rt by die Gatshas
en die Hemusse en die ClJlNands en die Ferdi's en die Eugene's.

Die room van die voIk bet dikmelk geword,
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briewe

Michael Jackson

Speel met wur
Gert van tier Walt van Extonweg skryf
'n Sprokie ten opsigte van die sogenaamde nuwe
Suid-Afrika:

Daarwas eenmaal 'n land met groat leiers. Rulle
hetalles gedoen om hierdie land leetbaartemaak vir
al sy inwoners.

Dit het baie goed gegaan totdat somrnige van
hierdie onderdane begin dink het hulle is hulle
f~rmeesters se meerderes, Hierdie onwaarskynlike
leiers was' verantwoordelik vir die grootste chaos
sedertMoses dieRooi See metsy stafoopgeldoof het.

Hierdie "leiers" het toe gaan skull in 'n park waar
net oerdierewas. Daar het hulle met vuur gespeel.
Toehet daarop 'ndag 'ndraak gekom endie hekke
van hulle parkmet een gewelddadige blaas oopge
blaas.

RyBybee!

Frank Passano van SU'akopmund, Namibia skryf
Na aanleiding van Kerkorrel se brief, net die vol
gende:
1. Koos Kombuis het jou upstage;

,2. Ons hoop jou "come-back" sluit 'n beter stem en
wit in;

3. jou aanhanger vreet vrot kreef;
4. Koos Prinsloo moes jou teruggedonner her;
5. RY, bybee!
En ook vir liewe Christi van derWesthuizen:
Dit klink of jy vir Huisgenoot moonlight. '
Jy het obviously die Oprah Winfrey (lees oor hsar)
interview met Michael Jackson gernis (Februarie
1~3). Ongelukkig laat dit jou skets oor die 'Peter
Pan" van pop vaal en out-of-line Iyk. Siestog.

Jacksonhetbeslis meer aanhangers aswat Presley
ooit sou konhe.SelfsJim Morrison kan hom 'ngo gee.

jou artikel was vervelig, hyped-up en ennis
barend mistastend. Dalk moet jy (sou dieMJ-palawer
gebeur), sy persagent nader vir 'n onderhoud.

Sterkte pop.

om, vroomsoos u g10, heilige koeie te slag (en/of!)
aan die eindevan die dag 'nstandbeeld gaan verdien.
Oppasdat u nie 'nkompilasie van u vooroordele op
skrif oorskat nie. '

Mygoeie raad aan U: beoefen 'n bietjie nederig
heid. Ditsalbaie gepas wees. 0 ja, u houding teenoor
dr Buthelezi en ander is, soos ,my oorledepa sou re,
plain ongeskik.

Dit is u voorreg om van deButhelezitehou ofnie
. te hou nie, Ekwil uegter baie beleefd vra om tebesin

oor die plakkate op die verkeerspale wat ek ncod- •
wendig moet raaksien. Die goed maak my skaam,
wanthier skryf iemand inAfrikaans wat nie die eerste
stapvan wellewendheid openbaarnie. Ten tweede is
die bewoording rue snaaks nie - dis plain common.

taak van sy blad is om mense in te Jig en nie
noodwendig tebeinvloed nie.

Ek skryf dese om uit te vind of hy werklik so
belangeloos isenook nie net vir die onthalwe van, '

. pers-voorskrifte hom gaan laat verlei om goeie oog- .
merke met sy blad se inhoud te bereik nie. 'n
Nieparty-orgaan beroem hom natuurlik op sy objek- \
tiwiteit, maar ek kan nie glo dat daar van hulle iswat .
nie 'n dem omgee nieas ek in sylaaste paragraaf van
vandag se"Vlieg in die Salf" lees: " 'n Bietjie meer
positiewe (nie objektiewe) denke en geesdrif kan net
verder momentum (aan grondwetlike vordering) gee."
, . Max du Preez gee blykbaar tOg om, of hoe?

Wees nederig
B]du Toit van Fontainebleau skryf:
Ek kannie begryp hoekom u sulke onverskoonbare
venyn teenoor drButhelezi het nie. Vrye Weekbladse
plakkate is die naaste wat ek komaail die lees van u
blad. My hele psige appelleer daarteen om blootge
.stel te word aan die vooroordele opgedis in u blad.
Hier in ons kontrei is ook 'n paar ouens wat, in die
kleed van intellektuele denke almal binne hooraf
stand bombardeer met hulle negatiewe insigte., Om
nou nog verder tebetaal om te lees wat ander ouens

, in die rioolslote opgegrawe het, is nie 'n goeie
belegging van tyd en geld nie. Me~ vermy dit

, .doodgewoon.
Mense is nie "stupid" nie. Ek wens uwi! ophou

\
\

BRIEWE KORTER AS 300 WOORDE GENIET VOORKEUR

. \ ' RIG BRIEWE AAH:

\ , DIE BRIEWEREOAKTEUR, VWB POSBUS 1'77

NEWTOWN 2113

'&!i UNIVERSITY OF.V DURBAN WESTVillE
Centre for the Study ofSouthern
,African Literature

Applicants with aDhonours degree or equivalent qualification arc invited to register for a
two-year course-work MA degree in SOU1llERN AFRICAN UTERATURE.
The course-work MAwill consist of the foUowing TWO compulsory coursesr.

An ~torical overviewof Southem African Uteraturc. .
Theoncs andmcthodDlogics of Southem African Uleralure

A variety of interesting modules including the following, willalso be offered: ._

Theories of IanlWlle, meanlnl and translatlon In theSouthem African contelt
Blsto..,., mJlholol:r and literature
Ethnic, lender and class atereotypes In Southern AfrIcanliterature
Typical SouthernAfrican leDR8
Period SlucIles
Utera..,. production and commodification
Aesthetlca
.The Oral and the Written '
South AfrIcanUterature and,ldeology

This~de~ecwillbe Innluable to those engaged in any form of jourDalism and olhe
teaching of hteraturcat secondary and tertiary institutions. '

Application forms are anllable from 'lbe Registrar (Academic), Unlveralty of
Durban.WestTl1le, PrIvate Bal X5400I, Durban 4000 ORFax: (031) 820-2383

~:~;::s.abont the coone sbould be made to Dr A J YIn W:rk. Telephone (031)

" '. \

\ Virhoop en vrede
Piet Meiring van Waterkloof skryf:
Daar is erens 'n skroef los. Ek se dit na aanleiding van
botsende beelde van Max du Preez, een soos deur die
vrouIike ondervrager van die SAUK Woensdagog
gend opdie radio voorgedra, en die ander hoe hyself
in vandag se uitgawe van Vrye Weekblad insyrubriek
'Vlieg in die SalP' vertoon. In laasgenoemde geval
korn hy voor soos ek tevore in 'nbrief aan u blad
gesrneek het, as iernand wat lig in die tonnel begin

,sien. Indie radiosamespreking ontken hydatditdie
taak van die tydskrif is om virhoop envrede tewerk
en dus om daarin belang te stel. As self 'n oud-, '
joemalis watbedrewe was in die kuns omnuus bytye
'nbepaalde nuanse te gee eninverslag van politieke

, toesprake te beklemtoon wat jou pas, telkens uit
verband met die teks, het ekgereken Du Preez het
dsrem seker self 'n oogmerk met sy bantering van '

'" nuus. Oil omdat hy sy publiek sal gee waama hy
, . verlang. '

Die radiosamespreking Woensdag waarby drie
verskillende nuusmense betrokke was, het die ge
wone onbevredigende koers gevolg so na aan die
hart van die SAUK - losbrokkies van dieeenna die
ander totdat jy nie mooi Wee! wie wat se nie, en ook
nie bra omgee nie. Miskien het ek verkeerd afgelei,

.maar ek het onder die indruk gekorn dat Du Preez,
SODS deur die SAUK voorgestel, hom nielaat betrek
in die strewe na vrede in oris land nie omdat ditdie

52 VRYE WEEKBLAD 14 OKTOBER 1993



Daaris nie vee! bekend oor wat verder gebeur het
nie. Argaiese bronne kon egter enkele name van die
revolusionere leiers oplewer:

Helson Mandrolla; Kerel Rampokker; Pieter Mom
bakkies; Kallie Nietuis; Mamma se Bekke; Joe (Moer)
Slawe; Gay Naai do Julle Daar.

Die moral van die storie:
Moenie met vuur spee1 terwyl daar erger vuur

buite wag nie!

Nie opstandig nie

~flitenant-KolonelRoy Harrald (skakeloJfISier van
die Afdeling Binnelandse Stabiliteit se boojkantoor)
mn Pretoria skr)f
~a aanIeiding van "Die sie1 van die man in die
Casspir" deur Louis Kirstein (V'J~ Weekblad 2Sep
tember 1993);

Daar word beweer dat "opstand indie geledere
ran die Polisie se Afde!ing vir Binnelandse Stabilileit
broei", Na my mening is hierdie stelling klaarblyklik
die mening van die persoon met wie die onderhoud
gevoer is.

My ondervinding met ADS is dat die moreel onder
'ede baie hoog is en dat daar definitief nie oor die
rlgemeen 'n gevoel van opstand is nle, Ons moet
hesef dat lede verbonde aan die ABS onder uiters
moeilike omsandlghede werk en dit dus vir hulle
sorns kan voel dal hul bevelvoerders, soos beweer,
"overdraagsaam voorkom". Ek huldig egter die me
ningdat hierdie 'ngeisoleerde geval isennie oor die
algemeen voorkom nie.

Die stelling "Die ouens wat in hulleunstoele sit
en bier drink, sien nie wat!Iit-! onder aan die gang is
nie," is totaal van die waari',dd ontbloot.Die Kommis
saris, Generaal Johan van der Merwe, lt-genl Louw
Malan en ander lede van die Generale Staf het
onlangs gedurende die nag saam metlt-genl Johan
Swart, die Afdelingshoof van die ADS, enander lede
van die Bestuursraad van ABS-Hoofkantoor 'nbesoek
aan die gebiede in die Witwatersrand gebring. Bepaal
de probleme is geidentiftseer en daadwerklike aan
dag is daaraan geskenk.

Die terugvoering was baie positiefen dit weerle
die stelling dat senior lede nie weet wat aangaan nie
en nie omgee nie.

Verder kan geme!d word dat senior offsiere
verbondeaanABS-Hoofkantoor op 'n gereelde grand
slag ABS-eenhede Iandswyd besoek en dat daad
werk1ike kommunikasie met die lede op grondvlak
plaasvind ten einde probleme wat lede mag onder
vind, die hooftebied.

Ek doen 'nberoep opu om hierdiebrief teplaas
om die situasie inperspektief te plaas.

'n Beter wereld?
Margot Schultzvan Mellville skryf:
Die sinneloosheid van moord om ideologiese redes
word in die volgende gedig duidelik (my vertaling
van Erich Fred se Massnalmen).

Die Maatrre/s

Dieluiesword geslag
diewbeld word fluks
Die Ielikes word geslag
diewbeld word moo
Diedwases word geslag
die wbeld word~
Diesiekes word geslag
die wet-eld word gesond
Die treurlges word geslag
die wbeld word t'rOlik
Dieoues word geslag
die wbeld uordjonk
Die ryande uxrdgeslag
die wbeld uord vriendelik
Dieslegtes uordgeslag
die u-&eld word goed

Nag, Broeders
Abel van Hennopsmeer skr}f
Die Broederbond se uurglas is genadiglik besig om
leeg te loop. Vier dekades lank het hierdie klein
groepie Afrikaanssprekendes die politieke septer
geswaai en 'n bespotting gernaak van demokrasie in
Suid-Afrika,

Beskerm deur padementere priviJegie en selek
tief-geheime Iidmaatskap het die Superafrikaners, vir
persoonlike voordeel, onder die vaandel van Christe
like Afrikaner Nasionalisrne aile nie-blankes sebasiese
regte vervang met wetboekklousules (president De
K1erk het reeds om verskoning gevra vir apartheid).

Honderde duisende Suid-Afrikaners - insluitende
mede-Afrikaners - is intronke gestop en in diskrediet
gebring net omdat hulle die nasieverdelende Apart
heidsideologie wat etriiese verskille beklemtoon het,
verwerp en durfwaag het om hulteenkanting tewys,
Vra maar vir die Robert Sobukwe's, die Nelson
Mandela's, die Beyers Naude's, die Albert Geysers en
die Carl Niehause.

Die geskiedenis sal \\1'5 dat 'n paar hardekwas
ideoloe se Broederbondisme een van die belangrik
ste faktore was wat hierdie land stadig doodgewurg
het sedert die Nasionale Party (immers is die Broe
derbond die Nasionale Party en die Nasionale Party
die Broederbond!) die politieke mag in 1948 oorge
neem her,
• Dielandsekonornie isgeknak deur massiewe kor

rupsie wat 'n uitvloeisel is van die beleid dat
Broeders op grand van hul lidmaatskap sonder
bona fide meriete aangestel isbo meer bekwame
kandidate in die werksplek.

• Duisende Afrikaners (manlik envroulik) is blatant
bevorderingsgeleenthede ontneern net omdat hulle
nie aan eksklusiewe Broederlidmaatskapvereistes
voldoen her nie.

• In diewerkplek is Broeders inonderlinge geskille
metnie-Broeders openlik deur werkgewersbevoor
deel terwy1 albei geskuil het agter geheime lid
rnaatskap.

• Tans word mede-Broeders weer in sogenaamde
regsrellingsaksies bevoordeel bo ander en is dit

maar weer die nie-Broer wat sybaadjie moet vat
en loop.
Niernand het nog die gutsgehad om hiervoor om

verskoning te vra nie!
Baie kwaliteit-Afrikaners is na vier dekades van

frustrasie deur hierdie "Broederbond-favouritism"
gedwing om'n politieke tuiste te vind indie ANe en
laasgenoernde organisasie moet inderdaad besef dat
hy dienie-Broeder as 'n bondgenoot kan sien vera! in
die komende verkiesing.

AIle redelike Suid-Afrikaners (insluitende Afri
kaners) het -veral indie werkplek -ook die onbetwis
bare reg om aan te dring dat die identiteite van
Broeders bekend gemaak word. In die Nuwe Suid
Afrika is daar beslis nie plek vir gesigloses wat op
latbartige wyse probeer regeer vanuit katakombes
van geheimhouding nie.

Vergifnismaand
Alida Vujoen van George-Oos skr}f
Septernbermaand was nou al welwillendheidsmaand
ofvriendskapsmaand en al wat leef en beef, is die
hele maand aangemoedig om net geluk enlieftallig
heid te versprei en vriende te maak en welwillend
heid aan aImal te betoon. .

Toe word besluit Seplembermaand moetvredes
maand wees. Almal staan in diestrate, hou hande vas,
dra vredestekens, huil en lag saam enbeloof om te
stry en te werk vir vrede. En dan, walla, 23 mense
word doodgeskiet en 25 beseer opdie Heidelberg
pad want iernand sluip met AK4is rood enmaai af
onder taxiryers, almal doodonskuldig. lemand Is
bloeddorstig, ten spyte van oproepe vir vrede!

Miskien moetonsaanstaande Seplembermaand 'n
nuand van vergfnis noem om a1 die mense te
vergewe wat tot verkeerde kon1dusies en afIeidings
kom. Want kommunikasie bestaan daaruit dat ek die
lewe venolk uit my eie gegewe enmy de agtergrond
en my eie siening van die lewe. My medemens
vertolk my sienings en mybriewe enmy gedagtes uit
hulle agtergrond en hulleeie siening van die lewe en
hulle eieondeninding. L)'k myclaar sal daarom noon
vrede kom nie, anderswasdaarnie soeeel heroopge
nuakte sake van die Goniwe-moorde, die Anton
Lubowski-moord, die moorde op ander "Ie liber.1Ie
menseregte-bevryders, wat blykbaar so 'n doring in
die vlees isvan die meeste Afrikaners (en seker ook

. Engelse enjode, en Griekeen wat sebe\'OIking ook
al in hierdie landkonserwatief-gesind is). Want of 'n
mens nou diekommuniste, of anderskleuriges, of die
wat dieland vandie b1ankes wi! wegva~ ofMe ook
aI haat, diehaat in die land se mense Ie diep, diep.

Miskien moetonssommer noua1 begin om bdewe
tebegin skryf en vergifnis \1'3 vir a1 die mense wat
elkeen van onsop een of anderstadium 56 beskinder,
sleg sese ofbygekom het omdat elkeen van OIlSdalk
op die verkeerde ryd vir die verkeerde persoon
opgestaanhet

En ons beste bedoelinge om vir iemand op te
staan ofte",i1 help, deur diemodder gesleep isomdat
ons idee van iemand help, hemeIsbreed verskil bet
van iemand anders se idee vanhoe 0lIl iemand te
help. Omdat Christene se idee van iemand help
hemelsbree,d verskil van, se dalk, iemand wat nie so
verskrik1ik Christelik is nie se manier 0lIl iemand te
help. Want die k100f tussen Christene en nie-Ouis
tene in dieland is so onoorbrugbaar, dat 'nBosnie
Herzegovina dalkal is wat op ons wag.
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laastese
\

DI~ KWES~IE VAN BERO~
Om vaarwel en ekskuus vir apartheid te sa was maklik - maar eers moos hy

worstel om te verstaan waaroor die ver1ede regtig gegaan het, verle.
LEON WESSELS, minister van Mannekrag, aan Hennie Serfontein.

Hoevoeldit om lid te woosvandieregering
watdieANCverban het?
Die feil dat ons nou met die ANC praat en in die

. onderhandelinge die toekoms bespreek, is op
sigself 'n goeie gevoel. Want dan voel mens
werklik dat jy die verlede agterlaat.

Hoevoeljyoordieverlede?
Hoe meer mens leer van die verlede, soveel te
meer wi! mens daarvan wegkom. Maar ekdink dit
is be)angrik dat mens werklik seU betrokke raak
by die veriede. Om werklik te verstaan en te
begryp wat in die land gebeur he, sodat dit nie
weer gebeur nie.

Hoekomhet jygese jy is Jammeroor
apartheid?
Dit kom daarop neer dat wanneer mens ten volle
verstaan wat in die verlede gebeur het, en mens
voel dan die hunkering van alle Suid-Afrikaners
om te kan verstaan wat met hulle gebeur het, kon
ek Die anders nie as om te sf: Ek is so jammer dat
ek so hardhorend was.

Hoehetjyditervaar?
Dit was 'n wonderlike ervaring, veral vanwee. die
reaksie daarop. Dit was asof mense werklik
verstaan het dat ek geworstel het met die gebeure
van die veriede en in die hede, en my daarom
aanvaar het.

Was daarnegatiewe reaksie binnedieNP?
Omdat ek weet dat ek die waarheid gepraat het,
het mense my nie regtig direk met negatiewe
reaksie gekonfronteer nie. Mense het dit gewys
deurdat hulle nie met my wou debatteer nie. Dit
was 'n sensitiewe saak in ons kringe.

Soujysaamstem datjoupartynognie ten
volleas'nparty onomwondeomverskoning
gevra hetvirapartheid nie?
Voaraanstaande leiers soos die staatpresident en
Dawie de Villiers het verklarings in die verband
gedoen. Maar ek dink die party as n geheel het
nog Die genoeg geworstel met die konsekwensies
van die vyftiger-, sestiger- en sewentigerjare nie.
Dit is asof hulle wegskram van die realiteite van

Foto: SallyShorkend

die verlede. Die debat oor die verlede is nie
volkome oopgemaak nie en daarom glo ek dat
hulle nog nie verstaan hoeveel hartseer en swaarkry
die beleid vir mense veroorsaak het nie.

As jyterugkyk,hoesien jydieontmoetlngIn
DakartussenAfrikanersendleANCln1987
- wat deur[ouregerlngveroordeells?
Ek was deel van die NP-koukus en skram Die weg
van die besluite van daardie tyd nie. Ons was besig
met 'n ander koers, met 'n ander strategie am die
land se probleme op te los. Tyd het bewys dat
daardie strategie misluk het. Hulle was verkeerd.
Hulle was onsuksesvol en daarom onderhandel
ons vandag.

Dakar het beslis die aptyt onder Afrikaners eli
Suid-Afrikaners gewek om mekaar werklik tromp
op .in onderhandelinge te konfronteer. Oit op
sigself is 'n wonderlike bydrae.

Hoe hetjydieeerstemaal dieANC-die
mensewatvirjareasvyande beskou is
ervaar?
Mense hetbesef: hoe groat die verskille oak aI was
en hoe onsmekaar oak al gewantrou het, ons was
a1mal Suid-Afrikaners. My eerste arnptelike ontmoe
ling met die ANC was in 1990 in Oslo toe ek saam

met Nelson MAndela 'n verhoog gedeel het,
oenskynlik as opponente.

Maar na my toespraak het Mande!a opgestaan,
my hand geskud en my met die toespraak gelukge
wens. Daardie klein gebaar is deur die ander
kongresgangers van ander konflikgebiede toege
juig. Daar is gese dat as ons nieteenstaande die
groot verskille nog met mekaar kon debaneer en
saamstem, SUid-Afrika 'nvoorbeeld was vir plekke
SODS Ierland, die Midde-Ooste en elders.

Jyen Breyten Breytenbachhet blykbaarln
dleafgelopejarevrlendegeword. HetJyoolt
'gedlnkhy Is 'n verraaier?
Ek kan eerlik se dat ek met die persoon Bre}1en
begin worstel het lank voordat ek hom leer ken
het. Die gebeure wat daartoe gelei het cut Breyten

,die land verlaat het en dat hy gedoen het wat hy
gedoen het, het my sekerlik besiel am baie oar ons
hele situasie te dink. Ek onthou duidelik 'n gesprek
met die vorige staaispresident, PW Borha, oor die
hele kwessie van gemengde huwelike en oor
Breyten we persoon. Uit wat hy my gese het, was
dit duidelik dat die hele Breytenbach-episode hom
groat hartseer besorg het.

Dltword ges6as Afrlkanersveranderen die
kettlngsvan apartheldafwerp, dlt'n bale
lang en pynllke prosesIs.Was dlt diegeval
Injoulewe?
[a, beslis. Want ek glo dat die Afrikanerdom
waarmee ek grootgeword het so in ons ingegrif is
omdat ons daagliks 'n dieet van Afrikaans en
Afrikanerdom gevoer is. Daarom is dit vir ons
pynlik om ons standpunte te verander. Maar ek
kan eerlik se dit is oak 'nervaring en 'n gevoel van
bevryding.

Mens worste! met die vraagstukke. Eerstens
worstel jy met die onpraktiesheid van die beleid
Dan kom jy tot die gevolgtrekking dat die ideo
logie beslis nie net onprakties was nie, maar
geweldige swaarkry en hartseer veroorsaak het.
Dit was dan 'n wonderlike ervaring om te kan voel
dat jy nou as 'n Afrikaner nog steeds Afrikaans
praat en dat mense jail as 'n mens aanvaarennie
as 'n propagandis van apartheid nie. Dis 'n won
derlike ervaring. •
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Vryheid van spraak Is jou reg, en 'jou plig. So, 56 jou sA. Ons wll
graag die menlngs en idees van jou organisasie/beslgheld hoor. Oor

enlge onderwerp vanaf behuising tot onderwys, gemeenskapsontwik
kellng tot ekonomlese bemagtiglng•.

* 56 jou sA en ons sal dit in 'n onafhanklike nuusbrlef publlseer
wat bestem Is om die mondstuk vir Suid-Afrikaanse organisasles te
word. Maak nle saak hoe groot of klein nie. 'n Netwerk van posiUewe
Idees en gedagtes wat sal help om die nuwe fondamente van hlerdie

land te IA.
As jy graag die nuusbrief wil ontvang, of wil vertel van jou Idees of

suksesverhale, voltool hlerdle vorm vandag nog. Jy kan 'n verskll maak.

Aan: Die Reclakteur,56 Jou 56, Posbus 2651, Rlvonla 2128. IH
Naamvan organlsaslelbeslgheld: _
Posadres van organlsaslelbeslgheld: • •• •
Telefoonnommer: •__• • • •• •• _
Faks: •__._. • •• ••• _

Wat doen Jou organlsaslelbeslgheld: •• ••• ~
Ult hoeveel lede bestaan dlt: ••_••• •• __ ._•• _ .....Hoof van organlsasle/beslgheld: •••••• •• _. __•• .
Jou naam: ._._. •• •••••_•• •__•__.• _
Jou ampsbenamlng: ._• •••••_. ._ •• _••_. _

* Onderworpe aan Redakteur se goedkeuring



Met 'n voorgee is dit net
'0 droom om teen Ernie Eis te speel.

Maar vir hom kan dit nou u nagmerrie wees,
Sanlam se Kanker-Uitdaagreeks- Ons eerste nasionale pro-am-gholftoernooi.

Hier is u kans om die voorste
beroepsgholfspelers aan te durf!

Klub- en streekwedstryde
bepaal wie in die eindstryd gaan
meeding wanneer altesame 90
amateurs gratis by San Lameer

9
San Lam r

aan die Natal s e s uidkus byeen
kom. Hier sal hulle die beroep
spelers op 'n pragtige baan die
strydaanse.

Die enigste vereistes is dat u
'n manlike amateurspeler met 'n

KANKER K AN OORKO" WORD

voorgee van tussen 0 en 24 en.lid
van 'n gholfklub moet wees - waar
u ook volle besonderhede k an kry.

Skryf u vandag nog in - en
slaan saam met die kampioene
'n dryfhou teen kanker.

m Sanlal11
Aangebied saam met die k1ub lions International. onder beskenningvan die PGAe n met die steun van dieSuid-Afrikaanse Gholf-federasie. (Reel1- 8 Behalwe 7SAGF/2/93)
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