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BOPHUTHATSWANA kan binne
die volgende drie of vier weke die
eerste ANC-regering binne Suid
Afrika se grense he.

Die uitgeweke leier van die Bophutha 
tswana Progressive Peoples Party (PPP)
wat in 1988 'n mislukte staatsgreep gelei
het, Rocky Malebane-Metsing , Sf hy ver
wagdatdie regering vanpres Lucas Man
gope binne die volgende maand omver
gewerp sal word.

Die regering sal dan deur 'n ANC-bewind
vervang word. se Metsing. Sy PPP het onlangs
met die ANe saamgesmelt, en hy se hy keer
binnekort na Bophuthatswana terug ,

Politieke waamemers meen die opwelling
van politieke bewussyn in Bophuthatswana is

• deel van 'n breerbewegingregoordieTransvaal,
waardeur steun vir sowel die ANC as vir her
eniging van tuislande met Suid-Afrika "soos
'n veldbrand" versprei. -

Polisie-optredein vera! die Noord-Transvaal
en die Gazankulu-gebiede is volgens inwo
ners die afgelope rnaand intens verskerp in 'n
klaarblyklike poging om die totstandkoming
van progressiewe strukture aan bande te Ie.

Gerneenskapsleiersin Venda meen 'n ANC
staatsgreep in die tuisland met die oog op
herinlywing sou onafwendbaar gewees het,
was dit nie vir die militere magsoomame deur
kol Gabriel Ramushwana verlede week nie. .

Na die Ciskeise bewindsoomame verlede
maand was dit reeds duidelik dat die tra
dis ionele tuislandstrukture nie veellangerkan
staande bly te rnidde van die herlewing van
po litieke aspirasies nie,

Malebane-Metsing het die week uit

ballingskap in 'n buurstaat aan Albany
News bevestig dat hy by die ANC aan
gesluit het nadat Suid-Afrikaanse soldate
in 1988 die staatsgreep wat hy gelei het,
onderdruk het en hy moes vlug weens sy
aktiewe betrokkenheid by pogings om
Mangope te onttroon.

Malebane-Metsing se hy verwag dat
die mense van Boplmthatswana die huidige
regering ornver sal werpvoordat dieproses
vanonderhandelings in Suid-Afrika begin.
"Ekbeplan om in daardie tyd in Bophutha
tswana aan te korn en hoewel daar 'n hoe
prys op my kop is. verwag ek nie dat
Mangope enigiets daaraan sal kan doen
nie.Die soldate sal diemense se kant kies",
hethy gese,

Volgens Malebane-Metsing salhy bereid
wees om 'n nuwe regering te lei as die
mensehom versoekom dit te doen. "Ek het
geen -aspirasies om 'n tuisland-regering te

Vervolg op bladsy 2

Onskuld en die Buffel - 6 &7

Ole Edendale-blues - sal die weennag die seunse toekoms kan bevelllg?
(Fob: Avigeil Uzi· Afnplx)

- -

Onderhandeling: Hier is die spanne -12 &13



'"

2
Eskom en Jhb-stadsraad konkel saam

Spioen-kinkel in Eskom-kabel

"ANC-oorname dreigin Bop

Vrye Weekblad Is 'n omifhanklike we~kIikse koerantwat ultgegee worddeur Wending PUblikasies
Beperk (Reg. no. 88/04168/06). Ole dlrekteure van WendingPublikasies Beperkis Maxdu Preez
ChristoNel,ChrisOtto,VanZylSiabbert enSampleTerreblanehe. Oleaandeelhouers vanWendi"g
PublikasiesBeperk is die d~ekteure en werknemers vandie maatSkappy.; , ,

We!1ding Publikasies Beperk en VryeWeekblad ~ adres~: Breastraat 153: Newtown. i

Die posadresis PosbLis 177,Newtown 2113. ' '. " . . .' ' ,
Ole telefoonnommer is (011) 836-2151-9 endiefaksnommer8385901.

Redaksie
.~

Redakteur: Max du Preez ' . '
Hoofredaksle: Elsabe Wessels, Jacques Pauw, Ina van derLlnde ','
Nuusredaksle: Chrlstelle Terreblanche, Chrlstelle de Jager, AUdrey Brown
PearlIe Joubert, Phlneus Tshukudu, Irene Louw ." ,
SUb-redakteur: Ryk Hattingh . .
antwerp: Andrea Vlnassa, Esma Anderson' ,
Vrydag-redaksle: Andrea Vlnassa, Koos Prlnsloo .
Sportredakteur: Tlnus Horn '
Vrye Weekblad BoekelBooks: Koos Prlnsloo, Ryk Hattingh

Bestuur
Advertensles en bemarklng: Manle Eagar, Gwynne Bramley Wray
Admlnlstrasle en v~rspreldlng:Ke...Leen King
Redakslonele asslstente: Laetltla PopIe, Cathy Fennessy. .
Boekhoudlng: Clara Nkutha
Kantoorbestuur: Joseph Moetesl, Vernon Zulu, HazelWoodward

Bultekantore
Kaapstad-kantoor: Elsab6 Wessels. Tel (021) 22 2520
Pretorla-kantoor: Ina van der LInde. Tel (012) 834 879

VryeWeakblad kos R1,33plus 17cAve. Olt kosR75(AVeIngeslult) omvir'njaarlank
Inte teken, enR40 (AVBIngesluit) virsasmaanda. In Namibia, Swaziland, Lesotho en
Botswana kos dla koerant R1,50 plus verkoopbelastlng. Tarlewe Vir bultelandse
inteJ<enars Isbynavraag byCathy Fennessy besklkbaar. ' .
Probleme metverspreldfng moetgerlg word aanCathyFennessy by (011) 8362151.

en infiltrering van vergaderings. "Bronne"is
tussen R50 en RSOO vir inligting betaal. Die.
stadsraad het dieselfde gedoen.

,.. Intelligensie-beamptes het profiele oor
openbare persone en leiers opgebou. Die
stadsraad het ook op Ramaphosa, hoofsekre
taris van Cosatu, gespioeneer. Die stadsraad
hethom soopgesom: "Hy sienrasse-diskrimi
nasie in alles, is 'n emosionele opsweper en is
lief vir vrouens."

,.. Beide organisasies het spioenasie
toerusting aangekoop. Van Jaarsveld beweer
sy eie telefoon is meegeluister. Klein band
masjientjies is aangekoop wat "bronne" ann

. hulle kon versteek.
,.. Die stadsraad het openbare vergaderings

van anti-apartheidsgroepe bygewoon en ver
slaedaaroor opgestel. Die Jobannesburgse
stadsraad en Eskom het sterk gekonsentreer
op vakbonde watmoontlike stakings en boikotte
kon aanhits. .

,.. Eenvan die Johannesburgse Stadsraad se
ageore het die ANC geihfiltreer. Vrye Weekblad
verneem dat Eskom 'n gewese politieke
gevangene gewerf het, om vir hom spioena
siewerk te doen. Dit kon egter nie bevestig
word nie en dit is onseker of Van Jaarsveld
enige kennis hieroor het.

Van Jaarsveld wou die week geen kom
mentaaropsykomendehofsaaklewernie. Sy .
regsverteenwoordigers was ooknie gemagtig
om iets te se nie.

Rocky Malebane-Metslng

om af te lei dat die organisasie probeer om
Mangope tot 'n val te bring:

Malebane-MetsiDg het 'n beroep op die Suid
Afrikaanse regering gedoenomnie tussenbeide
te tree "asen wameer die inwoners van Bq:imlbat
swana teen die brutale en rnisleide Mangope
optree" nie, Hy se die meeste mense wat in die
sogenaamde tuislande woon het geen II demokra
tiese altematief buiten om die outokratiese en
korrupte klieke wat hulle regeer, omver te werp
nie".'

Malebane-Metsing sa Mangope moet homself
aan die wi! van die menseonderwerp en aan die
eise voldoen: Die ontperking van die People's

.Progressive Party en alle ander organisasies;
die vrylating van diegene wat aangehou word
Virhulle aandeel iIi die mislukte staatsgreep en
die onmiddellike beendiging vail alle politieke
verhore; die onvoorwaardelike en veilige
terugkeer van alle uitgewekenes; die opheffing
van omealistiese veiligheidswetgewing en die
noodtoestand asook die normalisering van po
litieke uitlewing asook die onmiddellike be
danking van Mangope en sy regering. ,

"Die mense van Bophuthatswana moet
Mangope' en sy noodtoestand ignoreer en om
standighede skep om na 'n verenigde Suid

, Afrika terug te keer", sa Malebane-Metsing.
Hy se Bophuthatswana wil nie en sal nie 'n ..,

uitsondering wees in die dwingende" verande- '
ringe wat besig is om die .toekoms van Suid- .
Afrika te vorm nie.

"Die krygskreet van alle Suid-Afrikaners,
sowel in landelike as stedelikegebiede, is burger
skap van 'n'verenigde, nie-rassige en demokra
tiese Suid-Afrika, waarhulle as gelykes behan-
del sal word. It •

", \'
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van die polisie se moordbende uitgevoer is, by
minstens twee geleenthede besoek. Die doel
was glo om die veiligheidspolisie s;' bronne-
netwerk van nader te bekyk. ' ,
· • Dit is bekend dat eenhede van Vlakplaas
tydens operasies van lee Eskom-huise gebruik
gemaakhetominoortebly. Dieveiligheidspo
lisie het met die toestemming Van Eskom van
verblyfby kragsubstasiesnaby CarolinaenPiet
Relief gebruik gemaak. '
.*Getuienis salwaarskynlik deur Van Jaarsveld .

aangebiedword dathy die selferkende leier van
In polisie-moordbende, kaptein Dirk Coetzee,

·en een van sy handlangers, David Tshikalange,
gewerfhet om spioenasiewerk te doen.

Vrye Weekbladhet ook vemeem dat die
·intelligensie-afdelings van Eskom en die Johari
nesburgse Stadsraad merkaar verlede jaar by
minstens twee geleenthede ontmoet het om
gedagtes en inligting uit te roil. ,

Beide organisasies het op dieselfde persone
.gespioeneer. Na bewering het Van Jaarsveld

ininstens een van die ontmoetings bygewoon.
Diebeampte by Eskomwat die stadsraad ontmoet
het, was Bird Smit. i

Volgens Van Jaarsveld se getuienis is daar
merkwaardige ooreenkomste tussen die spioe
nasiebedrywighede van die korporasie en die
stadsraad: '

• "Hanteerders",soos byvoorbeeld Van
Jaarsveld, het bronne elke maand uit Eskom se
koffers betaal vir die verkrygin~van inligting

leinie, rnaareksal inwillig as die mense my kies
as tussentydse leier wat her-inkorporasie by
Suid-Afrika sal kan verseker";

"Aangesien die meeste leiers in Bophutha- "
tswana wat by die strydbetrokke is,lede van die
ANC is, salso 'n oorgangsregering die eerste
ANC-regering. binne Suid-Afrika wees", ver-
duidelik hy.' '

Malebane-Metsing betook die week 'n oproep
op die inwoners van Venda, Ciskei en Tianskei
gedoen om hulle vir herinlywing by Suid-Af
rikatebeywerenhullegevraomhulgewigagter
die ANC in te gooi. '

InVen:dahetverlede weekse euforie oorpres
Frank Ravele se val die plek begin maak vir '
groot ontevredenheid met die nuwe regering se

, noodtoestand, verbod op vergaderings en op- .
togte endie inperking van die enigste vakbond.

Soldate daar bet erkendatlmlle die staatsgreep
. gesteun het omdat bulle moeg was om hul eie

mense te skiet, maar teleurgesteld is omdat '
. hulle nie die vertroue van die mense kon wen .:
nie. Hulle beweer selfs dat Suid-Afrika die..
oomame gesteunhet in 'npaging om die ooai'weDd
bare staatsgreep deur progressiewe leiers te
voorkom, Venda het nie 'n opposisie-party nie

·en sowel Azapo as die ANC wen glo by die dag ,
ondersteuners.

~'As kol Ramushwana hom bereid verklaar·
het om Venda na herinlywing met Suid-Afrika
te lei, sou die mense hom nog steun", het vader
Zho Nevuthale van die Lutherse Kerk die week
gese. Die kolonel het egter bloot gese hy gaan
die mag behou totdat herlnkorporasie uiteinde-

/' lik vir Venda moontlik gemaak word.
. In die Noord-Transvaal is sedert verlede

maand op veral UDF-leiers toegeslaan en vt;i
gens die Menseregte-kommissie se jmgste verslag .
word 64 mense ingevolge die noodtoestand en:
die Wet op Binnelandse Veiligheid a;angehou.
Die polisie is blykbaar veral besorg oor die
grootskaalse verbIUikersboikotop Louis Trichardt ,
en die totstandkoming vanjeugstrukture in die
Noord-Transvaalse "kring" wat lOgoor dele van _
Venda, Gazankulu, Bophuthatswana en Suid
Afrika strek.

Malebane-Metsing het die week gese syparty,
sal onmiddellikna bewindsoorname met stappe
begin om weer deel van Suid-Afrika teword.
Volgens hombet Mangope en sy regering lmlself
u 'n las bewys en behoort hulle dadelik te'
be~ ,

Hy sa as aanvaar word dat die ANC hom vir
die afskaffing van apartheid beywer enBopmthat:
swann is 'n faset vanhierdie apartheid, is dit reg,

luister en verslae daaroor opgesteL
Vrye Weekblad het die week vemeem dat

Eskom een van die omvattendste intelligensie
afdelingsbuitedie bestaande veiligheidsmagte

het. ,
Die bedrywighede vanEskomse intelligen

sie-afdeling is verlede jaar deur Van Jaarsveld
ontblootnadathy deurdie korporasie afgedank
is omdat hy glo gelieg het oor sy akademiese
kwalifikasies. Klagtes oor lndustriele spioena
sie word ook teen hom ondersoek.
, Intussenhet ditanndie lig gekomdatbeneweas

Van Iaarsveld minstens nog drle amptenare
wat by die sekuriteits- of intelligensie-afde
lings van Eskom betrokke was, geskors of
afgedank is: '
, ,.. Die hoof van beskenningsdienste van
Eskom, dr Bertus R Ferreira, het onlangs die
diens van Eskomverlaat kort nadat Van Jaarsveld
sy onthullings in Vrye Weekblad gemaak h?t.
Ferreira is 'n gewese veiligheidspolisieman
met vreemde kwalifikasies wathy in die buite
land verwerf het,

,.. KobusPotgieter, hoofvanintelligensie by
Eskom wat na bewering ook betrokke was by
die spioenasie-bedrywighede, is sowat 'n jaar
gelede al geskors en het ook 'n Nywerheids
hofsaak teen Eskom aanhangig gemaak. Hy.sal
na verwagting in Van Jaarsveld se hofsaak
getuig, Potgieter is 'n gewese majoor in, die
Verkenningskornmando.

,.. Vrye Weekblad verneemdat 'n gewese
polisie-kolonel in Eskom se sekuriteitsafde
ling ook verlede jaar geskors is, maar dat daar
weer planne is om hom in diens te neem,

Van Jaarsveld se datEskom van hom ontslae
wou raak omdathy In" gevaar" vir hulle geword
het nadat hy meer as RI miljoen se korrupsie
ontbloot het,

Van Jaarsveld is inMei verlede jaarvan die
, Kendall-kragstasie na die intelligensie-afde

ling by Megawattpark verskuif en betrokke ,
geraak by die sogenaamde Soweto-projek. ,,\
, Eskom ontken ten.sterkste dat hy ooit op

enigiemand gespioeneer het en datdit nie deel
van Van Jaarsveld se tank by Eskom was 'om
inligting inte win oor swart leiers en vakbonde

.nie.
Uit inligting blyk dit dat Eskom !Ieintelli- .

.'gensie-afdelingtn noue verbintenis inet die
veiligheidspolisie gehad het;'

,.. 'n Amptenaar vanEskom se intelligensie
afdeling het Vlakplaas, wat 'net buite Pretoria
geles is en waarvandaan beweerde operasies

,

JACQUES PAUW

GETUIENIS oor spioenasiebedIywigbede van
Eskom, wat onder meer besoeke insluit deur
intelligensie-amptenare aan Vlakplaas,
hootkwartier van die polisie se moordbende,
word aanstaande week in die Johannesburgse
Nywerheidshof gelewer.

Volgens Vrye Weekblad se inligting het
die intelligensie-afdelings van Eskom en die
Johannesburgse Stadsraad mekaar by ver
skeie geleenthede ontmoet om inligting uit te '
roil. Baasspioen Craig Williamson het min
stens eenkeer 'n intelligensie-opleidingskur
sus van Eskom bygewoon. Hy het met 'n
helikopter daar aangekom.

Minstens vier amptenare van Eskom se
sekuriteits- en intelllgensie-afdelings wat na
bewering by spioenasie-bedrywighede op
vooraanstaande swart.politieke leiers, vak
bonde eneie werknemers betrokke was, is die
afgelope maande afgedank of tydelik geskors,

Merkwaardige ooreenkomste tussen die
spioenasie-bedrywighede van Eskom en die
Johannesburgse Stadsraad gaan na verwag- '
'ting aan die lig kom indien Frans van Jaarsveld,
gewese intelligensie-beampte van Eskom, se
getuienis in die NyweIbeid~f aswaar bewys
word.

-Van Jaarsveld beweer dat hy, Eskom se
intelligensie-afdeling en "gewerfde bronne"
op politieke leiers soos FrankChikane, Cyril
Ramaphosa en Albertina Sisulu moes spioe
neer. Terselfdertyd is Cosatu-vakbonde geinfil
treer en die politieke bedrywighede van eie
werknemers gemonitor.

Bewerings oor noue kontak tussenEskom,
die veiligheidspolisie en die Johannesburgse
Stadsraad kom in 'n tyd wanneer die korpora-.
sieuiters vertroulike en sensitiewe onderhan
delings met die gemeenskapsleiers van Soweto
voer in'n poging om elektrisiteitsvoorsiening
aan die, swart stad te normaliseer,
" Die intelligensie-afdeling van Eskom moes

volgens Van Jaarsveld op 'n gereelde basis
profielstudies op die swart leiers doen en
deurstuur aan Eskom se onderhandelspan en
vakbonde infiltreer om bestuur oor komende
stakings te waarsku. '

Die afdeling moes ook op Eskom se eie
werknemers spioeneer. Die bedrywighede van
vakbonde se vloervlak-bevelvoerders is gemo
niter en vergaderings in kamponge is afge-

Vryc Wcekblad,I2 April 1990
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UDP seplan van aksie
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Versetoptredesgaan voort
ELSABe WESSELS

'N VELDTOG om die grondslag vir'n
verkose grondwetgewende vergade
ring te Ie word sterk in die UDP se
nuwe program van aksie - wat verlede
naweek in Kaapstad beslag gekry het
- beklemtoon.

Die besluit is geneem by 'n
werkwinkel wat deur sowat 450
afgevaardigdes van oor die hele land,
insluitende lede van Cosatu en die
ANC, bygewoon is.

Diewerkwinkel het 'n vergadering
van die nasionale uitvoerende lig
gaam vandie UDP vervang, nadat dit,
in die lig van die wettiging van die
ANC en die vrylating van Nelson
Mandela, opgeskort is.

Die stap dui op die UDP se aan
vaardingvandieANC,asdieleidende
politieke party in die bree demokra-
tiese beweging. .

Die afgevaardigdes het hul ver
bind tot 'n voortgesette program van
aksie, ondanks die begin van die eer
ste ronde onderhandelingsgesprekke
tussen Nelson Mandela en Staatspre
sident FW de Klerk verlede week, en
die eerste formele onderllandeling wat ,
op 3 Mei tussen die regering en die
ANC plaasvind.

Dit is duidelik dat die politieke
stryd van die, brei: demokratiese
beweging nie deur die voer van on
deJhandelinge ingekort gaan word nie.

Die uitbreiding en bewerkstelliging
van groter eenheid in die bevry
dingsfront is deur leiersfigure binne

die bree demokratiese beweging
asook deur Mandela, wat afgevaar
digdes op die eerstedag toegespreek
het, beklemtoon.

'n Program van aksie wat daarop
gemikis om die hand van die ANC
en SAKP te sterk, is deur afgevaar
digdes gesteun, Die voortbestaan
van die UDF in 'n oorgangsfase is
verseker deurdat sy spesiale rol as
politieke mobiliseerder van die
massas ter ondersteuning van die
ANC erken is.

Uit besluite wat op die
werkwinkel beslag gekry het, kan
'nnuwe vlaag van massa-optrede,
soos straatoptogte en wegbly-aksies
rondom spesifieke sake te wagte
wees.

Die werkwinkel se bevindings

duidaarop dat die afgevaardigdes, waar
onder 20 verteenwoordigersvan Cosatu
en UDF-leiersfigure wat onlangs as
streeksleiers van die ANC aangewys
is, soos die UDP se publisiteitsekre
taris, Terror Lekota, en die ANC se
nuwe hoofverteenwoordigerin die Wes
Kaap, TrevorManuel, 'nverteenwoor
digende grondwetgewende vergader
ing in die vooruitsig stel. Die skrywers
van die nuwe grondwet sal aangewys
word nadat 'n nie-rassige algemene
verkiesing gehou is.

Die kwessie van 'nnuwe Suid-Afri
kaanse grondwetis eenvan die belang
rikste struikelblokke op die onderhan
delingspad. Terwyl die grondslagvir 'n
verkose grondwetgewende vergader
ing in die ANC se onderhande
lingsdokument, die Harare-verklaring,

uitgestip is,word dit in regeringskring<:,
verwerp. Die grootste kritiek daar-: '
teen is dat rninderhede 'n aandeel in
die skryfvan die grondwet ontneern
word. " " "

Dit wil egterblykdatdie ANC en
die bree demokratiese beweging hul

, 'gaan toespits op dieskep van strukrure
om maksimum steun in 'n volwaar- '
dige nie-rassige verkiesing te kan
inpalm.'

Die omverwerping van "mari
onette" van die regering in die luis
lande en die skep van "vriendelike"
gesags~kture as 'n voorspel tot
volwaardige herinlywing by Suid
Afrika is as 'n plan van aksie uitges- '
onder. Die UDP steundiehou vanre
ferendums om tuislandinwoners 'n
kans te gee om hul stem te laat geld.

Selfs die siekes is in vangwaensgeprop

, Ole pollsle neem plakkers en hul ondersteuners In hegtenls nadat toestemming vir 'n
protesoptog Donderdag In Kaapstad geweler Is (Fa"': MikeHutchings)

Twee ANC-afvaardigings na SA.
-,',

met die' gevolg dat die' enigste
verwysingshospitaal vir swartmense
van hier tot in Messina tot stilstand
gekombet "Onsboor datlmlle~"
meer gestry het oor-watter hek van
die hospitaal gesluit moes word in
plaas daarvan dat hulle die issues
aanspreek en met ons ko~ praat," se
die suster,

Reggie Mbongo, die organisasie se .
verteenwoordlger by 'die Frontllnie
Jeug.o~e,enDeacon Mathe, ,
die voorsitter van die Nasionale -,
Jeugkomittee - Sayco se voorloper.
Mathe is aan die elnde van 1985
die land ult,

Die belangrlkste. saak wat by
die kongres bespreek salword, is ."
die samesmelting van die ANC-_
jeugUga en Sayco. '

Daar word sterkbeweer dat die
ANC-jeug onder Sayco wil dien
omdat die organisasie 'n federale ,
struktuur het, en dus jeug van',
ander po11tieke standpunte insIuit.

Die kongres, wat die naweek op
Nelspruit plaasvind, is Sayco se
eerstesedertdie organisasie in 1987
onder geheime omstandlghedeIn
die Wes-Kaap geloods Is.

Die kongres sal deur' Nelson
Mandela toegespreek word.

probleme en klagtes nie verder as die
plafon gaan Die. Daar is 'nalgemene
gevoeldatteenswartmense gediskrim
ineer word en arbeidsverhoudinge
bestaan feitlik Die:

"Hulle wil alles met spierkrag doen.
Hulle hoor al vir jare nie as ons met
probleme komnie, Hulle het tot dusver
heeltemal geweier om te onderhandel,

Youth Congress (Sayco) byte woen,:
Kort op hulle hakke volg die

afvaardiging van die ANC se de. '
partement van inIigting, onder Ield
Jng van Peter Mayibuye, die orga
nisasie se adjunk-hoof van ProtokoL

Volgens 'n ANC-bron In Johan
nesburg is Mayibuye gedeelteJik ver
antwoorde11k vir reellngs vir die '
onderhandeIlngsgesprekke tussen
die regerIng en die ANC wat op 2
Mei in Kaapstad begin.' ' "

Mayibuye sal gesprekke voer en
vergaderings reel met verskeie or
ganisasies landwyd, en die ANC.
kantore in Johannesburg beman.

Waarskyolik sal die afvaardig
ings nie terugkeer Lusaka toe nie,
.maar salonmlddehk begin om dIe
ANC se Infrastruktuur te vestig.

Van die jeugleiers wat utt Lusaka '
sal aankom, is Jackie Selebe, die
president van die ANC-jeug11ga,

besware teen die betrokke ad-minis
tratiewe beamptes is, se 'n ver
pleegster: "Dis mense wat dinkbulle
is suksesvol wanneer hulle mense
aan hospitaal- en provinsiale regu
lasies kan onderwerp, sonder om
begrip te kweek vir die probleme
van die personeel.

"Swartmense vind dat hulle

AubREY BROWN

DIE terugkeer van die ANC-ban
neUnge begin die week volstoom
met die aankoms vandag en vroeg
volgende week van twee ampte-,
llke ANC-afvaardiglngs In Suid
Afrika om die organisasie se
operasies binnelandsop die been
te kfy. ,

Hulle is die eerstevan 'n stroom
ultgewekenes wat die land sal
blnnekomna die wettigIng van
die ANC In Februarie.

Tot nou toe was dit nog net
Jacob Zuma, die ANC se hoof '
van inteUigensie, wat die land in
en uit Is.

Vandag kom 'n afvaardlging
van 40 Iede van die ANC-jeug
11gadie land bInne om die eerste
kongres van die South AfrIcan

Sowat 100' polisiemanne en 20
polisiehonde het 'n kordon oin die
groepgetrek. 'n Polisiebevelvoerder
wat met die stakers begin praat het,
het gese elkeen mag net een vraag
vra. Toe een van die leiers vir die
vierde keer 'n vraag vra, is opdrag
gegee dat die man gegryp en geboei
word. 'n Paar bottels het onder luide
protes deur die lug getrek. Volgens
kol U Haasbroek van die> afdeling
openbarebetrekkinge is'n distrikskom
missaris van Pretoria-Noord met 'n
bottel teen die kop getref, maa~hy is, '
Die beseernie.

'n Verpleegster wat om een-uur
van diensafgegaan bet,vertel:"Mense
het in aIle rigtings gevlug, ook in die
hospitaal in. Die polisie het traangas
begin gooien met mbberkoeels geskiet.
Ek is omgestamp en platgetrap. Ek
kon hoor hoe die polisie die opdrag
gee: 'Byt hulle',

"Hulle het selfs in sale ingestorm
waarpasiente gelehet, Eenpasient in
hospitaalklere is gegryp en in die
vangwa gedruk en is eers vrygelaat
nadat dokters tussenbeide getree het,
Selfs die dokters is met inhegte
nimeming gedreig. "Dit het aange
hou tot drie-uur, met besoektyd.
Verpleegsters en susters, wat toe nog.
gewerkhet en niks met die stakery te
make gehad het Die, is geslaan, deur
honde gebyt en in hegtenis geneem.
Van die verpleegsters se onderklere

, het uitgehang terwyl polisiemanne
hul oor die grond gesleep het."

'n Swart dokter vertel dat poli
siemanne en hu1 honde selfs die tearer
saal in is. "Die teaters is steriel, Ek
mag nie eens met my skoene daar
ingaan nie."

Hy beweer traangas is reg voor
die venster vandie waakeenheid van
die hospitaal gegooi. "Dit is emstige
siek pasiente wat daar Ie. Meeste van
hulle kan nie loop nie.Hulle is aan
masjiene en pype gekoppel en kan
nie wegvlug van die traanrook Die."

Hy se: "Die intimidasie van die .
kant van die werkers was minimaal,
Die hele twee weke wat hulle staak,
is niemand gemolesteer, beseer of is
enige eiendom beskadig Die.Dit was
Die nodig om ,die polisie in te roep
nie. Dis net 'n klomp histeriese bang :'
witmense wat die gebeure opgeblaas
het as 'n verskoning om in te gryp."

Op 'n vraag oor wat presies die

INA VAN DER LINDE

ONBUIGSAME administratiewe
, beamptes by die Garankuwa-hospi
taal noordwes van Pretoria; brutale
polisie-optrede en 'n onbeholpe
"onderhandelaar" wat glo in spier
krag eerder as praatkrag, het die enig
ste verwysingshospitaal vir sowat vyf
miljoen swartmense in Noord
Transvaal lamgele,

Verhale van polisiemanne wat in '
sale en operasieteaters ingestorm en
'n sieke in hospitaalklere in 'nvangwa
gedruk het, bottels wat deur die lug
trek en honde wat links en regs' byt,
het die week na vore gekoin terwyl
pasiente van Dinsdag af van die hos
pitaal weggewys is.

Verpleegpersoneel het hul ook die
week by gesondheidswerkers en swart

,administratiewe beamptes aangesluit
wat die afgelope twee weke staak. Die
verpleegpersoneel het egter teen laat
vandeesweek weer begin werk.

Intussen hetonderhandelings om
'n tussenganger te vind tussen die
werkers en die Transvaalse Provin
siale Administrasie (TPA) die week
begin. Na vemeem word gaan 'n
kommissie van ondersoek ook
a!U1gewys word waarop lede - wat vir ,
alma! aanvaarbaar is - sal dien.

Die verpleegsters weier om hul
werk voort te sit nadat polisiemanne
na bewering Maandagrniddag met
honde en al by die hospitaal ingebars
en sonder diskriminasie verpleegper
soneel, besoekers en selfspasiente
aangeval en in hegtenis geneem het.

Volgens 'n woordvoerder van die
TPA is 'n hofinterdik teen di~ st~ers
verkry waarvolgens hulle Maandag- ,
oggend om nege-uur gelas is om die
hospitaalgronde te verlaat, of om na
hul werk terug te keer. Die.polisie is
ontbied toe die werkers geweier het
om te loop;

Verskeie ooggetuies het vertel dat
die polisie so teennege-uur die oggend
daar opgedaag het. Die werkers is
beveel om te loop, maar 'hulle het
geweier omdat hulle gewag het op 'n
antwoord op 'n memorandum waarin
bulle onder meer gevra het dat twee
administratiewe amptenare, ene
SwanepoelenBoshoff, ontslaanword
of op veri of ~oet gaan sodat klagtes
teen hulle ondersook kan word.

VryeWeekblad, 12April 1990
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Tereggesteldes se laaste rusplek...

SOLOMON MAHLANQ,!/

...en Mahlangu 'Ie
-ook daar Iewers

PHINEUS TSHUKUDU i

OP 6 April 1979 het 'n lykswa by die
groot ysterdeure van die Sentrale
Gevangenis in Pretoria uitgery en

.koers gekry na 'n doodsakker -waar
tereggesteldes 'n eensameen kru laaste
rusplek kry.

Op daardie dag is 'nANC-kryger
.dood en 'n lewende legende gebore:
Solomon Mahlangu.

Vir miljoene swartmense het sy
dood die simbool van die bevryding
stryd geword. Die ANC het 'n oplei
dingsentrum ,in Tanzanie, die Solo
mon Mahlangu Kollege, na hom
vemoemenvandagnogword sy dood,
jaarliks herdenk. ' :

Sy dood het destyds 'n ongekende "
internasionale veldtog teen "politieke". - 

.- teregstellings ontketen. In die strate
· van Pretoria, Soweto,Langa enLusaka
het mense op 6 April 1979 openlik .
gehuil.

En tog is Mahlangu maar net een '
· van honderde tereggesteldes die

afgelope dekade enmeer. Inteendeel,
nasyteregstelling,isnogsowat 1100 .

· mense gehang vir misdade wat ge
wissel het van'moord en verkragting 
tot hoogverraad en terrorisme.

. Hoekom dan dat Mahlangu s6 'n .
simbool geword het?

Hy is in 1978 aangekeer toe 'n
skietery uitgebreek het nadat polisie
"verdagte" swartmans op die sypaadjie
opgemerk het. Eenvan die drie mans _
het 'n vuurwapen uitgepluk en begin 
skiet. Twee mense is dood en ver-,
skeie polisiemanne ernstig verwond..'._

Mahlangu self is nooit daarvan
beskuldig dat hy enigiemand
doodgeskiet het nie.

Hy is tel'dood veroordeelop grond
· van die sogenaamde gemeenska.plike
oogmerk-beginsel. .

Hy was 23 jaar oud toe hy gehang
. is. Hy sal waarskynlik die langste

onthou word vir sy afskeidswoorde
aan sy moeder, Martha: "My bloed
sal die boom voed wat die vrugte van
vryheid sal dra, Vertel aanmy mense
.dat ek hulle lief het en dat hulle die
stryd moet voortsit."

lappie oorgroeide grond. Drie skaars
waarneembare hopies. Hy het hulle
name vergeet. Hy kan ooknie onthou
waarvoor hulle gehang is nie.

Vele mites omring die doodstraf.
So is daar diegene wat glo dat mense
nooit gehang word nie, maar vir die
res van hullewe in die Munt vir die
staat gaan werk. Hoekom die Moot?
"Die regering sal nie iemand ophang
wat vir hom kan geld maak nie,"
word gese. '
, 'n Rede vir die ontstaan van die

mite is dat die familie nooit toegelaat
wo~d om die tereggestelde se lyk te
siennie.

Sowat 'n uur na die teregstelling, '
word die familie toegelaat om 'n diens
in die gevangeniskapel by te woon.

. Die doodskiste staan voor in die ver
trek. Die familie mag nie die lyk sien

.nie, en hulle mag nie die begrafnis
bywoon nie. \c'

Die vind plaas onmiddellik na die
diens. Die kiste word met 'n swart
taxi-bus na die begraafplaas geneem.

Enkele daeof selfs weke na'n
begrafnis stuur die Gevangenisower
hede 'n nota aan die familie met die
grafnommer daarop.

die Portugese immigrante gehad het
en in 1968 is daar selfs deur 'n na- .
vorser van die Vrystaatse univer
siteit in 'n tesis voorgestel dat Por
tugese as nie-blankes geklassifiseer
moet word, _

Die houding het die Portugese
bedreig laat voel en aan mekaar laat '.

. vasklou as 'n gemeenskap. Die im
migrante het dus ekonomies geinre
greer geraak in die Suid-Afrikaanse
lewe, maarnie sosiaal ofpolitiesnie.

"Die gemeenskap is dus heeltemal .
onvoorbereid vir die verandering in
Suid-Afrika en is bang vir die
toekoms,' se Moura.

Maar Dipsa is vol hoop vir die
toekoms van hul gemeenskap as Suid
Afrikaners met 'n Portugese kultuur,

"Ek glo werklik dat daar tussen
die tweede en derde geslagPortu
gese baie mense is wat ons.ideale
deel en ons sal steun, maar 005 weet
daar Ie harde werk voor om mense_ .
van voor af op te voed. Vrees en
onkunde is ons grootste vyande," se
Nascimento.

Sowel die mede-leier van die
Demokratiese Party, Wynand Malan,
as ldasa het hul steun aan Dipsa be
loof.

hulle Die gekom nie," se Mathima,
bedoelende die begrafnisspan van die
Sentrale Gevangenis in Pretoria.

, "Vroeer was dit altyd so eenmaal 'n
maand, partykeerdriekeer 'n maand.
Altyd vroeg in die oggend,"

Ons vra die opsigter na die plek
waar terdoodveroordeeldes begrawe
word. Op en af ry ons langs die rye
grafte. Aan die einde van die be
graafplaas klim hy afen beduie na 'n

indentifiseernie met hulle ideologie
nie," se Nascimento.

Dipsa glo dat die beste manier om
die toekoms van hul gemeenskap in

. 'nnie-rassige demokratiese Suid-Af
rika te verseker, is deur met almal te
praat, veral met buite-parlementere 
groepe. Hulle het reeds.kontak ge
maak met organisasiessoos die ANC,
PAC, Idasa en die' Five Freedoms
Forum,

"Onsglo dat dit die enigste rna
nier is om die foute wat Portugese in
hul vorige kolonies, Angola enMo
sarnbiek, gemaakhet, in Suid Afrika
te vermy," se Dipsa.

.Die probleem het lank terug
ontstaan, se Moura, toe Portugese
immigrante oorspronklik na Suid
Afrika gekom het.

Hulle was meestal mense uit die
laer inkomsteklas wat relatief onopge
lei was, en' apartheid het hulle die
geleentheid gegee omgou enmaklik
baie geld te maak. Die immigrante
het dus gou 'n goeie niiddelklas-Iewe
begin lei en nie 'n werkerskultuur
ontwikkel soos die Portugese ge
meenskappe in Europa nie, se sy..

'n Verdere probleem was dat baie
Afrikaners'll rassistiese houdingjeens

tel rustig saam.
Ons kon die graf van Solomon

Mahlangu nie in die begraafplaas kry
Die. Hendrik Mathima, die opsigter,
het nie geweet ofhy daar begrawe is
nie. "Miskien in Benoni."

Daar is wel ander grafte waar
gehangdes begrawe is. Meestal vel'
uitmekaar en toegegroei onder die dik
gras van 'n geil reenseisoen, '.

"Die afgelope twee maande het

Die drie mense agter Dipsa is
Manuela, sielkundige Tony de Gou
veia en regsadviseur lose Nascimento.

Dipsa het hulself gedistansieer van
tradisionele Portugese groepe en "self
aangestelde verteenwoordigers" van
die gemeenskap soos die Comen
dadores en Conselleiros,

Die Conselleirosis verkoseverteen
woordigers, maar DeGouveia se bulle
is onverteenwoordigendwant hulle is
verkies deurmense wat die Portugese
Hubs bywoon. 'n Studiewat hy gedoen
het, het bewys dat net 20 persent van
die gemeenskap die klubs bywoon.

Die Cornendadores is mense wat
deur die Portugese regering vereer is
vir hul 1'01 in die gemeenskap, maar
daar is deesdae wantroue 001' hoe
presies besluit word wie vereer moot
word. .

Saam vorm die twee groepe die
"verteenwoordigers" van die Suid
Afrikaanse Portugese gemeenskap.
Hulle praat namens die gemeenskap
met die Portugese regering en dien op
al die gemeenskapsorganisasies.

"Ons wil nie noodwendig in kon
flik met die mense wees nie, maar die
sogenaamde verteenwoordigers is
reaksioner en konserwatief en ons

,;, h " ..... '

Hleren daarsteek'n grafsteen ult, dieres Is net onbekende hoples
grond. .

~~II' 5
AGTERGR,OND luimerend aan die soom van die township

INAVAN DER LINDE

DIE Mamelodi-begraafplaas is 'n
vreedsame plek. 'n Groot lap aarde,
vel' weg van die woelige stadsverkeer,
sluimerend aan die soom van die
township. Anders as wit begraafplase
is hier nie 'n heining met 'nhekkie om
by in te gaan Die.

'n Paar kinders speel tussen die
grafte rond; 'n stringetjie werkers vleg
tussendie grafte deur op pad huis toe; .
'n jogger sluit die stofpad in by sy
oefenprogram.

Maar dis geen gewone begraafplaas
rue. Tot onlangs nog het die begraf
nisspan van die Sentrale Gevangenis
in Pretoria die Iyke van tereggesteldes
hier kom aflaai om begrawe te word.

Diebegraafplaas maakbykans deel
uit van die dorpslewe in Mamelodi.
Dood het deel geword van die Iewe
hier.

Op die soel somersmiddag kom Ie
'n bejaarde man en sy vrou, hy in 'n
pak en sy deftig getooi in baar
Sondagklere, 'n bossie blomme op 'n
kind se graf, Drie ander kinders dren-

Portugese breek metregses
CHRISTELLE DE JAGER

DIENasionale Party se wittebrood
met diePortugese gemeenskapin Suid
Afrika is verby,

'n Nuwe politieke groep, die
Demokratiese Inisiatief van Portu
gese van Suid-Afrika (Dipsa), wil die
gemeenskap nou aktief voorberei vir
'n nie-rassige demokrasie deur onder
meer skakeling met die ANC, Idasa
en die Demokratiese Party.

Dipsa is die week op 'n perskonfe
rensie bekend gestel.

Die stigtervan die groep, Manuela
Castro Moura, se dat terwyl Dipsa die
Portugese kultuur en identiteit
waardeer, is hulle tot Suid-Afrika
verbind en wil nie "retornados"
(terugkerendes) word nie.

"Ons wil die Portugese gemeenskap
help om ontslae te raak vanrassistiese
houdings en om, 'n demokratiese
gemeenskap sander apartheid te aan
Vaal'.

"Ons wil verhoudinge met die swart
gemeenskap en hulleiers verbeter en
daaraan -werk om die persepsie dat
alle Portugese rassiste en uitbuiters .
is, te laat verdwyn," se Moura.

Venda wilsteeds deel van Suid-Afrikaword
CHRISTELLE

TERREBLANCHE

'N MAAND gelede het inwoners van
Venda aan Vrye Weekblad gese; "Ons
het nie 'n staatsgreep nodig nie, 005

het al een gehad. Die weermag is in
beheer van die land en nie pres Frank
Ravele nie." •

Verlede week is 'n bloedlose mi
Iitere magsoorname onder aanvoe
ring van kol Gabriel Ramushwana, .
voorheen adjunk-bevelvoerder van die
Venda-weennag (VDF) uitgevoer. Die
blanke bevelvoerder, brig PG
Steenkarnp, is uit die VDF geskors
omdat hy nie tot die staatsgreep wou
instem nie. Ravele het sy amp onder
dwang neergele, "Die weermag is
steeds inbeheer", het inwoners die
week gese.

Natienjaarvan onafhanklike tuis
landregering was Ravele en sy rege
ring die afgelope jaar in onguns weens
beweerde korrupsie, swak onderwys,
lae salarisse en hardhandige optrede
teen inwoners. 'n Opposisieparty is .
nooit toegelaat nie.

Maar die mees dwingende eis
teenoor Ravele en sy kabinet was
hereniging met Suid-Afrika. Ge
meenskaps- .en kerkleiers het hom
weekliks gaan sien om die inwoners
se kommer 001' te dra dat Venda deur
pres FW de Klerk gekOOpteer sal word
om aan sy kant teen die ANC 001' 'n .
nuwe Suid-Afrika te onderhandel.

Nou vrees die mense dat gerugte
van Suid-Afrikaanse steun aan die
-staatsgreep waar is, want dit sal be
teken dat dit moontlik juis ten doel ,
het om die nuwe politieke strukture
en ontwikkelings aan bande te Ie.

"As kol Ramushwana dalknog na

die staatsgreep aangedui het dat hy
beoog om onmiddellik aan hereni
ging met Suid-Afrika aandag te gee,
sou hy die mense kon oortuig dat hy

. regtig vir hulle belange omgee," het
eerw Zho Nevuthale, Lutherse pas
toor van Thohoyandou, die week
gess, .

Die kolonel het egter aangekon
, dig dat hy in beheer sal bly tot en met
eindelike herintegrasie met Suid
Afrika. moontlik gemaak word.

Nevuthale bevraagteken die feit
dat Ramushwana pas na die 001'

name 'n noodtoestand en aandklokreel
afgekondig het asook 'n verbod op
byeenkomste.en optogte.

(Ramushwana is 'n voormalige
veiligheidspolisieman wat na be
wering die ANC in Lusaka infiltreet
het. Hy het ook in verskeie hofsake
verskyn waar venrieende terroriste
getuig het dat hy hulle gemartel of .

laat martel het.) om die tuislandstrukture te probeer
Verlede Donderdag, net mi die red. "As die nuwe owerhede se

.,staatsgreep,het mense deur die strate agenda is om die struggle te ~er-

na die stadion in Thohoyando opgeruk traag, het hulle van die begin af
om bulle blydskap met die val van misluk.1Iier kan 'n mens nie meer
Ravele se regering te kenne-te-gee. regeer sander 'n mandaat nie."

Sommige van die leiers van die Nevuthale se van die offisiere
. staatsgreep woudie skare van sowat , wat by die staatsgreep betrokke was,

25 000 mense toespreek, maar die het hom reeds kom sien om hulle
mense het geeis om self eerste te twyfel te kenne te gee. Hulle het glo
praat, 'gehoop om die vertroue van die.

Nevuthale se die vraag is geopper inwoners te wen, maar besef dit was
waarom Ramushwana die dag voor nutteloos.
die staatsgreep 'n reuse-optog na die "Onswas moeg om onseie mense
·Suid-Afrikaanse ambassade om die te skiet", het hulle gebieg: ,
vrylating van aangehoudenes te eis, Volgens die offisiere was Suid-
self gestop het. "Wat het dan in een Afrika verplig om met dieplan saam
dag gebeur dat die man so verander te gaan.
het," vra hy. "En waarom het die Nevuthale meen ' chaos kan
blanke . offisiere skielik blyer as voorkom as Rarrnishwana nie sy
enigiemand anders gelyk? Mense - samewerking met die ''boere'' opskort
regdeur Venda dink die bewindsoor- en die wi! van die mense gehoor-
name is deur Suid-Afrika geinisieer saam nie,

. VryeWeekblad, 12April 1990 .
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Twee ooggetuies vertel

'Disnie vigilantes nie, dis Inkatha'

, ,

, ,CARGO BlED U DIEGELEENTHEID OM U EIE
VERVOERMAKELARY TE BEGIN

PERSONE WORD BENODIG IN DIE RSA, NAMIBIA,
. SWAZILAND, ZIMBABWE, BOTSWANA EN

, MOSAMBIEK. '

\

{Foto:Avigailllzi - Afrspix}
. Troepe In Edendale

Vrye Weekblad, 12 ApriI1990'§'
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Weermag het toegekyk. mense oor die dood van Kenneth dat ten minste twee mense dood is.
Sowat 45minute later het die impi Khoza, 48, gerou het. Later het die Demokratiese Party se

uitbundig teruggetrek, hullehet die " Khozais dooddrie wekenadat sy monitorgroep, onder aanvoering van
UDF-magsbasisbinnegedring. Ek het polisieman-seun, Roy Ngcobo, in, Roy Ainslie, bevestig dat driemense
gesien hoe hulle nieubels,' te- polisie-aanhouding dood is. Ngcobo dood is.
levisiestelle en ander' huisware is aangehou weens die beweerde Gedurende 'n besoek aan 'n ZP-
buitmaak. " moord op sybevelvoerder,maj Deon "'. kantoor voor die geweld uitgebreek

"Nadere ondersoek het getoon dat Terblanche.het, het ek Inkatha-ondersteuners
van die huise met petrolbomme be-: Nog'nseunhet gess: "bis 'n dub- daar aangetref, 'n Polisieman het
stook is. bele tragedie vir ons. Ons het my. gese dathullenalmllehuise inEenheid

'n Duidelik ontstoke aktivis het vader se lyknet 'n entjie vandie huis 4 terugvervoer word nadat hulle die '
gese: "Ons huis, ons meubels, ons af gekry, Hy het geprobeer om weg vorige aand aangevaJ is.
menseis doodgemaak Alles is vemie- te hardJoop.M~ ek dink dieInkatha- Later het ek uitgevind dat Een-
tig." ' , mense het hom in die hande gekry. heid 4 'n UDF-magsbasis is.

Aktiviste het saamgedrom en 'Hy is in die rug gesteek.v . ' Vrydagoggend het ek 'n tele-
geprobeer om beskermingskomitees -Hier het ek my die eerste keer foonoproep ontvang dat daar oorlog
s..aam te roep om nog aanvalle af te teen die polisie vasgeloop wat, of so in Mpumalanga is.
weer. kom dit voor, blykbaar me pres FW Toe ek in die township aankorn,

Hulle het een vrees gehad: "Ons de Klerk se-toespraak van 2 Febru- het ek die vrouens en kinders langs
het nie gewere nie, Jy sal miskien arie verstaan het me - joernaliste diehoofwegsienstaanenwagomna
iemand met 'n tuisgemaakte of 'word toegelaat by onlustonele, maar veiligheid geneem te word.

, gesteelde wapen kry, maar dit isal." hulle mag nie foto's neem nie, "Die vrouens en kinders moet
Ons het die gebied binnegegaan ' 'n Polisie-offisierbekendas Kemp gaan, dis te gevaarlik," het 'njeugdige

om die skade te bereken, So ook die - ek vermoed hy is 'n luitenant - het gese.
SAP, ZP en die SAW; my gekonfronteer. Skielik het onsgeweerskote ge-

"Iy sien, ditisdie werkvan Vlok Hyhetnamygewysengese: "Iy, hooren was me seker waar dit van-'
- die ministervanwet en wanorde, As kom bier. Wie is jy? 'n Joemalis.; daan gekom het nie. '
hulle die impi wou keer, kon hulle, . maakdatjywegkom.Ekgeejouvyf Die UDF-vredesamespreker Di-
Kyle,die impi het ons gebied van die. minute, anders sluit ek jou toe." liza Mij, prokureur Bhaka Shazi en
berg se kant af binnegedring. Hulle Kemp bet ook geprobeer om in- Ainslie bet die gebied besoekenmet
kon tussenbeide getree en dit verhoed ligting by my te bekom, die inwoners gepraat,
het, Maar wat het bulle gedoen? Hulle "Wat het die mense (die skare Voigens die inwoners het 'n aan-
het die impi begelei," het een aktivis , .wat by die Khozas se huis val, vroeg Vrydagoggend plaasge-
gese. . saamgedrom het) jou omtrent die vind - ses mense is dood en talle

Ek het voorgestel dat die geweld man se dood verteJ?" huise afgebrand.
deur die vigilantes veroorsaak is. Ek het geweier om my' same- , Die inwoners se 'n aanval deur

Hy het geantwoord: "Nee, dis werking te gee en die toneel verlaat, ' , impi in Eenheid 4 is afgeweer, maar '
Inkatha-mense, Net hulle. Dit is me Toe hoor ek dat die huis van die, die SAP het na bewering amok ge- '
vigilantes me." UPF-Ieier Noel Ntsolo - wat op die .. maak. In Eenheid 3 kon die impi

Aan die kant van die pad het 'n gesamentlike UDF/Inkatha-vre- daarin slaag om deur te dring.
dooie vrou gele. Sy was in haar der- deskomitee dien - ook afgebrand is. In een voorval is Mandla Khan-
tigs en haarliggaamis met 'n kombers Ek het ondersoek gaan instel en yile, 20, deur die polisie doodgeskiet
bedek. met die mense om Ntsolo se huis terwylhyprobeervlughet. Volgens

Mense het om haar Iyk begin begin praat. ,ooggetuies het hy 'n kleuter van 14
saamdrom. Af.en toe het iemand die Soos baie ander inworters was maande, wat hy na veiligheid wou
kombers opgelig,na haargesig gekyle, Ntsolo by die werk toe sy huis afge- neem, in sy arms gehad.
hulle koppe geskud, weggeloop en brand is. . Die eerste berigte vangeweld het
gehuil. . ' 'n Aktlvis het gese: "Iy ~ien, die Woensdag gekom toe twee studente

Jemandhet nadiedooievroUverwys Inkatpa-mense stel nie, belang in .14en18jaaroud-vermooristoe"
en gese: "la, ek het haar geken.Dis· vrede me. Vredesamesprekings is 'n 'n groep mense dieLuthayl-hoerskool
Gene Makhanya." mors van tid. Nou dink ek net aan aangeval het.

Twee uur nadat ek haar lyk die veg." , Ainslie het gese dathy berig van
eersle keer gesienhet, was dit steeds Hier loop ek my toe die tweede "nderdedood-dievan'nondeI'\lVyser
daar. Die SAP, ZP en,SAWhet net keer teen Kemp vas. Hy was vergesel - ontvang'het.
verby gery, s'oasofhulle nie omgegee "'. van drie ander polisiemanne in 'n 'n Ander interessante verskynsel
het dat iemand vermoor is me. voertUig: Hy het beveel dat ek die van die geweld is die feit dat bruin ,

'n Groep witmans het in 'n motor - gebied, moer verIaat omdat dit 'n soldate van die SAW in die gebied '
met die registrasienommerND 281540 "onlusgebied" is. , " , ontplooi word.
- yerby gery. Die bestuurder het 'n ',Ekhetgeweier. Dithet Kempen Volgens akliviste staag die soldate
pistool by die venster uitgehou, maar een van sy kollegas, wat ek nie kon nie soos hul swart ewekniee daarin
me gevuur me. , identifiseernie, aangespoor om bulle om die inwoners te beskerm nie.

VolgenSwoedende inwoners in 'n wapens op my te rig. Kort voor die geweld uitgebreek
'ander deel van die oorlogsone het die :' Kemp het gese: "Nou kom jy "het, het Mangosuthu Buthelezi van'
SAP hulle getarl e~ gesS: "Julle saam met ons, gehoor." KwaZuiugeiHsdatswartsoldate,aan
Mandela - waar is hy nou?'" Ek was velplig om die' Mpu- . die gehied moetonttrek.Dis isgedoen

Ek is toe na 'n ander huis waar die malanga-gebied te verlaat, wetende in ooreenstemming met sy versoek. ,
{ .• ) \. 1 , ,i .',. I,' '.' ' ".~ ... J

, impi - tussen 200 en 300 van hulle 
van Woodyglen se kant, 'n Inkatha-",
magsbasis, teen die berg af hardloop
in die rigting van Eenhede 3 en 4 
bekende UDF-magsbasisse.

Almal, jonk en oud, ,het op vlug
gesJaan.

'n Aktivishet geskree: "Nee
kamerade, Bly.:. Ons moet verdedig,
Ons moet hulle uitdryf,"

Ander aktiviste het geantwoord:
, "Ons kan me verdedig me. Ons het
nie gewere me. Daardie Inkatha-mensef

is met Rl- en R4-gewere bewapen 
en die ZP en kitskonstabeJs is saam .
met hulle." - "

'nAktivishetaanmy gese: "Iyhet
gehoor, Ons moet hier uit. Ons sal
dood gaan, Dis oorlog."

Hy bettoe na'nanderaktivis gedraai
en hard geskree: "My ma, sy is in,
daardie huis, Ons moerhaar gaan '

-uithaal," '
Laterhet ek dieselfdeaktivis weer

gesien. Hy het gess: "Ek weet Die...
My ma... Ek weet nie of sy veilig is
nie." . ,

Py is deur 'n ander aktivis in die
rede geval: "My suster... My broer..,
Ek weet me waar hulle is me."

Saam met ander aktiviste het ons
uit die gebied gevlug en vironsself'n

r goeie uitIcYkposverseker. ' '
'n Klein dogtertjie het huilend na

ons toe gekom: "My ma... Hullehet
, haar,gesteek." . '

.Die Inkatha-impi het inbeweeg,
Die SAP, ZP en die Suid-Afrikaanse ~

ONS BlED BYSTAND MET DIE:

ONSBENODIG PERSONE MET:

* REGISTRASIE VAN U MAATSKAPPY
* OPRIGTING VAN U KANTOORPERSEEL

* OPRIGTING VAN WERKSWINKELGERIEWE
* VERKRYGING VAN VERVOERKONTRAKTE

. * OPSTEL VAN ADVERTENSIES
~ OPLEIDING VAN PERSONEEL .

, * AANKOOP VAN VRAGMOTORS
*,VERSKAFFING VAN MATERIAAL

SKAKEL: CARGO BUSINESS CONSULTANTS
, (PTY) LTD ,

:':. TEL803·8467 • 15INKO~ENDE LYNE~ ,
FAKS 803·8487, '

EKSKLUSIEWE SAKE·G'ELEENTHEID
I

BEMAflK NOU UEIEVERVOERSAAK
• GELEENTHEID •

VERDIEN TOTR250 000 PLUS PER MAAND

* KAPITAAL· TUSSEN R50 000 EN R150 000 EN/OF
SEKURITEIT ONDERHANDELBAAR

* AMBISIE, DEURSETTINGSVERMOe EN DIE WIL
OM'N SUKSES TE MAAK VAN U BESIGHEID IN

DIE VERVOERWeRELD

Die geweld in Natal Is
werklik.FAROUK

CHOTHIA van New,
African was In

Mpumalanga toe
Inkatha die township.

aangeval het, Hy vertel
wat hy gesien het

SKIEUK het ek die geknetter van
geweervuur gehoor - ek het ten mins-
te 17 skote getel, ,

'n Kleuterhet die deurvan die huis
, toegemaak. Ek het deur die venster
geloer en gesien hoe die KwaZulu
polisie (ZP) die strate in hul voertuie

, patrolleer, hul gewere heel opsigte
, lik. Die Suid-Afrikaanse Polisie(SAP)
het dieselfde gedoen. •'

'n Vrou het gese: "Iy sien, dis die
, ZP. Hulle skiet."

Die toneel was die oorloggeteis
terde Mpumalanga se Eenheid 3 ver-
Jede Donderdag, ,

Sederi'verlede Woensdag was
Eenheid 4 die slagveld en minstens
14 mense - almalUDF-ondersteuners

'- is dood en teenSaterdag wasmeer as
200 huise reeds afgebrand.

Orntrent 15 minute na die skote
het dit stil geword en ons het om die
huis geloop om die skade te bekyk.

Kinders het in sirkelssaamgedrom
om van die traanrook te herstel, ,

Toe,ewe skielik, sienek dieInkatha-

.:'..... -.... / "":'"
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AGTERGROND 'Gee ons wapens, nie koerantberigte'

'n Jong man In die Mpumalanga-townshlp (Foro: Jus~n Sholk· Afraplx) .

Waa~o~ is die mense se lewens so goedkoop?

Natal '0 Noord-Ierland

FRED KHUMALO, 'n
joernalls van die
Natalse koerant

Umafrika, het amper
sy lewe verloor in die

geweld in
Mpumalanga. Hy vertel

sy storie.

SOOS 'n mens stadig van 'n nag-
. merrie wakker word, dring dit tot my

deur dat ek verlede Donderdag die
dood uitoorle het: Ekhet ontsnap van
n koeelreen gevuurdeurbeide Inkatha
ondersteunersenpolisiemanne in die
oorloggeteisterde Mpumalanga-town-
ship. ' .

Donker rookwolke het vanuitbaie
huise geborrel en die stilte van 'n
warm namiddag is kort-kort onder
breek deur 'n sarsie geweerskote 
komende van aanvallers wat enigiets
wat voorkom verwoes en aan die
brand gesteek het, O1t het voorgekom .
in Eenheid 3, 'n UDF-gebied.

Met my kamera in my hand het ek
uit die motor geklim en in 'n paadjie
afgehardloop na die gebied wat
Esihohobeni genoem word. Daar woon
Alfred Ndlovo, eenvan die leiers van
die Congress of Traditional Leaders
ofSouth Africa (Contralesa).

Ek het met ontsteltenis opgemerk
dat Ndlovo se huis ook aan die brand

-is, '
Vier kakiekleurige polisievoertuie

het aanhoudend die straat gepatrol
leer. Ongeveer 1(l minute" later het
twee weennagvoertuie ook op die
toneel verskyn. Ek het na van die
brandende huise gehardloop en drie
jeugdiges het uitasem aan my vertel
dat die "Otheleweni (Inkatha-vigilan
tes) in die plek ingekom het. Hulle
het saam met die boere (polisie) hier
ingekom." '.

Ek het die omgewing deursoek en
'ngroep van ongeveer 200mans gesien
wat alles wat voorkom, geskiet het,
Hulle het in huise ingebreek en dit
aan die brand gesteek. 'n Kakie
kleurige polisievoertuig het stadig
agter die groep aangery.

Ek het skaars begin foto's neem

CHRISTELLE DEJAGER

DAAR is dJe week gewaarsku dat
die Natalse Middellande in nog 'n
Noord- Ierland ofMosambiek kan
ontaard as daar oledringend meer
daadwerkllke stappe gedoen word
om dieoorlog wat al meer as vier
jaar in die gebied woed, te beeln
dig nle,

John Aitchison, 'nakademikus
aan die Uolversiteit van Natal wat
die afgelope drie jaar; die geweld
monitor en ondersoek, bet die
waarskuwing gerig en ges~ die situa
sie in Natal is in werklikheid reeds
erger Is die in Noord-Ierland,

Hy s~ amper 2000 mense is die
afgelope driejaar In Natal dood, in

. vergeiyking. met net oor die 2 000
In Noord-Ierland die afgelope 20
jaar,

"Die vraag wat deur swart ge
meenskappe in Natal gevra word,
is boekom swart lewens as so
goedkoop beskou word. Hulle vra
wat sou gebeur bet as 2 000 wit-
mense doodgemaak is." .

Vrvp Wpp1rhl~tl, I? Anri!1 QQ(l

van die groep mense en die bran
dende huise toe iemand skree: "Daar
gaan nog 'n hond,"

Die ldap-geluid van skote het my
na die teerpad laat duik. Ekhet
opgespring en verder gehardloop. Die
skote het ommy ore geldap en ekhet.
grond toe geval, Skote het oor my
kop gesuis en het sentimeters voor
my in die grond vasgeslaan.

Intussen het die geweld die week
in die townships voortgeduur, on
danks die feit dat weermagsoldate
in die naweek In die'gebied nntplooi
is. .

Volgens monitor-groepe is daar
die afgelope twee weke 1561yke na
die Iykshuis geneem en 28 is nog
ole geidentlftseer. ole.

Die syfers sluit die slagoffers
van die Mpumalanga-gebied .uit
waar die SAW Maandagaand
daarln geslaag het om 'n aanval
deur . duisende Inkatba-onder-'
steuners van die naburlge Woody
glen-plakkergebled op Eenbeid 3
van Mpumalanga te stult.:

Nege mense is Maandagnag
dood, sewe van hulle toe 'n taxi in
Dwengu-township in 'n lokval
aangeval is. .

Monitors van die Demokratiese
Party s~ dat dit Dinsdagaand .en
WoensdagOggend stil dog gespanne
in die townships was.

DieDP is gister na die landelike
gebled van Swayimane naby Wart
burg om ondersoek in te stel na

Ek het weer opgespring en verder
. gehardloop. 'n Polisievoertuig was

kort opmyhakke.Ekhetomgekyken
gesien hoe een van die insittendes in
die voertuigby die vensteruithangen
in my rigting skiet. '

Teen die tyd was ek so moeg
gehardloop dat ekin die naaste bosse
ingeduik het. Die polisievoertuighet
'n paar meter van. my af stilgehou.

bewerings dat trokke vol Inkatha-
• ondersteuners daar saamkom om

'n aanval te begin.
'n Massa-begrafnis is ook glster

oggend in Edendale gehou om 14
slagoffers van verlede week se
Inkatha-aanval op die Edendale
vallei te begrawe•.

Die Pletermaritzburgse ~isis

komitee, 'n los greepering van kerke,
poUtiekepartye en organisasieswat
die geweld monlter- en bulp aan
mense verleen, het die week gevra
dat . 'n regterllke kommissie van
ondersoek tot die oorsake van die
geweld aangestel word.

Kerklelers, die Demokratlese
Party en verskeie poUtleke organl
sasies het reeds verskeie keer sedert
die begin van die oorlog vir s6 'n
ondersoek gevra, maar dit is aan
boudend deur die regerIng geweier.

Die mlnl;ter van Wet en Orde,
Adriaan Vlok, het elke keer ges~

dat so 'n kommissie nie nodig is nie
en da,t ditntks sal verrig nle, omdat
die pollsie die situasie "onder be-

. beer" het.

dood naderstonn.
. Skielik, en tot my verligting, skree .
een 'van die jeugdiges skielik:
"Hardloop, hulle is naby." 'nAnder
eenskree: "Wat doen'die mens hier?
Neem foto's van ons terwyl ons sterf
Hardloop! Hulle is naby."

'n V1aaggeweerskote het gevolg
en ek kon die grond voel bewe, Ek
wasegterniesekerofdit die grondof
my kniee was nie, .

Ons het almal grond toe gevaL
Ekhetopgespring en virdielaaste

keer 'npoging aangewend om na die
motor te hardloop waar een van my
kollegas vir my gewag het, Teen die
tyd was hy al baie bang en onge
duldig. Ons het weggejaag.

Later die middag is ek terug,
Oral het vroue, gehuil oor hul

kinders en geliefdeswat doodgemaak
is. Polisievoertuiehet op en af in die
strate gery en mense het wanhopig
probeer om van hul brandende
huisware te red. .

'nPolisiemanwashesig om verkla
rings afte neem op so'n pligsgetroue
wyse dat dit moeilik is om te glo dat
hulle slegs 'n paaruur gelede gehelp
het met die aanval.

"Die verklarings wat kamstig so
afgeneem word, is nonsens, wantlmlle
maak ons kinders dood en vemieting
ODS eiendom in die dag," huil'n vrou
hardop in Zoeloe.

"Ja, dit is 'n feit dat julle deur
Pretoria gestuur isom die dood van
maj Deon Terblanche te wreek."

. "Julleis daarop uitom die swart
nasie uit te wis," se 'njong swartman
uitdagend in die gesig van 'n wit
polisiemanwat lyk asofhy verstaan, . .

.Laterhet ekgesien}1oemense met
bondeltjies besittings die plekbegin
verlaat. '

Ander het in groepiesrondge-staan
. en nie geweet wat om te doen of

.Twee witme~ehet uitgeklim en die .: waarheen om te gaan nie. Alles wat
gebied vir 'n paar minute gefynkam bulle besit het, is tot smeulendehopies .
voordat hulle terug in die voertuig as veIbrand...
geklim en weggery het, Ek het die Teen die eindevan die daghet ODS

registi'asienommer onthou: BFY434B. 100afgebrande!mise geteL Vyf mense
Toe die hulle wegry, het ek opge~ is dood.

staan en 'n groep jeugdiges met Imp- . Een man het vir my gese: "Ons
messe het op my afgestorrn. Ek het wil gewere he, nie koerantberigte .
doodstil bly staan - te moeg om te nie.Ons gaan nie diekoerante ge- .
beweeg, Ek het stil gekyk hoe die . bruik om terug te veg nie." .

WATERFORD KAMHLABA
United WorldCollege of Southern Africa

MbabaneSwaziland .•
. .

Aansoekvirpiekke in hiEmfie internasionale nie-rassige
. gemengde hoerskool kan nou vir dieakademiese jaar

. .1991 gedoen word.

1. VORM 1-:4 '"

.Diekursus lei tot dieCambridge Overseas School .
Certificate-eksamen wat geskryf word aan die einde

vanVorm 5 (Afrikaans kan ingesluit word)
Toegangtot Vorm t-is gewoonlik nast 5 Cook moontlik

na st 4) vir studentewat alreeds 11 jaaroud is op 1. .
, Januarie 1991)

,2. DIE "INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)"

'n Tweejarige pre-universiteitskursus aanvaar deur .
sowel oorsese as Suid-Afrikaanse universitelte as

toegangskwalifikasie (Afrikaans kan oak ingesluit word)
Aansoekers moet reeds 'n Suid-Afrikaanse sl9 geslaag

het, en moet op 1 Januarie 1991 nieouer as19 jaar
wees nie. . •

......~ .

Vir aanseekvorms en verdere inllgtlng skryf aan

THEHEADMASTER BOX52 MBABANE SWAZILAND

TOEGANG TOT DIESKOOLIS UITSLUITLIK OP DIE
BASIS VAN AKADEMIESE MERIETE. FINANSleLE HGULP

IS BESKIKBAARVIR DIEGENE WATDIT BENODI •

.',
~ .
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AGTERGROND 'n Klein.normale wereldjie

En Afrikaners
.'

IS ookwelkom

Van links na regs: Beverly Marokene van Dayveton naby BenonI, Millicent Mashllwane van AUeridgevllle, Pretoria,
Sarah Hell van Engeland, Chamelle Mascarenhas van SrI Lanka op dIe grasperk voor die Waterfordskool. '

, " " , , • ' , " , (Foto:Peme Joubert)

Tutu het van bulle kinders daarheen slaafdes en'wie-weet-wat nog. nit is van dwarsoordiewereld vandagdaar, '
gestuur. ' nonsens. Dit maak nie saak wat ons • Chanelle Masarenhas en Eswaran

Die beboefte aan 'n nie-rassige , doen nie ~ party.mense, veral Suid- Geyaragh kom vanSri Lanka, Bushra
skool het dringend geword na die Afrikanerswatbierwoon,dinkinelk Naseer van Pakistan en Raymond -
sluiting van St Peter's in Rosetten- geval net slegvandieskool," se Marang Haal van Tanzanie,

'ville weens die toepassing van die., Setshwaelovan Gabarone. Chanelle separty leerlingebet al
Wet op Groepsgebiede in die vroee Oorofdie skoolelitisties is ofnie, gekla oor die "Suid-Afrikaanse ka-
sestigerjare.Diebehoefte is verskerp verskil die kinders, "As elite bevoor- rakter" van Waterford. "Party sko-
nadat Bantoe-onderwys swartmense reg beteken,ja, dan is ons bevoorreg, liere se te veel aandag word aan
seenigsteboop opopvoeding geword , maar ek sal dit nie 'n elitistiese skool ,Suid-Afrikaanse politiek bestee,maar
bet., -- noemnie, omdatditdie soortopvoed- ons almal weet die skool is gestig as

St Peter's, 'n' AngJikaanse Kerk- ing en onderrig is wat almal beboort ,teenvoetervirapartheidendatSuid-
ondersteunde skool, het belowende ,te geniet., Dit is, almal se reg,om s6 Afrika Swaziland so te se heeltemal
studente van aile rassegroepe toege- skool te gaan," se Masautso Chap- omring. Ons waardeer ook die

,Iant.OliverTambo,president van die, onda van Malawi. Baie kindersstudeer gesprekke oor Suid-Afrika, Dit gee
ANC, en Hugh Masekela was leer- , daar met beurse. 'n baie goeie indrukvanwat in Suid-
linge aan die skool., ' , "Ons kom uit verskillende agter- ,Afrika gebeur."

Toe die skool gesluit word, was gronde, Hieris sekerlikkinders wat 'n Sarah Hall, 17, van Engeland se
Micbael Stem .die skoolhoof. 5aamRolls Royce by diehuis bet, maar die ouers bet 'n tyd gelede na Lesotho
bet eerw Trevor Huddlestone het by ,meeste~ van ons kom uit gewone gekom en haar Waterford toe gesteur.

" gepoog om 'Iinie-rassigeweguit die ' rniddelklas:huise,'"se Marang. ,"Hulle was nie tevrede :met die
.apartheidsdoolhoof te vind. Hy bet' ~,,' Gimvent Govindjee,die Mrlkaans_akademiese standaard van die Suid
geglo 'nnie-rassige skool is die enig-: " en geskiedenisonderwysersedert 1976, -Afrikaanseregeringskole nie en het
ste,natuurlikeomgewingvironderwys,se ookbaievan die kinders kom uit ook nie van die rasgeskeide skole
vera! in Sulder-Afrika.: ' /'middelklas-htiiseen sowat 'n kwart gehou rue."

Hykongeenoplossing binne Suid- word deur beurse ondersteun. Millicent Mashilwane, 17, is van
Afrika vind nie enmoes sy droom in "Kinders war die toelatingseksa- Atteridgeville, 'n townsbip buite
Swaziland gaanuitleef.' menslaag, sal selde weggewys word Pretoria waar sy verlede jaar gema-

, Vandagis dieleerlinge uit 45 ver- omdatbul ouersnie die skoolgeld van trikuleer bet. "Ek wou universiteit
skillende nasionaliteite en word die RIO 000 per jaar kan betaal nie," se toe gaan, maar weens Bantoe-on-

, streng anti-apartheid en nie-rassige Govindjee. , derwys sou ek dit nooit gemaak bet
ingesteldheiddaarvansteeds gehand- Lede van die skool se permanente nie." Millicent het 'n beurs ontvang
baaf, ondanks kritiek dat 'n intema- rand, soosSirRichardAttenborough, 'om by Waterford te studeer. Water-
sionaleskoolbomnie met streeksake : skenk jaarJiks geld ter ondersteuning ford bied 'n kursusaan wat akademies
behoort te bemoei nie, ' - . _ van beboeftige studente. Die belftegelykstaandeisaan'neerstejaarlrur:

Maar die leerlinge uit Suid-Af- van die opbrengs uit sy rolprent "Cry sus aan 'n universiteit.
rib, watwel sedertdie begin van die Freedom" is aan die skool geskenk. "Ek was in In swart skool. Die
tagtigerjare begin afneem bet, is ge- Dwelriunisbmikbet glo nogncoit , opleiding was baie swak, Ek wil 'n
trou aan hul tradisie. Sharpeville en' -:sodanige afmetingsaangeneem dat ingenieur word en in ons skool was

, JeugdagwordjaarJiks op21 Maart en "die skool moes optree nie, , daar geerrlaboratoriumsnie. Onsbet
, 16 JUDie herdenk. Diehele skool het ' Onderwysers beklemtoon dat die nooit enige eksperimentegedoennie;'

NelsonMandelasevrylatingmet sang skool 'n uitgebreidegemeenskapspro- Ek wou ook nog altyd 'n veelrassige
en dans gevier. 'gram volg om betrokkenheid by die samelewingervaar.Ekbetnognooit

Onderwysersse politieke uitbars- omgewing te bevorder. 'iets soos Waterford beleefnie." '
tings tussen leerlinge het al voor- Vroeer is Waterfordgekritiseer Millicent se dit was vir haar 'n.-
gekom, maar rassistiese voorvalle is vir sy geisoleerdheid weens die'afge- groot aanpassing, veral akademies; , "
ongeboord. lee ligging teen 'n berghang in die .toe sy aan die begin van die jaar na ,

DickHanlon, skoolhoofsedert1975, asernrowende omgewing rondom Waterford gekom bet.. "Ek sukkel
se in die 27 jaar van die skool se ' Mbabane. .steeds. In 'n swart skool praat 'n
bestaan, het feitlik geen Afrikaners Kinders vertel van die projekte mens arnper geen Engels nie. Hier
aansoek gedoen nie. Enkele Afri- wathulle aanpakindie gemeenskap. word alleklasseinEngels aangebied."
kaanssprekendeSwazilanders was al "Dit is verpligtend om' 'n projek van ' Victor Nxumalo van Soweto en'
Ieerlinge, "Ons hoop om nou Afri- .ons eie keuse binne die Swazi-ge- ,Beverly Marokane van Daveytonnaby
kaners te 10k," sehy. meenskap aan te pak, Ek bet verlede Benoni, se dat die veelrassigheid by

Leerlinge uit Suid-Afrika is nog jaar gehelp om 'n bmg te bou," se Waterford virhulle 'n baie, vreemde
altyd aangemoedigom Afrikaans as , Beverly Marl;lkane wat voigende jaar ervaring was.
vak te neeni, maardie belangstelling ingenieursweJ; wil ~ ,gaan studeer, '" Beverly was eers in 'n skool in
bly gering. 'Leerlinge doen geboortoetse, leer Pietersburg. "Waterford is baie an-

LeerJinge wordsteeds vir toelating kinders swem en belp ook 'in 'n ders - bier kari 'n mens leer en kry jy
~ot Waterford gekeur. Omdat die skool voorskoolse sentmm. Volgens on- aandag," s~ sy. '
soveel van ander Swazilandse skole' derwysers is die leerlinge heeltemal Sind-Afrikaners wat nit swartskole
verskiJ, worddit dikwels as "eJitisties" ,vry om hulself op enige manier uit te kom,se die grootste aanpassing was

'bestempel terwyl konserwatiewe, dmk en is die sosiale interaksie baie dieverskillende kulture wat hlerbyeen
Swazilanders dit cokas 'nANC-q,leid- goed. ' is. "Ons moet alma! aanpas omdat
ingskamp beskou. Enkele leerJinge moesbulpontvang, verskillende kulture in Suid-Afrika

Deesdae bet die skool boonop die om aan te pas nadat bulle vir jare aan, so ver verwyderdvan mekaar woon."
, reputasie dat, daar dwelmmisbruik Bantoe-onderwys blootgestel is, maar Marang se elkekeer as sytemg in

voorkom. • ' in die algemeen speel Suid-Afrika- 5uid'-Afrika is, dink mense sy is
Die kinders by Waterford is on- ners altyd 'n leidende rol.' snaaks omdat sysobardpraat en lag.

tevrede oor die onregverdige kritiele. Hoewel diemeeste kinders vroeer "Dan se ek maar ek is nie van bier
"Baie mense se ons is dwelmver- vanSuid-Afrika was, studeerkinders nie."

sy Intemaslonale spektrom van leer- '
linge af te rond,

"Die skoolweerspieel 'n atmosfeer
van nie-rassige,sosiaal-demokratiese

'middelklns waardes en bowenal van
normaliteit," se 'n onderwyser. "Dit
was nog nooit 'n revolusionere nes
soos sobaie mense grang wil glonie,"

Waterford KaMhlabn het in 1981
die eerste en tot dusver die enigste
skoolinAfrikagewordomlidvandie
United World College's (UWC) te
word. Slegs 'n handjievol skole
wsreldwyd is lid van die intemasion
ale uitmilskema waarvan prins Char
les van Engeland diebeskennheer is.

Die skool het 'n trotse tradisie van
oud-leerlinge wat bekendheid ver-

, werfhet. Onderlmlle isRoland Hunter,
Amamath Singh,FirozCathalia, Susan
WestcottenRichardEGraot(vootheen
Esterhuyse), Winnie Mandela,Wal

-ter Sisulu en aartsbiskop Desmond

CHRISTELLE
,TERREBLANCHEen

PEARLIE JOUBERT

KaRT nadat Michael S;~~ in 1963
Waterford KaMhiaba - tun klein
wereldjie' - naby Mbabane in
Swaziland beginhet, bet mensegevra
ofhy regtig dink sy eksperiment van
'n nie-rassige skool gaan werle. Hy
het geantwoord: "My projek vir 'n
normale skool is nie 'n eksperiment
nie; Suid-Afrika se apartheidstelsel

, is 'n eksperiment,"
Vandagword die skool, met meer

<,:.~ns 450 leerlinge van standerd 6 tot,
post-matriek, wereldwydgereken vir

'sy hoe akademiese standaarde, en '
word as 'n toonbeeld voorgehou van
h6e geintegreerde onderwysin Suid

,AfrikaeindeJikdaarkanuitsien.Nou,
- soekdie skoolnet nog Afrikanersom

Vrye Weekblad, 12 April 1990
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vasgemessel. Swartmense sal eko
nomies nie in 'n posisie wees om die
breer neigings te swaai nie, '

Simpkins meen die belie manier
om swartmensc te help is om hulle
toegang tot landbougrond in blanke
gebiede te gee. "Weens die
apartheidsbeleid is baie mense se

.landelikebande verbreek,wat groter
stukrag aan verstedeliking tangee."

Blankeboere sal egter vra waarom
dannet swartmense toegaog tot blanke
grond gee, hoekom nie konsekwent
wees en swart gebiede vir blankes
oopstel nie? "

Demograwe meen.'n te vinnige
en oorvereeavoudigde msicmaJi.sering
van grondbesit in die tuislande kan
katastrofiese gevolge he ennog.meer '
mense ontwortel. Die huidige "libe
rale" neiging om meer mdividuele
grondbesit in tuisIande aan te moedig,
vererger die probleem van ontstam-

'ming., . ..'
Die belangrikste vraag ten Op

. Siglevan toekomstigebeleidsrigtings
, behoort te wees: "Wat gaan met die

kleinboere in tuislande gebeur?"
die net geglip en hulle weI in die van sowel.koste as 'gedwonge ver- , Simpkinsmeendieprobleemkan
stede binne Suid-Afrikagevestig, waar skuiwing, sosiale ontwrigting en ,sIegs die hoot gebied word as 'n
werksgeleenthede volop was, maar reiskoste vir pendelaars moes ab- politieke en ekonomiesc raamwerk
behuising en geriewe skaars, sorbeernie. vir verbeterde groei van .minstens

Plakkerskampe het ontstaan, In die volgende 20 jaar, waarin . 3,5 persent per jaar gcskep word.
Ontwikkelinghetnietredgehounie, die nuwe Suid-Afrika waarskynlik Verdere groei binne die raamwerk
want amptelikhet die mense mos nie sy beslag sal kry, sal ons stede die . van sistemiltiese rassediskriminasie
daar gewoon nie, Oorbevolking in grootste aanpassingslas moet dra, is nie meer moontlik nie en daarom
townships het chronies geword. "Stedelike bronne sal 'n moet spesifieke aandag gegee word

Aanduidings is dat tot die belfte grootskaalsedebat word," se Hart. aandieskeppiilgvanomstandighede
van alle stedelike swartmense, so- "Die waaide van grond in stedelike waarln swartrn.ense lmlle vollebydrae
wat 7miljoen, vandag in krottewoon. gebiede en diegeld om dit teontwikkel .tot produktiewe bedrywighede kan
Rondom Durban woon tot 2 miljoen . ,sal van kardinale belang wees in die lewer. ~." .. .,. • ; .'.;,., , ."' . , ,"
mense in plakkerstnJkture. Diehaglike normalisering .van die land. Maar ,'. Hy meen dar die mark self'sal '
toestande in AlexaDdra laiJgsSandton ,. daarmee saam behoort dieherverde:' moet begiri bydrae tor, die
is maar net een van die voorbeelde ling van landbougrond 'n doelstelling . behuisingsbehoeftes -van verstede-'
waar ontwikkeling aan die hand van _ te word." . like swartmense, maar dat die staat
amptelike statistiek nie met die . As hipoteties aangeneem ,word . die proses sal moet lei. Administa-
werklikheid tred gehou het nie. , dat die Wet op Grondbesit, die Wet tiewe beheer op beweging sal van sy

In werklikheid het die tuisland- op Groepsgebiede enVrye Vesti~· . diskriminerende grondslagmoet
beleid Suid-Afrikain staat gestel om gingswetgewing, die driekamer-par- afsienenvervangwordmettoegank-
tyd te koop ten opsigte van verstede- .Iementere stelsel,die tuislandstmkture likheid tot belmising, werk ~n dien- ,
liking. enanderapartheidstruktureafgeskaf ste~ diegrondslag vangelyke geleen:

Gemeet aan die verstedeliking- en afgetakel word, gaan dit blykbaar thede.: .
tendens in ander werelddele, het die min verander aan die demografiese . -,' Die staat sal beslis.ook sy bep-.
proses bierbaie stadig gevorder,juis tendense wat tans vorm aanneem. . erkte bronne vir bystand baie sekuur .'
omdat die verstedeliking desnoods Die boustene van apartheidhette 'moetteiken ten opsigte 'van diegene
in die tuislande plaasgevind het en veel mense in hulle huidige bestaan . wat dit die meeste nodig het,
nie as sulks erken word nie,

Noudat die tuislande oorbevolk .
en die platteland "wit" is, sal die
tuislande op hul beurt vir 'n nuwe
vlaag van verstedeliking sorg.

-Demografiese projeksies dui .
daarop dat die "amptelike" verstede-:
like bevolking binne die volgende
20 jaar kan verdubbel,aangesien Suid
Afrika hom in die middel van sy
potensiele verstedelikingskurwe
bevind.

Aanduidings is dat bevel
kingsaanwas onder swartmense aan
die afneem is, maar dat infonnele
immigrasie uit buurlande baie kan
toeneem. Die Wet op Groepsgebiede
'het ook sy eie stempelop die aange-,
sig van Suid-Afrika afgedrok. "

Nedersettings op diepiattelandis
bwte sig hervestig en mingeriewe is
aangelS. Die s'1Vart bevolkingop plase
het tot 3,3 miljoen gekrimp en kan
nie juis 'n dramatiese uitwerking op
verdere verstedeliking ha nie. Die
landelike gebiede in tuislande gaan
volgens demograwe waarskynlikdie
grootste verskaffer van swartmense
na stede word. ,

Ben van die voor-die-band-lig
gendste uitvioeiseis van die Wet op
Groepsgebiedewasdatdiebeste grmd
naby werle en sake-sentroms .aan
blankes toegeken is, terwyl ander
groepe die periferale land ver van
die voorregte gekry het.

Dit was immers nie die blankes
wat die uitwerking daarvan in terme

O~afhanklike en semi-onafhankllke swart state In Suld-Afrlka
\

> 1" >

geinaak vir die afbakeningvan sekere
gebiede wat op tradisionele kollek
tiewe wyse deur swartmensebewerk
kan word. Die Wet op Grondbesit
van 1936 het nog grond bygelas,
waarvan party stukkies vir kollek-

, tiewe bewerking en ander vir indi
viduele eiendomsbesit. Dit het 'n
ingewikkelde Iappieskombers van
stelsels tot gevolg gehad wat die
TBVC-lande al nagmerriesgegeebet
in 'n poging om dit te ontrafel en op
tehef. '

In werldildrid bet min swartmense
in die tuislande toegang tot grond,
Holle woon in tuisland-stede.

Selfs die stedelike strokture wat
in die tuislande ten koste van die
ontwikkelingvan die werklik lewens
kragtige stedelike townships daar
buitegeskep is, kan nie langer die
toeloop van mense na di6 gebiede
hanteer nie,

"Die tuislande is die meeste van
alle gebiede belas; dit is eers ver
stedelik en toe moes dit die surplus
mense vanafdieplatteland absorbeer,"
se dr. Charles Simpkin, ekonoom
wat in demografie spesialiseer. In
stromingsbeheer het gesorg dat die

. swartmense wat verstedelik Die op
die groot stede toesak nie, maar na
die tuislande geberkanaliseer word.
, Ook die aangesig van ons groot

, stedelike en metropolitaanse gebiede
is deur die apartheidswetgewing van
die sestigerjare bepaal.Instromings1»
heer bet gesorg dat beperkte getalle
swartmense in die stede gevestig kon '
word om in sekere arbeidsbehoeftes
te voorsien. ,

Die sulplus is na die "b3ntust~"
gerangeer. 'n Soort stedelike "ar
beid-elite" is so beskerm. Ontwikke
ling in townships isbebeer en oorskot
geld aan tuisland-infrastrokture be- .
stee. . " ' . '"

"Die· stelsel. was tot rip 'n punt
doeltJ'effend," se Hart. "Die nadeel
is dat dit 'n nuwe soort verstedelik
ing laat ontstaan bet wat "misplaaste
verstedeliking" genoem word. Rier
mee word bedoel dat verstedeliking

,wat in stede .; naby werksgeleent
hede - moes plaasvind, elders soos
:aan die rand van tuislande beslag
gekry het. Voorbeelde van sulke
misplaaste townships is Winterveld
endie gebiede rondom Durban,waar
die bevolking hoofsaaklikuitpende
laars, trekarbeiders en pensioen
trekkers bestaan. 'n Infrastruktuur is
natuurlik nie Virdie gebiede geskep ,
nie..

Voordatinstromingsbeheerafge
skaf is, het heelwat mense ook deur

Die tuislandblapse
is ons erfenis uit die
apartheidswetgewing

wat In die
sestigerjare beslag

gekry het. Dit sal fyn
dinkwerk in die

onderhandelinge
oor 'n nuwe Suid

Afrika·kos om al die
knope in die

Verwoerdiaanse net
los te wikkel. In die

,eerste aflewering In
'n reeks oor die
demograflese

aspekte van Suid
Afrika, bekyk
CHRISTELLE

TERREBLANCHE
die geograflese

doclhct van nader

DIE geografiese gebied wat ons
vanclagSuid-Afrikanoem, is moeilik
om indie geestesoog op te roep en
staan al weer op die drumpel van
verandering.

Sommige noem die ongedefi
nieerde blapse op die aangesig van
die geografiese eenheid 'n doolhof
van teenstrydigewetgewing, en ander
meen dit vonn 'ngespikkeldemonster
met baiepotensiaal om wur te spoeg.

Maar die tuislandblapse is ons
erfenis uit die apartheidswetgewing
wat in die sestigerjare beslag gekry
het. En dit sal fyndinkwerk in die
onderhandelinge oor 'nnuwe Suid-"
Afrika kos om al die knope in die
Verwoerd-net los te wikkel.

Nou clat die tuislande self. teen '
die stroktureinopstand beginkom,
is dit reeds duidelik hulle in die
toekoms weer deel van die groter '
Suid-Afrika sal wi! word.

"Een van die interessantste as
pekte van apartheid is die Manier
waarop dit nedersetting in Suid
Afrika verwring het," se Tim Hart,
hoof van die Afdeling Omgewing
studie van die Nasionale Instituut
vir Personeel-navorsing, NlPR, in
Johannesburg. "Daar was eJke week
'n ander reel. Maar die bree patroon
op die grond was een van rasse
skeiding in die tuislande en in die
stedelike woongebiede."

As die enigste doelstelling van
die instromingsbeheer-wetgewingen

. tuislandbeleid van die sestigerjare'
,was om die sogenaiunde "verswaI1ing
vandie pfitteland" te voorkom, was
dit 'n reuse-sukses.

In 1950 bet 35 persent van die
swartmense in Suid-Afrikaop blanke
plase gebly en 39 persent in die
"reserWes", ofte weI proto-tuislande
wat ingevolge dieWet op Grondbe
sitvan 1913endievan 1936toegekm,
is. Volgens statistiek van1985 was
net 14 persent nog op blanke plasei
terwyl58 persentnetjies indie tuis- ,
lande ingepas is.Volgens demogra
fiese modelle gaan die landelike

" swart bevolkingjnSuid-Afrikanou
konstant bly. Maar landelike gebiedc
in die tuislande is uiters digbevolk.
, Lank voor die Verwoerdiaanse
"Grand Apartheid" bet die Wet op
Grondbesit van 1913 voorsiening

VryeWcckblad, 12April 1990
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UWK: vanboskollege tot universiteit

Nie '0· klein' ,stukkieEuropa

Met jou intreerede in 1987 het
jydie UWKbeskryfasdie "ia
tellectualhome ofthe left" •Kan
'n universiteit bekostig om 'n
spesifieke politieke oortuiging
soos die van die ANCIUDF na
te volg? Waaruit ontstaan die

·mandaat?
Nee, ek wil dit darem net kor

rigeer, Ek het vanoggend juis by die
, opening van die UDF workshop gese:

Ek onthou altyd die mense het van
die NG Kerk gess dat dit die Nasio
nale Party in gebed is en nou l~kdit
die mense wil se die UWK is Con
gress in gown. Dan wil ek se nee,
ons is nie Congress in gownnie. Die.
intellectual home of the left het ek
redeliksarnehaDgend inmy intreerede
uitgespel. AIle universiteite in Suid
Afrika staan binne 'n ideologiese
konteks. Neem die Engelse univer
siteite. Liberalisme het natuurlik die
voordeel dat hy hom voordoen as 'n
supra-ideologiese konteks, wat

·natuurlik nie waar is Die. Dis op 'n
tooobarewyliehoe die Fngelse univer-

· siteite se sosiale netwerke primer
met instellings van daardie ideolo
gie - die Engelse skole, die Englelse
universiteite enbig business funksio
neer. Oor die konteks van Afrikaner
nasionalisme by Afrikaanse univer
siteite hoef'n mens nie eens te praat
,nie. Daar is wei verskillende
beklemtonings, maar daaris altyd 'n
dominante konteks. Maar!nuniver
siteit is nie die slaaf van daardie
dominante kontelcs nie. 'n Univer
siteit is juis 'nkritiese gespreksgenoot
vansy ideologiese omgewing. En in .
die mate, as ek praat van die South '
African left, bedoel ek die demo
cratic left, die bree strewe - nie net
na veelrassige aanpassing nie, maar
die omvormingvanons samelewing
na 'n werklike nie-rassige demokra
sie, En. UWK staan daarbinne. Nie

, uit eie keuse nie, Sy studente is al
die jaie 'nbelangrike mede-spelerin
die stroming, Dis nie 'asof UWK
gekies het nie. Dis histories daa1'binne
geplaas. Sommige van ons het ge
kies om dit uitdruklik te verwoord,

,te kontekstualiseer, te problematiseer
en te teoretiseer, maar dis nie 'n
maklike veIhouding van 'n univer
siteit met 'n ideologie nie. Onsver
houding met die demokratiese poli
tiek is niles anders nie as dieS van
Afrikaanse universiteite met die NP
of dieS van die Engelse universiteite
met die liberale establishment. Dis
net as 'nmens verandering-soekend
is dat 'n mens ~eer aandag trek.

: Wat is jou mening oor die ge·
bruik van boikot as 'n wapen
bione die stryd in die
opvoedkunde?

'nMem moet weetwaardie boiIrot
histories vandaan kom. In die polio

1
"'n Mens moet ootbJii ~art univer- verantwoordelik, indien nie heel-

siteite is in 1959gestigjuis omhulle temal verantwoordeliknie, wees vir
van hul gemeenskappe te vervreem, die regering van die land. Beplan-
ODs wil onsselfbinne die gemeenskap Ding rondom tersiere onderwys en
plaas. En deur wat hier gebeur het, kwessies soos toelatingis sake waarop
het ons amper op seremoniele wyse ons antwoorde sal moet vind, en dit
beslag gegee aandie samekoms van is waarom ons dit binne so 'n de-
'n universiteit met syinterne stIukture ,mokratiese forum geplaas het,
en 'n universiteit met sygemeenskap. , Nou kom die vraag by sommige

Op die vraag of dit nodig was om ' koerante op: wie is in beheervan die
'n liggaam soos die UDF te betrek UWK? ODs wilgraag glo clat soos
om die dispuut te besleg? Nee, hulle die wette van baie universiteite
was nie claar om die dispuut te besleg . voorsiening maak datdie gemeeoskap
Die.Onskondaardie boikot sommer op die raad verteenwoordig word,
op die eerste dag al gestop het, maar het ons nou op 'nbreerbasis daaraan
dit was vir ons nodig am seremo- beslag gegee.
nieel beslag te gee aan 'nproses wat '
al'n lang pad kom.

Dit Iyk asofin boikotkiJItuur
op die kampus gestalte gekry
het? '

Ditbet my opgeval dat die gebeure
hiervir veral die jongmense van die
blanke gemeenskap gedraai het om
die kwessie van boikot. Die besluit
van studente om te boikot was eint
lik virons 'n baie mindere aangeleent-,
heid in die hele proses waannee ons
besig 'was: Die boikot as 'n ver
skyJ:lsel het op UWK 'n non-issue
gewonl. Die hardnekkigheidwaannee
dit in die establishment ter tafel gestel .
word, verbaas eintlik, want in 1989
hetons geenboikotte gehadnie, Die ,
paar clae rondom die verkiesing het
ODS uit vrees vir die studente se vei
ligheid weens die polisie se bedry- ,
wighede in die Skiereiland
akademiese aktiwiteite vir twee dae
opgeskort. Met die uitsondering is
daar indie helejaarnie 'n sekonde in
klastyd verloornie. Dus die fiksasie
met boikot en die persepsie oor die
UWKamuseer'nmens somsen soms
irriteer dit.

Watdinkjyisrnetdietotstand.
bringing van. die nuwe ge·
meenskapsforum bereik? '

Dit het beslag gegee aan een van
di~basiese uitgangspwte vanpeoples'
education. Mense is geneig om te
dink dat peoples' education 'n stuk
inhoud of 'n produk is. Hulle vra,
wys ODS peoples' education-hand
boeke, wys ons die curriculum 
maar dit is nie wat peoples' educa
tion is nie. Peoples' education bCldern~

toon die' proses en die lokus van
gesag in die onderwys. Poeples'
education is die wegbeweeg van die
outoriterenadie demokratiesein die '
onderwys. So die Idem is dus nie op
inhoud Die, maarop proses. Eenvan
die eerste dinge wat die NECC par
peoples' education gese het, is, dat
onderwysers, studente, ouers, wer
leers en gemeenskap gesamentlik
betrokke moet wees by besinnings
'oor die skepping van 'n nuwe on
derwys. By my intreerede in 1987
het ek opgemerk dat die universiteit
die vemuwingsaspekte van die be
grip peoples' educationbaie belang
rile ag. Die belangrike ding wat hier
gebeur het, was clat ons die ge
meenskap,'onderwYsers, studente en
werkers saamgebring het om oor die
aspekte wat die universiteit raak, te
praat\Die 1?etrokke dispuut oor die
toelatiDg van 'n paar studente was
nie. so 'n groot saak nie. Maar wat
ODSgesehet,isclatonsopdieSuniver- .
,siteit 'n intemc aspek soos toclating
en uitsluiting op demokratiese wyse .'
onder mekaar moct neem. Dit is nie
net 'n UWK-kwessie nie. ODs dink
Diemeer dis net 'n akademiese oefen
ing me. Ons gaan binnekort- mede-

VERLEDE maandse studente- ,
boikot is beeindig nadat poli•.
tieke en gemeenskapsleiers op
jou versoek ingegryp bet. Dink
jy dit wasnodig om'n politieke
liggaamsoosdie UDFte betrek
om die dispuut te besleg?

Watvoorverlede week mergebeur
het,is 'nuiters belangrike ontwikke
lingindieeducation struggle. As ek
oor die education struggle praat,
moetek dieUWK daarbinne plaas,
Asjymetenigiemand binnediebrei
demokratiese beweging praat,mense
binne die gemeenskap, binne die
demokratlese gol[, binneons same
lewing, verwyshullemetminuitson
dering na UWK as een van die
belangrikste ontwikkelinge indiede
mokratiese beweging.

Die demokratiesebewegingin die
tagtigerjare het meer as bloot 'n
politieke organisasie geword. Selfs
toe onderdrukking op systerkste was,
kondie staat nie daarin slaag om die
demokratiese beweging te breek soos
in die sestigerjare nie, Die verskil
tussen die sestigs en nou is dat die
demokratiese beweging buite die
fonnele politieke organisies verbreed
en verdiep het. Die demokratiese

. beweging het werklik\vaar 'n bewe-,'
ginggeword wat leef inverskillende
sosiale fasette van ons samelewing
soos professionele liggame, en in
verskillende sektore soos die jeug, ,
vroue, kultuur en opvoedkunde. In
die Suid-Afrikaanse bevrydingstryd .
gaan dit nie om die oomame van
fisieke terreinenie- soos anderkola
niale stryde liberated zones gehad
nie, Byons het ons altyd gess wat
wei woontlik is, is die besetting van
'sosiale terreine, wat aan. ons ODS

sosiale liberated zones kan gee. En
in die tersisre onderwys is UWKeen
van daardie liberated zones omdat
die bevrydiD.gsbeweging bier leef 
nie net as politiek Die, maar as 'n
opvoedkundige praktyk. .

HoeODS gekomhetby dieS situasie
in die tagtigerjare? Oit was die edu
cation struggle' wat die politieke
lugleegte in die swarten buiteparle
mentere politiek.beeindig het wat
veroorsaak i. deur die verbanning
van die politieke orgailisasies in die
sestigs. Dit was hoofsaaklik 'n
opvoedkundigestryd, watby die swart'
universiteite, waaronder UWK, kol
leges en skole begin het.

In dieS stryd was die boikot een
van die belangrikste middele. .

As 'n mens temgkykna wat gebeUr
het in Suid-Afrika - die nuwe ruimte
wat geskep is as gevolg van die jeug
stryde, moet 'nmtm erlan datboikotte
'n belangrike rol gespeel het. Maar
dit hetook gelei tot 'n Idomp nade
lige gevolge.

Daarom !let ops tot die stigting
van die National Education Crisis
Committee (NECC) oorgegaan, van
blote protes na die fase vantransfor- .
masie - dit is wat die NECC in
werklikheid beteken. Onshet gese

.die kinders moet teruggaan na die
skole en claar rondom transfonneer.'

, Die UWK is een van die eerste
werklike produkte van dieS transfor- ,
masic-fase. En dis nou 'n lang ma
nier om terug te kom na wat twee
wee gelede bier op UWK gebeur
het.

Minmense op UWKoniliou eint
lik dat daar 'nboikot was. Die
belangrikste was die bestendiging
van verhouding. met die samesmelt
ing van komponente van die univer
siteit en .y diensgemeenskap. "

"
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. die private sektor. Ons is ook-die
universiteit met die grootste tekort
aan ruimte. In terme van middele is
ODS slegterdaaraan toe as enige ander
Suid-Afrikaanse universiteit. Dit is
dus eenvan my ideale wat ekkoester
dat die lewende dinamiek en com
mitment van die univ~siteit ten minste
erken sal word deur beskikbare
rniddele. As die universiteit die belf
te van die middele gehadhet wat ons
sustersinstellings het en dit kon
kombineermet die commitment wat
hier IS, dan het 'n hele klomp dinge
gebeur,

Stuur aan Ole Slrkulaslebestuurder, Posbus1n,
. Newtown 2113

Teken 'Inop Vrye Weekblad (R75vlr 'n jsar, R40vlr ses
maande, AVB Ingeslu!t) enons stuur'n gratis T-bemp .'

saam. Of bestel een teen R15 (AVe en posgeld
Ingeslult) van Posbus 177,Newtown 211~•.... ".

Ek wll Vrye Weekblad vir 12/6 maande by my hUls ~
afgelewer he en slult 'n tJeklposwlssel ylr R75/R40

'" hlerby In.

.l'ryeWeekblad·,

ONS IS DIE NUWE SUID-AFRIKA

Adres••••.•.........•..•••.....•• ~....•
Poskode ~ ~"..•~·•••• ~•.••· .

Ora die Groen en G.oud (met 'n bietjie
swart by). En die 'Oranje, Blanje en Blou.
Oit is die kleurevan ons nuwe T-hemp.. '
En as dit jou verwar, dan beteken dit

waarskynlik jy weet wat vandag in ons
lan~ aan.die gang is~ . -
.... ~>:/.,~.

1989 0P.daardie faktoralleen 'n groot
bedrag ontvang het, Maar toe hulle
die getal buite rekening laat, word .
ons subsidie met 52 persent gesny.
Onshet dusvededejaar net ~ persent
van ons subsidie ontvangs Dit was
net eenmalig, maar die ondersubsi
dering duur voort. Vanjaar gaan die
staat weer terugna 'nuniforme stelsel

. en kry ons almal ses persent meer as
wat ons verlede jaar gekry het. Dus
ons bemoeide syfer van 1989 word
nou die grondslag waarop ons in die
vervolg befonds word. Stories oor
boikotte het niks met befondsing te
doen nie. Daar is bloot arbitrSr 'n

Hoe word die UWK geldelik besluit gemaak,

benadeel deur die staat se sub- ~ Binnelands wil hulle nien~my
sidiestelsel? '. luister nie. Maar op elke intema-

Di . .. .sionale verhoog waar daar univer-e umverslt~lte word op 'n for-
mule gesubsideer. Dit is op twee .' .siteitsmense is, vertel ek die storie
hooffaktore gegrond. Die eerste faktor van die arbitrere toepassing van 'n

. is die studentegetalle, en die tweede ' formnle, EnaImalhet geweet UWK
is studentesuksesse, Die syfers vir In .' gaan dieslegstegeraak word daardeur.

bepaaIde jaar tree din in werking
tweejaarlater. Syfers van 1987bepaal .Wat isjou ideaal vir UWK?

.dus die subsidie vir 1989. Sedert die ' 'My toekomsvisie vir Suid-Afri-
formule in werking getree het, het kaanse. universiteite is dat dit na-
die tesourie nog nooit die volle bedrag sionaleinstellings salword wat lmIself'
bewillig nie. Dit word teIkensbesnoei. sal struktureer rondom die ideaal
Maar verIede jaar, vir die eerste keer, . vannasiebou en om onsselfte rig op
is daar op heel arbitrere wyse besluit die werklike Suid-Afrikaanse on-
om die groeifaktor van universiteite derwyssituasie en nie te werk asof
buite rekening te laat. Die grootste ons 'n klein stukkie Europa is wat
genererende faktor in die subsidie is .ons nog hier in ons binnebaadjie .
dus buite rekening gelaat. En UWK' koester nie, By UWK hoop ek dat
is die vinnig groeiendste universiteit .' ons die intellektuele dinamiek wat
in die land. Ons bet in 1986 net oor nou hier is, kan behou en dat ons nie
die 6 ()()() studente gehad en in 1989 saluitspanendienuweesablishment"
het onsamRCr 12 ()()() gehad. Dusin ....word as.dinge in die land verander-:
terme van die subsidie- moes ons in nie, . •

Wat se faktore benadeeldie groei
van die universiteit?

.Tans is ons die universiteit met .
die swakste fondse in die land. Ons
kry die .te van die regering en .

Hoe word die UWK deur die

.huidige subsidiestelsel vir

universiteite geraak?
'n Mens moet praat van die poli

tiekeekmomie van die subsidiestelseL
Sedert 1984 was dit nie meer net
inskrywings nie, maar suksesse wat
in ag geneem is. Kyk jy daama, sien
jy dat dit ook mooi saamval met die
tydperk waar swart studente begin
universiteit toe gaanhet. Die objek-

- tieweeffek daarvan was datdieuniver
siteitesogenaamdehoe risiko-studente
probeeruitbou het.Dus bet dieuniver
siteiteal hoe minder swart studente
begin inneem. Maar dit is juis waf
die UWK nie gedoen het nie, Ons

. , beleidisomopvoedkundigebenade
ling aan te spreek al sou dit ons
subsidie befuvloed. Ons staan nie
soos Petrus met die sleutel tot die

. toegang tot die universiteit nie, Wat.
ons wei by staan, is die gehalte van
die studente wat by ~e universiteit
uitgaan.·· ,

Die probleem is dat die staat nie
die universiteit subsideer vir onder
steunigsprogramme nie. In 'n toekoms- .
tige demokratiese Suid-Afrika sal
dit een van die sleuteltake van die
universiteite wees om aandag te gee
aan ondersteuningsprogramme. Die
syfers haal ek al soos 'n psalmpie
aan: 30uit elke I ()()() witmense is op
universiteit, vier uit elke 1 000
kleurlinge is op universiteit, twee uit
elke I 000 swartmense is op univer
siteit. Dit is die wanproporsie wat
aangespreek moet word.

Wat is die toestand van die

akademiese boikot op die

oomblik? Dink jy dit is besig .

om te verslap? .. .
Die vraag is, is apartheid besig

om oor te gaan? As universiteit het
ons daar ook een van ons omstrede
dinge gedoen; Ons is die enigste.·
universiteitwat 'n amptelike standpunt .

. oor die akademiese boikot het. Dit is
heeltmal in ooreenstemming met die •
van die demokratiese beweging en
die ANC, toevallig. Die besluit om 'n .
universiteit bewustelik te laat isoleer, .
word net in die uiterste omlandighede
geneem. Die akaderniese boikot is
nie 'n strafmaatreel nie. Dit is 'n
politieke mobiliseringsrniddel:

Hoe soujy die ideologiese kon
teksvan die lm'K beskryf?

Ons staan binne die brei: strewe
en stroming na 'n nie-rassige de
mokrasie in die land. Ook vir die
negentigerjare gaan illt die konteks
vir die' universiteit bly. Dit gaan
toenemend ook die konteks word
van ander universiteite, So~s die.
veranderinge in die tuislande kom,

, " sal-veranderinge by die ander swart
universiteite ook kom, en sal hulle .:
ook die rol beginspeel wat ons by die
UWKprobeer speel. Suid-Afrika sal
so langsamerhand ook na ons oor
wegend wit.sustersinrigtings kom,

In hoe 'n mate benadeel klas- ' Nagelang .ons 'n nuwe Suid-Afri-
boikotte akademiese prestasie? . kaanse nasie bou, sal dit die konteks

Die universiteithet die laaste twee word van al die universiteite,
jaarnieboikottegehadnie,maaraan Ek moet se ekis nie min trots op
die ander kant is' swart onderwys wat UWKgedoen het om kontekste
steeds deur boikotte getref, VirllUlg " aan te dui, uit te grawe en uit te
tye het die skole stilgestaan.. Dit . baklei nie, Ek is trots daarop dat ons
affekteer die prestasie van studente. dit gedoen het in 'n stadium toe dit
Maar afgesien van skoleboikotte, is . nie maklik was nie, maar toe dit
dit ,die swak skoolstelsel wat omstrede was om dit te doen.
akadenuese prestasie benadeel. Maar
dit is juis watonsprobeeraanspreek
Dit is reeds deur my voorganger,
Dick van der Ross, begin en ek dink .
steeds dit is een van die moedigste .
besluite wat 'n opvoeder kon neem.
Hy het in die sewentigerjare besluit
dat die universiteit hom in al sy
aktiwiteite juis moet rig op die be
nadeelde studente. Ons kan dus ook
uitgaan om al die A- en B-kandi<late
te werf, maar dis so 'n kleine minder
heid van gematrikuleerde studente.
Ons universiteit is,juis ingestel op
die swak-voorbereide studept. 'nMens
besef daarmee dat baie min vim oils
studente hul studie in 'n minimum
tyd sal voltooi. Ons besefookdat ons

. in die eerste jaar moontlik 'n laer .
suksessyfer as ander ander univer-

·siteite gaan he. Maar dit is juis 'n
aanduiding dat die standaarde by
UWK nie verlaag word of dat die
slaagsyfer opgestoot word om sub
sidie te lay nie.

Prof Jakes Gerwel
(Foto: EricMiller - Afraplx)

tieke geskiedskrywing van die iand deprivasie is 'n oorwegende faktor in
sal Inmens ditnie kan onderskat nie, swak prestasie. Maar dis nie net sosiale
Maar as 'n onderwysmens sal 'n mens deprivasie nie, maar die bewustelike
weet dat enige strategie in hom die onderontwikkeling van menslike
moontlike onbedoelde negatiewe potensiaal. Staatsbeleid in die swart
effekte dra. In boikotstrategie is die onderwys was gerig op die bewuste-
gevaar nog groter, want .dit is die . like onderontwikkIing van mense.
weerhouding van die gebmikma-king' Dan kanjy nie die slagoffer blameer
van 'n rniddel waarsonder die nie. Dan moet jy soos ons hier doen
onthouder verarmd is. In ander onderwys-benadeling as 'n meerder-
boikotte, soos bevoorbeeld 'n ver-' heidsverskynsel erken. Die meerder
bruikersboikot, word die leweraar . heid van Suid-Afrikanerswat op skool
armer gernaak, maar hier word die is, ontvangminderwaardigeonderwys,
onthouder verarm. Die NECC het Opvoedkundigebenadeling is nie iets ,
byvoorbeeld tot -stand gekom juis wat toevallig sosiaaI uit die huis
om die verwerpings- enonthouding- waaruit iemand kom voorspruit nie,
strategie te bespreeken te kyk ofdie' . maar deur 'n onderwystelsel wat gerig
education struggleme op anderewyses is opbenadeling, 'n Minderheid van . .'
gevoer kan word nie.· : . . Suid-Afrikanerskry 'n onderwys wat .

Die skuld vir hierdie verlore . bulle werklikwaar voldoende
generasiemoet egter vierkantig op voorberei vir universiteisopleiding,
die skouers van apartheid geplaas Maar ons gebruik dit nie as 'n
word. As die politieke organisasies verskoningnie.Onsbeklemtoonjuis
in die sestigerjare nie verban is nie, vir ons studente datnasionale onder-
sou die jeug van diesewentigerjare . drukking 'n feitis waarrnee ons gebore
nie gedink het dis hulle taak om die. is, waarmee ons grootgeword het,
stryd weer"op neem nie, En onsweet maar ons nasionale bevrydingstryd
die jeug bet gedink hulle 'begin die is daarop gerig om as volle mense
stryd weer. Hulle was afgesny van onse plek in.die samelewing op te .
die geskiedenis van weerstand wat neem.
van v66rdie Nasionale Party kom. .
Hulle het geskiedenisloos die stryd
opgeneem. Dis waar die boikot be
gin bet. Maar ek dink nie ons moet . :
vingers wys na die kinders nie, Ons .
moet werklikwaar die skuld vierkan
rig op die skouers van apartheid plaas.'

Wat is vir jou positief uit die ..

boikot-kultuur. Wat se lesse is .

daaruit te leer? . .
Ek wil nie boikoi verheerliknie,

want onderwyskundig bet dit mense
geskaad. Maar deur.· die boikot
stro~ge het die jeugdiges die
apartheidstaat gedestabiliseer. RuBe
het daarin geslaag om die spanner in
die works van een van apartheid se
sosiale ordes te gooi. Die skool en
die onderwys funksioneer vanwee .
die massa-deelname van mense. En
dis waarom onderwy~ 'n terrein van
stryd kon word. Die meeste toege-.
wings wat die regering in die sewen- .
tigerjare gemaak het,' is as gevolg
van die jeugstryde. .,.. .

, .

In hoe 'n matekan maatskap·

like minderbevoorregting enpo·
Iitieke onderdrukking as 'n

verskoning vir swak akademiese
vordering dien?

Dit moet nooit as 'n verskoning
dien nie; Maar dit is' inderdaad 'n

. verduidelikingdaarvan. 'nMens kan'
nie wegkom daarvannie. Die so·siale.

Vrye Weekblad,12April1990
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en Pretoria en voltooi sy MA in Inter
nasionale Politiek by die Pretoriase
Universiteit. Hy voltooi sy D Phil aan
die Universiteit van Stellenbosch.

Tussen 1962 en 1971 werk hy by
die departement van Buitelandse Sake
se diplomatieke diens waar hy die
vise-konsulaat inMilaanis, lid van die
SA afvaardiging na die Verenigde Volke

, en Opleidingsbeampte van die depar
tement van Buitelandse Sake. .

Van 1971 tot 1981 was hy profes
sor in Staatsleer aan die RAU.

, In 1981 word hy LP vir die kies-
afdeling Helderkniin en is hy lid van
die GesamentlikeKomitee oor Staatk:un
dige Aangeleenthede.

In 1986 word hy adjunk-minister
van In1igting in die kantoor van die
Staatspresident en adjunk-minister van
In1igting enStaatkundige Beplanning.
In 1988 word hy minister van Inligting,
Uitsaaiweseen dieRolprentbedryf totdat
hy verlede jaar aangewys word as
minister van Onderwys en Ontwikke-
lingshu1p. _ _. •

. In Augustus verledejaar se hy in
Kaapstad: "Wanneer almal deel voel
van die stelsel.; slegs dan sal ons
vrede he."

. RoelofPetrus Meyer, 43, adjunk
minister van Staatkundige Ontwikke-:
ling isin 1947in Port Elizabethgebore

, en.rnatrikuleerin1964aandie Hoerskool
" Ficksburg.

. Hy sluit na skool vrywillig by die
.,Lugmaggimnasium in Pretoria aan en

studeer daama aan die Universiteit
van die Oranje-Vrystaat waar hy sy B
Comm en LLB voltooi. ' ..

101979 word by op 32-jarige ou
derdomverkies tot LV vii' die ki
esafdeling Jobanneburg-Wes en by
verteenwoordig steeds die setel. .

In 1986 word hy adjunk-minister
van Wet en Orde en in 1988 adjunk
minister van Staatkundige Ontwikke
ling en Nasionale Opvoeding.
. ..Hyis getroudmet Carene Lubbe en

het vier kinders, .

RoelofFrederikBotha,58,miirls- -
. tervanBuitelandse Sake, is in 1932 op

Rustenburg, Transvaal, gebore. Hy
matrikuleer aan die Hoer Volkskool
op Potchefstroom. Hy voltooi sy BA .:

.:enLLB aan die Universiteit vanPreto-
ria en sluitby die Suid-Afrikaanse ,'!
~iplomatieke en Konsulere ;Diens aan ,
ill 1953.' , " \_..

Indie jare daama word hy die Suid-
Afrikaanse gesant in Swede en Wes
Duitsland en is later weer nadieAf
rika-afdeling van Buitelandse Sake.

In -1970 is Botha toege1aat tot die .
Balie. e . • ,

Hy het die politiek in die algemene
verkiesing van 1970 betree en die
kiesafdeling Wonderboom vir die NP .
verower. ...

In 1975 'word hy aangestel as die
Suid-Afrikaanse ambassadeur in
Amerika totdat hy in 1977 aangewys
word as die minister van Buitelandse
Sake.

Dieselfde jaar word hy die LV vir
'. die kiesafdeling Westdene enis on

dervoorsittervan dieNPin die Transvaal
en voorsitter van die Johl!nnesburgse
Streeksraad vir die NP.

Hy is getroud met Helena Susanna
Bosman en het vier kinders.

Gerrlt van Nlekerk Viljoen; 64,
minister van Staatkundige Ontwikke
ling. is in 1926 in Kaapstad gebore. Hy
matrikuleer aan die Afrikaanse Hoer
Seunskool iri Pretoria. . .

Hy ontvang sy MA in K1assieke
Tale en LLB aan die Universiteit van
Pretoria en behaal ook 'n MA aan die
Univei'siteit van Cambridge en D Litt
en Phil aan die Universiteit van Lei-
den. .

In 1979 word hy aangewys as ""
Administrateur-generaal van Suidwes-.
Afrika en'in 1980 as minister van

.Nasionale Opvoeding. '.
Hy word as LV vir die kiesafdeling

Vanderbijlpark in 1981 verkies en in
, 1984 aangestel as minister van Sa
mewerk:i.ng, Ontwikkeling ,en On-

, derwys. In Septemberverlede jaarword
hy aangewys asminister van Staatkun-
dige Ontwikkeling en van Nasionale
Opvoeding totdathy aandie beginvan
die jaar aangewys is as minister van
Staatkundige Ontwikkeling. Viljoen
is die vorige leier van die Broeder
bond. Hy is .getroud met Magdalena
Maria van der Merwe.

Koble Coetsee

.Gerrlt VIIJoen

Dawle de Vllllers
Universiteit en 'n Transvaalse Hoer
Onderwysdiploma aan die Potchef-

. stroomse Onderwyskollege.
. Dieselfde jaar word hy verkies tot 
burgemeester van Roodepoort en in _
1974 word hy as LV vir Florida ver-
kies; ' -~

Hy was' 'n jaar lank 'n wiskunde
onderwyser en sewe jaar lank in die
administrasie van die SAUK. Daama
was hy ses jaar lank in die Bank- en ,;-
Finansiewesetak van ffiM. .

In 1982 word hy as adjunk-minis-'
ter van Buite1andse Sake en !nligting .
aangestel en in 1983 as minister van;
Onderwys en Opleiding. Hy is sedert •
1984 die Minister van Finansies. .

Hy is getroud met Antoinette van
den Berg en het ,vier kinders.

Adriaan Johannes Vlok, 53, mi
nister van Wet en Orde, is in 1937 in
Sutherland -in Kaapland gebore. Hy

.matrikuIeer aan die Hoerskool Keimoes.
Kort hiema gaan werk hy as ampte
naar by die departement van Justisie. 
. VIok studeerdecltydsaan die Univer
siteitvan Pretoriaen behaal'n regskwali
fikasie. Hy was onder meer 'n landdros
en die private--sekretaris van die mi
nister van Justisie, Peet PeIser, en die
latere Berste Minister en Staatspre- .
sident, John Vorster.

In 1969 verlaat hy die staatsdiens
, en is hy betrokke by verskeie private

sakebelange totdathy in 1972 tot'nlid
van die stad~raadyan Verwoerdburg .
verkies word. Hy verteenwoordig reeds
sedert 1974 die' kiesafdeling Ver
woerdburg in die parlement.

In 1984 word hy deur PW BOtha
ingehu1dig as adjunk-minister van
Verdediging en in 1985 as adjunk
minister van Wet en Orde. In 1986.
wordhydieministervanWetenOrde.

Hy het rugby gespeel toe hy jonger
was en was ook 'n Noord-Transvaalse
skeidsregte~ •

VIokisin 1959 met ComeliaJOOanna
Burger getroud en het drie, kinders.

Christoffel Johannes van der
Merwe,51,ministervanOnderwysen
Ontwikkelingshulp, is. in 1939 op,
Postmasburg gebore. Hy rnatrikuleer

, aan die Afrikaanse Hoerskool op
Germiston. behaal sy graad in Regte
aan die Universiteite van Potchefstroom

FW de Klerk

Plk Botha
Johannesburg-Wesen in 1979 word
hy Suid-Afrika se ambassadeur in
Londen.

In Oktober 1980 word De Villiers
minister van Nywerbeidswese, Han
del enToerisme, in 1986 minister. van
die Begroting: en Welsyn in die
Vo1ksraad en in 1988 minister van
Administrasie en Privatisering. Sy
buidige pos beklee hy sedert Septem
ber verlede jaar.

Hy dien op die direksie van die
Bank van Johannesburg en Santam
bank en is die goewemeur van die
Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika.

Tussen 1962 en 1970 speelby rugby
vir Suid-Mrika. Vanaf 1965 tot 1970
is hy die Springbokkaptein.

Hy is getroudmet SuzaanMangold
en het vier kiIiders.

stoffel van der Marwe

. Hendrik Jacobus Coetsee, 59,
minister van Justisie, is in April 1931
op Ladybrand in die Vrystaat gebore.
Hy rnatrikuleer aan die Hoerskool
Ladybrand en behaal sy BA LLB in
1954 aan die Universiteitvan die Oranje-
Vrystaat. .

Totdat hy die politiek in 1968 be
tree, doseer Coetzee deeltyds aan die
regsfakulteit van die Vrystaatse Univer
siteit en praktiseer hy vir 17 jaar as
prokureur in Bloemfontein. In 1972
word hy toegelaat tot die Balie.

In 1968 wordhy lid vandie Volksraad
vir B1oemfontein-Wes en sedert 1973
is hy lid van die Hoofbestuur van die
NP in die Vrystaat.

In Oktober 1978 word hy die ad
junk-minister van Verdediging todat .
hy in 1980Minister van Justisie word.

Verlede jaar September is hy bevor
der tot Voorsitter van die Ministersraad
in die V olksraad.

, In sy vrye tyd beoefenhyskyfskiet
en hengel, en lees boeke en tydskrifte
oor internasionale politiek. Hy stel
ook bebng in eietydse geskiedenis oor .
binne1andse aangeleenthede.

. Hy is in 1956 getroud met Helena
Elizabeth Malan en het vyf kinders.

Barend Jacobus du Plessis, 50,
minister van Finansies, is in 1940 in
Johannesburg gebore. Hy matrikuleer
in 1956 aan die Hoerskool Voortrekker
in Boksburg.

Hy behaal syBSc-graad in WlSkunde
en Statistiek aan die Potchefstroomse

Adrlaan Vlok
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Dawid Jacobus De VUliers, 50,
minister van Mineraal- en Energiesake
en Openbare Ondememings is in Julie
1940 op Burgersdolp in die Noord
Oos Kaap gebore en matrikuleer aan
die 'Hoerskool Bellville waar hy
hoofseun en rugbykaptein was. Hy
studeer aandie Universiteitvan Stellen
bosch waar hy in 1979 sy DPhil in '

. Filosofie bebaal. In 1963 was hy 'n
deeltydse dosent in die filosofie aan
die Universiteit van Wes-Kaap1and,
en daama 'n NG-predikant in Wel
lington. Tussen 1969 en 1979 was hy

, dosent in Wysbegeerte aan die RAU.
In 1972 word hy verkies as LV vir

Barend du Plessis
Frederik Wlllem de K1erk, 54, '

Staatspresident, is in Maart 1936 in '
Johannesburg gebore en matrikuleer '
aan die Hoerskool Monument in
Krugersdorp, .

Hy voltooi sy BA LLB-graad aan
die Potchefstroomse Universiteit vii

, Christelike Hoer Onderwysen sluit in
1961 by 'n prokureursfirrna op Ver
eeniging aan. In 1972 ishy tot LV vir
Vereeniging verkies en het sedert 1978
die volgende posisies in die kabinet
beklee:

Pos- en Telekommunikasiewese
en Volkswelsyn en Pensioene, Sport
en Ontspanning, Mynwese en Omge
wingsbeplanning, Mineraal en Ener
giesake, Binnelandse Sake en Staatsdi
ens sowel as minister van Nasionale
Opvoeding tot met sy verkiesing as
Staatspresident.

In 1985 word hy as voorsitter van
die Ministersraad van die Volksraad
verkies en is 'n jaar later aangestel as
Ieier van die Volksraad.

In Augustus 1989 word hy as
'waarnemende Staatspresident

ingesweer en word in September
eenparig as die tweede uitvoerende
Staatspresident van Suid-Afrika ver
kies en ingelyf . '

Hy is getroud met Marike Willemse
en het drie kinders..

Hy speel graag gholfen lees baie.
; In Augustus verlede jaar het hy

ontken dat sy ontmoeting met die
Zambiesepresident, Kenneth Ka~da,
'n "stap in die rigting van onderhan
deling met die ANC is. Enigiemand

"wat meen dat die regeringin die geheim
besig is om onderhimdelmgs met die'
ANC te beplan, is skuldig aan die
verte! van leuens." 'Joe Modlse, 60, bevelvoerdervan

Umkontho we Sizwe en lid van die.
ANC seuitvot'rende komitee, is op 8 .
Augustus 1929 in Sophiatown ge
bore. In 1953 was hy organiseerder
van die ANC Jeugliga in die town-
ship. ,
. In1956ishyeenvan156aktiviste

wat van, hoogverraad beskuldig is,
maar aIle aanklagte is teniggetrek.

Na die verbod op die ANC het
Modise 'n lid van Umkhonto we Sizwe
geword, endaarna is hy tot die opper-
bevel gekies. ,

In 1961 is hy die land uit. Hy
beklee ook die amp van voorsitter
van die Militere Komittee van die
ANC.

In 196'r is hy vyf maande aange
hou omdat hy nie 'n permit gehad het
om in 'n stedelike gebied te woon nie. ,
In 1962 is hy tot Mofolo ingeperk en
onder huisarres geplaas,

Op 24Junie 1963 is Nzo vir 238
dae aangehou. Hy is in 1964 vryge
laat.

Met sy vrylating het Nzo die land
verlaat om by die ANC sebuitelandse
sending aan te sluit. . '

Nzo was vanaf 1964 tot 1967 die
ANC se adjunk-verteenwoordiger in
Kairo, en daarna is hy na Nieu-Delhi
as hoof-verteenwoordiger,

Hy is in 1969 tot sekretaris-ge
neraal van die ANC verkies,

Cheryl Carolus, 32, publisiteit
sekretaris van die UDF in Wes- Kaap
land, is op 27 Mei 1957 op Silver
town op die Kaapse Vlakte gebore.

Nadat syhaar skoolloopbaan voltooi
het, het Carolus aan die Universiteit
van Wes-Kaapland vir 'n BA-graad
ingeskryf.

Sy is aktiefbetrokke by die South
AfricanStudent Organisation(Saso),
en is in 1976 aangehou.

, In 1981 het sy teruggekeer na die
. UWK, waar sy totdie Studenteraad

verkies is en haar BA-graad voItooi
het.

Gedurende 1982en 1983 het sy by
die kerklike Urban Planning Centre

·gewerk.
Sy is 'n stigterlid van die United

Women's Congress in Wes-Kaapland,
en wasverlede jaar hoofsekretaris
van die Federation of South African
Women (Fedsaw).

Sy is 'n voomlalige sekretaris van
die Wes-Kaapse streekvandie UDF,
en het van 1983 tot 1987 op die
nasionale bestuur van die organisasie
gedien.

In 1986 is Carolus ingevolge die
noodmltatreels aangehou na 'n be
soek aan Swede, waar sy die UDF
verteenwoordig het.

'Sy was ook dee1 van verskeie
afvaardigingsWatgesprekke gaan voer
het met die ANCin die buiteland. '" .

Carolus word beskou as iemand
wat baie maklikby enige situasie kan
aanpas.

tateI

twee
spanne

Hier is die

Alfred Baphethuxolo Nzo, 65,
sekretaris-generaalvan die ANC enlid
van die uitvoerende komitee.

. Nzo isop 19 Junie 1925 op Benoni .
gebore, en is een van vyf kinders.

Na sy skoolloopbaan het hy by die
Universiteit van Fort Hare ingeskryf
vir 'n BSc-graad, maar het nie sy stu
dies voltooinie. Hy is daarnanaJohan
nesburg waarhy as 'ndeeltydse student
3an 'n tegniese kollege 'n gesondheidsin- ' .
spekteurskursus voltooi het. Hy het
twaalf jaar lank as inspekteur in Alex- .
andra naby Johannesburg gewerk.• - -

In 1950 het Nzo, as lid van die .
ANC, aan die Meidag-staking en later
die landwye wegbly-aksie van 26 Junie

-deelgeneem. Hy was ook betrokke by
die ve1dtog van die Vryheidsmanifes
in Junie 1955.

In 1957 was hy die sekretaris van
die busboikot-kommitee in Alexan
dra, enin 1958 is hy tot die Transvaalse
en Nasionale Uitvoerende Raad van
die ANC verkies.

Vanaf 1959 is Nzoingeperk, en
dikwels aangehou. .

Op 2, 3 en 4 Mel gaan elf ANC-Ieiers en nege lede van die SA.
regering in Kaapstad om 'n tafel sit. Dit sal die eerste keer .
wees dat die twee groot magsgroepe bymekaar kom om te
onderhandel oor Suid-Afrika se toekoms. AUDREY BROWN

.' en PEARLIE JOUBERT stel die twee afvaardigings bekend

vrygespreek. '
, Gumede speel 'n belangrike rol in' ,

die poging om vrede in die politieke.,
, gewe1d in Natal te maak,' '

, Ahmed Kathrada, 61, ANC me-,
dia-verteenwoordiger, is op 21 Augus
tus 1929 op Schweizer-Reinecke ge-.
bore. Hy is die vierde kind in 'n gesin
van vier seuns en een dogter.

Hyhet as twaalfjarige by die Young
Communist League aangesluit, en word
later ook lid van die Transvaal Indian
Congress.

Kathradakonnie sy skoolloopbaan
voltooinie as gevo1g van syarrestasie :
op 17-jarige ouderdom toe hy deelneem
aan die Passive Resistance Campaign
van die TIC in 1946. '

Hy is 'n maand lank aangehou, en
het na sy vrylatingby die TIC begin
werk as organiseerder. ,;
- ,In 1951isbyvir'njaaroorsee, waar .
hy by die World Federation for Demo
cratic Youth in Hongarye gaan werk
hel"

Met sy terugkeer is hy in 1952
aangehou as gevolg van sy aktiwiteite
in die Verset-veldtog. Hy is tot 9 maande
opgeskorte tronkstraf gevonnis.

In 1954 is Kathrada vii die eerste
keer vir twee jaar verbied om aan die
aktiwiteite van 39 organisasies deel te
neem. Die yerbod is oor die volgende
agt jaar elke keer hemu totdat by in

. '. 1963 in die hofverskyn het op aan1dag
, van hoogverraad.

In 1960ishy virvyfmaandeaange
hou ingevolge die noodmatreels wat
die jaar afgekondig is. In 1962 is hy .
onder huisarres geplaas, en het hy sy ,

.politieke aktiwiteite ondergronds
voortgesit.

In Julie 1963 is hy aangekeer op
Lilliesleaf en het hy in die Rivonia
verhoor tereg gestaan.

Hy is in Oktoberverledejaarvryge
1aat. _

Nelson Mandela

ANC enregering om

,Alfred Nzo

hy 'n MA-graad in tale en 'n graad in .
teologie voltooi het, bet hy vir lise
Weder ontmoet, met wie hy later ge
troud is.

In 1940 word by lid van die Afri
kaner-BroedeIbood. Sy eerste gemeente
js Wellington. .

, Na die Sharpeville-skietery in 1960
het by sy politieke standpunt begin
verander. Hy bots skerp met die kerk
en' die Nasionale Party tydens die
Cottesloe-beraad dieselfde jaar.

As 'n gesiene figuur in kerk- en
kulturele kringe, bet Naude in 1963
opspraak verwek toe hy na 22 jaar uit
die Broederbond bedank en die redes
vir sy bedanking aan die pers verkon
dig het. Hy IS van sy status as dominee

, -' van die NG-kerk ontneem.
" 'In 1977 is hy sewe jaar lank inge

perk, en in hierdie tyd het hy baie
· vredestoekennings ontvang. '

In 1980het hy en drie ander teoloe
van die NG-kerk weggebreek en by
die susterkerk, die NGK in Afrika,
aangesluit.

· . Hy is in 1984 ontperk nadat 'n
petisie met duisende .handtekenings
aan die minister van Wet en Orde
oorhanding is.

"Oom Bey" word beskryf as 'n
· "saggeaarde,liefdevolle mens wat 'n
, rustige invloed kan he op die onder

handelings."
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Archl~ Gumede .

Walter Sisulu

Chrlstiaan Frederick Beyers
Naude, 75, direkteur van die
Evangeliese Trust, is in 1915 as een
van agt kinders op Roodepoort ge
bore. In 1921het die farnilie na Graaff- '
Reinet verskuif, waar Naude in 1931
aan die AfrikaanSe Hoer Volkskool
gematrikuleer het:

Op Stellenbosch Universiteit, waar

-
Ruth Mompati, 65, hoof van die

ANC se godsdiens-departementenlid
van die NasionaIelHivoerende Komitee Archlbald Jacob Gumede, 76, een
en Politieke Militere raad. ' ' van die Presidente van die UDF, is op

Sy is eenvan net twee vroue in die . 1 Maart 1914 op Pietermaritzburg
top-leierskap van die ANC en is ge- gebore. In 1932 het hy aan die Love-'
bore in Vryheid in die Noordwes- dale Sending-Instituut gematrikuleer .
Kaap. . - _. , . " en daamabetby vir 'n kursus in mediese

Nahaartrouein 1952 is Mompati hulp aan die Universiteit Fort Hare
saammethaarmannaSowetowaarsy',' , ingeskryf. Na twee jaar het hy sy
as sekretaresse by die prokureursfirma studies laat vaar, maar. sy kontakmet
Tambo en Mandela aansluit. In 1954 ZK Matthews en DDT Jabavu het die
het sy op die Nasionale Uitvoer.ende'basis gele vir 1atere politiekebetrok-
Raad van die pasgestigte Federasie kenheid. .' , . .
van Suid-Afrikaanse Vroue gedien. Iri 1944 sluit hy by die ANC aanen

In 1962 is sy die land uit om die in 195 lisby tot adjunk-sekretaris van
ANC, wat toe pas verbied is, se buite- die Natal-streek verkies.
1andseen ondergrondseaktiwiteite Op.r In 1955 het hy die Congress of the
die been te bring, maar met die aan- People bygewoon as leiervan die

,vang van die Rivonia-verhoor was dit N atalse afvaardiging. '
nie vir haar moontlik omterug te keer In 1966, na jare se werkby regsfir-
nie. mas, word hY,tot die sy-balie 'aanvaar

Mompati is bekendas 'n strateeg . enbegin sy eie praktykinPinetownas
, op die ANC se niilitere-politieke raad prokureur. . .

waarop sy dien, en was ook die orga~ Sy deelnamc aan menige ANC-
nisasie se hoof-verteenw'oordiger in veldtogte bet daaltoe gelei dat hy saam

, Londen in die vroee 1980's. ~ met ander ANC-leiers in 1956 aanee-
In 'n onlangse onderhoud met 'n hou is. AIle' aanklagte is later laat

oorsese koerant het sy gese: ,"Ons bet . vaar. Hy is weer in 1960 aangehou,
ietsom' aan al die mense van Suid- met die aankondigingvan die noodtoe-
Afrika, ongeag kleur ofgeloof, aante stand die jaar. '
bied. 008 bied hulle 'n vrye, demokra- In 1963 is hy vir vyf jaar ingeperk
tiese Suid-Afrika iuIn." 'enis weer aangehou en in Febmarie

1964 is by vrygelaat.
In 1979 is hy as voorsitter van die

Release Mandela Campaign -gekies,
en in 1983 is hy as een van die pre

-sidente van die UDF aangewys.
Sy aktiwiteite in die UDF het gelei

· tot sy aaDhouding in 1984, waar hy,
saammetAlbertfuaSisuluenledevan
die Natal Indian Congress, weens

,hoogverraad aangekla is. Hulle is almal

, Ahmed Kathrada
in Johannesburg toe die Wet op
Kommunisme in 1950 die party ver-
bied het, _

In 1953 belp by met die stigting
van die Kongres van Demokrate, 'n
organisasie vir blankes wat gekant is
teen apartheid. . . ,

In 1956 is hy saam met 155 ander
politieke ·aktiviste van boogverraad
aangekla. '.., , ' .

In 1961 is Slovo betrokke by die
stigtiog vanUmkhontowe Sizwe. Twee

, jaar later verlaat hy die land. Hy was
'n seniorleier vanUmkhonto we Sizwe
tot by in 1987 tot sekretaris-generaal
van die SAKP verkies is.

Joe Siovo.

Ruth Mompathl

Chary. Carolus

Thabo Mbekl

Beyers Naude Joe Modlse
Nelson Rolihlahla Mandela, 72, die uitvoeiende komitee, is opldu-

vise-president van die ANC. tywa in Transkei gebore, .
Mandela is in 1918 in Transkei -In die vroee 1960's is hy aktiefbe-

gebore. Hy matrikuleer aan die' trokke by die African Students' Orga-
Healdtown Metodisteskool in Ciskei. nisation, entoehy die landuit is hethy
Hierna is hy na die Fort Hare Univer- na die Sowjet-unie gegaan vir militere
siteit, waarhy virOliverTambo,huidige '. opleiding. Hy bet later 'n Meestersgraad
president van die ANC, ontmoet. _ . in ekonomie aan die Universiteit van

Hy is uit die universiteit geskors,. .Sussex behaal.
en studeer verder aan die Universiteit In 1984 is Mbeki as hoof van die
van die Witwatersrand. In 1952 open ANC se inligting- en publisiteitsde-
Mandela en Tambo die _eerste swart' partement aangewys, enverledejaaris
prokureursfirma. "hy as buitelandse sake-direkteur aan-

Saammet WalterSisulu en Tambo . gestel." "
stig hy die Jeugliga van die ANC in' Mbeki is die seunvan GovanMbeki,
1944. Hy word later die leier van die' 'n ANC-1eier wat in 1987 vrygelaat is
liga. nadat hy tot 1ewenslange gevangenis-

In 1952 word Mandela die "vry- straf gevonnis is. '
williger-in-beheer" van die landwye Mbeki was as hoofvan inligting en

', Defiance Campaign. buitelandse sake deels verantwoorde-
· - In Desember 1952 word Mandela lik vir die wyse waarop die ANC meer
in hegtenis geneem en aangekla in- toeganglik geword het vir wit Suid-: '.:
gevolge die Wet opKommunisme. Afrikaners. Hywas saammet VanZyl
Hy word'tot nege' maande tronkstraf. Slabbert van ldasa verantwoordelik
gevonnis wat opgeskort is vir twee vir die historiese Dakar-beraad van
jaar.' . 1987..

In Desember 1953 isMandelaeen Mbeki is die ANC se mper-diplo-
van die 156 politieke leiers wat aan- maat en word as 'n pragmatis beskou. '
gekla is vin hoogverraad. Vier-en-'n- Hy sal waarskynlik 'n sleutelrol in die
halfjaar later word die aanklagte temg-. ondethandelinge speel.

· getrek. "
· Mandela gaan kort na Sharpeville , .'. Joe Slovo, 64, sekretaris-generaal

(21 Maart 1960) en die verbanningvan die"Suid-Afrikaanse Kommunis-
van die ANC en PAC in skuiling enhy teparty en lid van die Uitvoerende

.' en Sisulu reis in die geheim deur die' Komitee van die ANC. .
land om 'n drie-daagse staking te or. , Slovo is in 1926 in Litaue gebore.
ganiseer. ' Op nege-jarige ouderdom korn hy saam

Mandela is in 1961 by die stigting ..met sy ouers na Suid-Afrika. '
van Umkhonto we Sizwe betrokke., , . In standerd ses verlaat hy die skool
Kort daama reis hy deur Afrika waar- . omdat sy ouers nie meer kon bekostig
tydens hybelangrike Afrika-leiers. om hom daar te hou nie, en gaan werk
ontmoet en militere opleiding in AI- in'npakhuiswaarhyinaanrakingkom·
gerie ontvang. - , met vakbond-politiek. '

Met sy terugkeerword hy aangekla In die 1940's sluit hy by die Suid--
omdat hy die land onwettig verlaat Afrikaanse Kommunisteparty aan.
het, en word tot vyf jaar tronkstraf .'; Tydens die Tweede Wereldoorlog veg
gevonnis. . hy as Suid-Afrikaanse soldaat in Italie.

Gedurende sy tronkstraf word die Op20-jarigeleeftyd skryfSlovo by
leierskap van die ANC op die plaas die Universiteit van die Witwatersrand
Lilliesleaf,Rivmia, inhegtenis geneem. ,in om in die regte te studeer. In 1950

Hulle word van hoogverraad aan- .voltooi hy sy graad enword aangewys
gekla en tot lewenslange tronkstra£. ' as die beste student van die jaar.
gevonnis. Gedurende sy studentejare.is hy be-

, Mandela is op11 Febmarie vanjaar trokke by Yowig Communist League
vrygelaat, en kort daama tot vise- en ontmoet in die organisasie vir Ruth ..
president van die ANC verkies. _ . . First met wie hy later.getroud is. Sy is :

. in 1982 deur Suid-Afrikaanse agente
Thabo Mvuyelwa Mbekl, 47, die ---in Maputo vermoor.

direkteur van die ANC se departe-,. ,Slovo was in 1950 deel van die
ment van buiteland~e sake en lid van' ··leierskotps van die Kommunisteparty

, ......-~.
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Vermiste gevind ' .
Andre, Gouws, 32, van Rustenburg wat

Maandag in Suid-Mosambiek vermis geraak
het, word lewendig deur Mosambiekse soldate '
gevind nadat sy vriend na die grens gestap het.
Hulle is vermoedelik deur ~ewapendeRenamo
soldate 20 km van die "lens af aangeval en
berooftoe hulle na Maputo op reis was. Gouws
word in die Nelspruitse hospitaal opgeneem
met koeelwonde aan sy been en skouer.

Plakkershuise platgevee..
Stootskrapers van die Kraaifonteinse muni

sipaliteit sloop 62 plakkershutte teen sonop
Dinsdag by die Bloekomsbos-plakkerskamp
buite Kraaifontein. Die Kraaifonteinse Inwo
ners-vereniging s8 130 mense is dakloos gelaat
na die verwoesting deur munisipale werkers
bygestaan deur gewapende polisiemanne. Die
inwoners van die plakkerskamp is nie vooraf
gewaarsku nie. '

,Paassterftes
Minstens 96 m~nse sterf sedert die begin'

van die Paasvakansie in padongelukke. Die
Nasionale Padveiligheidsraad s8 die syfer ver
gelyk gunstig met dieS van verlede jaar toe 29
mense per dag dood is. ,

Studente-statistlek
Altesame 47499 swart studentehet verlede

,jaar aan blanke universiteite studeer. Die minister '
van Onderwys en Kultuur, Piet Clase, het in die
parlementgese meer as 41 000 van die studente

, het deur Unisa gestudeer, '

Rohan sal weer
'n Voormalige joemalis, Muhammed Rafiq

Rohan, wat op aanklagte van, bomaanvalle
skuldig bevind is, se in die Durbanse hoogge
regshofhy sal alles oor doen as hy weer aan-

. gese word.
Rohan het getuig ter versagting van sy vonnis '

nadat hy skuldig bevind is op aanklagvan drie
ontploffings in Durban tussen Januarie en April
verlede jaar waarin 17 mense dood is.

Beson,dere vyfling ,
'n Vyfling - drie seUDS en twee meisies - '

word vir Leon en Andrea Botha van Randburg
gebore na kunsmatige bevrugting. Dit is die
eerste kunsmatig-bevmgte vyfling in Suid
Afrika.

Brand oorval werkers'
'nMynwerkeris doodenses beseertoe hulle

Sondag in 'n brand na 'n ontploffing by die
Bafokeng-noord platinummyn naby Rustenburg
oorval is. 'n Woordvoerder van Gencor se die
ontploffing het' ond~rgronds voorgekom toe

, die mans 'n kragkabel verleng het.

(A//einligting op die blad isafkomstigvan
AFPenSapa). '

, SAPoor gerugte'
, Die Kommissaris vanPolisie, gent Joban
,van der MerWe,erken die SAP was bewus van '
gerugte dat aanvalle Dinsdag op Blankes beplan
word; maar dat geen inligting ontvang is van 'n
werklik~ plan in dieS verband nie. Hy se die
gerugte spruit uit kwaadwillige pamflette wat
ongelukkig deur sekere media uit verband geruk
is., ,

. ,"-.,'

Renamo wil niepraat
'n Woordvoerder van ReD.amo verwerp 'n

voorstel vir regstreekse samesprekings met die
Mosambiekse regering in Malawi. Die Liss
abonse woordvoerder s8Malawi het saammet
Zimbabwe, Tanzanie ' en Zambie magte in
Mosambiek Indie land sal daaromnie 'n onpar
tydige vergaderplek wees nie. Hy stel Nairobi
of Portugal as 'n altematief voor,

motorruiteas diamante aan toeriste. Sapa berig
dat een koper oortuig is om R2 500 vir 'n klein
sakkie "diamante" te betaal deur te se die
polisie is op hulle spoor. '

Suid-Afrika:

Tronkbevolking hoogste
Suid-Afrika het die hoogste per' capita " , I d k t

gevangenis-bevolkingin die wereld, Sowat KP ste 0 umen vry, ,
, 450 uit elke 100 000 mense was al in die tronk , Die KP stel die geheime dokument vry wat .
, en die daaglikse tronkbevolking is meer as 110 ' na bewering uit regeringsintelligensie-kringe

OOOwat20000meerisaswatgevangenissekan ' afkomstig is en waarin besonderhede verskaf
dra, , , , , " ,word van 'n ANC-plan om regse aktiviste te

'n Ona1hanklike Nasionale Instituut vir" •vermoor. Dit sou na bewering ook voorsiening
, rnisdaad-voorkoming en rehabilitasie van oor- , maak vir, die stigting van selle in tuislande om

treders, Nicro, s8 in Johannesburg dit onregeerbaarte maak, Pres FW de Klerk se
apartheidswetgewing het 'n. groot potensiele . kantoor ontken dat hy kennis dra van die in-

, kriminele kIas opgelewer. 'houd van die dokument watna Pewering deur
die ANC se uitvoerende, komitee onder voor
sitterskap van Joe Slovo ~pgestelis. Die ANe,
ontken ook die voomeme om regsgesindes aan
te val. ""

".,Va~bond ingeperk, " ,
Dienuwe militere regering van Venda, waf'

verledeDonder~ag met"n staatsgreep aanbewind
gekom het, perk die tuisland se enigste vak~

----_:.

" , .

;...

''''L .~ .. ',~

Dov Fedler InThe Star

AlistaIr FIndlay InCity Press

vrees nietemin dat hulle hul werk sal verloor,

Namlbia-probleme
aangespreek

Pres Sam Nujoma vail Namibia sa sy rege
ring gaan onrniddellik aandag skenk. aan
probleme wat met die land se koloniale ver
lede verband hou. Hy se dit sluit toenemende
werklodsbeid, 'n oorlog-geteisterde ekonomie,
dringende grond-kwessies, swak onderwys,
gesondheidsdienste en behuisingstekorte in.

r-'~---:'-"""------:---~ ,... ~.. ..., bond in. ,
'n Woordvoerder van die Raad vir Nasion

ale Eenheid,kol Brand du Toit, s8 die Allied
Workers Union, wat twee weke gelede gestig is
na verskeie Azapo-werkswinkels, se kantore in
Sibasa is gesluit.

Koalisie in Oos-Duitsland

~==='14==============:=======

Fal<lo steeds tweede

Eksteen dalk ambassadeur
, Riaan Eksteen, voormalige direkteur-gen

eraal vandie SAUK, word voorgestel as,Suid
Afrika se eerste ambassadeur in Namibia. Die
departement van Buitelandse Sake se dit lyk
nie asofdie voorstel 'n probleemvir die Namib

Nick Paldo is steeds die w8reld se nommer;, iaanse regering inhou nie, G~en fonnele diplo-

twee gholfspeler, ondanks sy tweede agter- '~ . mtwaeteielkcanedbeetrem'ekkin.,:"ge b~sta~cnogtust,~m/~:,
eenvolgendeoorwinning Sondag in die Ameri- f~'

kaanse Meesters-toemooi, '
Die jongste wereld-ranglys toon die Brit" '

': een punt agter Greg Norman, wat voor die
, Meesters twee toemooie gewen bet.

" .

/~'--

Wereld:
Valente-geselskap vry

Die Franse gyselaar, Jacqueline Valente,
haar Belgiese vriend en hulle twee-jarige
dogtertjie word deur'n pro-LibiesePalestynse
groep in Beiroet, Lebanon vrygelaat. Hulle is
30 maande lank aangehou nadat hulle saarn ,
met nog vier Belgiers van hul seiljag in die '
Middellandse See ontvoer is. Die ander vier >

word nog aangehou.

:i
, >,

208 sterfop veerboof '
Minsteas 208mensesterftoe 'nbrand Saterdag

op 'n Skandinawiese veerboot onderweg na 'n
Deense hawe uitbreek.' ,

Brandstigting word ondersoek nadat ampte- i

nare vasgestelhet dat die brand feitlikgelykty-
, dig op tweeplekke aan boorduitgebreekhet. 'n

Ondersoek-komitee word deur .Noorwee,
Denemarke en Swede aangestel om die om
standighede aan boord te vergelyk met ander
onlangse voorvalle van brand op veerbote.

Lothar 'de Maiziere, Oos-Duitsland se
aangewese eerste minister, kondig 'n koalisie
regering van 23 lede aan. Die nuwe hoof van '
verdediging is voorheen aangehou omdat hy
geweier bet om wapens te dra tydens sy mil-

Ruiltransaksle beklink .' itere diensplig. Die koalisie bestaan uit vyf
, " partye en hulle het nog nie ooreengekom oor

Ruilhandel herleef nadat Pepsico Inc van .; kwessies SOQS 'n verenigde Duitslanden lidmaat- . '
New York Maandag 'n ooreenkoms met die, " , skap van, Navo nie. ,0

Russiese regering aangegaan het om Pepsi- '
Cola vir Vodka' en 'skepe te verruil. Die'
ooreenkoms.iwat meer as drie biljoen dollar
bedra.iis die grootste nog tussen die Sowjet-

. Unie en '11 Amerikaanse maatskappy en ,~aI' '
, Pepsico rninstens tien tenkskepe in die sak.c;'
bring.. '

Skarreling vir werk
, , ' Die verkiesings-oorwinning deur konser

watiewes in Hongarye het tot gevolg dat duis
ende "kommuniste" nou vervaard na werk sock.

Hongaryese eecite nie-kommunistiese reger
ing in dekades gaan deur drle regsgesinde
partye gevonn word. Hulle het na Sondag se
oorwinning beloof dar:geen heksejag sal pIa

,a,svind nie, maar Hongaarse st~atsamptenare

• '_,'., • c'· ._ ,

Aanbodteen smokkelary
Margaret Thatcher bied Colombia weer ,

meer as 7 miljoen dollar aan om dwelmsmok
kelary te beveg,Sy het 'n driedaagsekonferen

":'sie in Londen geopen wat daarop gemik is oIJ.l

Z • b b kommeli " , maniere te vind om die wereldvraag na dwelms1m a we-s omme Ing , , en kOkaiene in die besonder te laat afneem.
",~, Di~ getal biank~ m.iclsters in Zimbab~e se ' Columbia isdiegrootste verskaffervan kokalene '

kabinet styg van een tot drie met die aankon-, in Suid-Amerika~ , "
diging van pres Robert Mugabe senuwe rege-.'
ring. Die kabinetskommeling volg agt dae na ' ,", ,', , ", ," ,,

, sy oorwinning in 'n algemetie verkiesing:Mu-, , Goedko()p klippies "
, gabe maak bekend dat 'n tweede vise-pre- Jeugdiges~Swazilandse diarnant-gebi~d
' sidentskap binnekort'geskep sal word vir sy ,verkoopstukkiesglllsaikom,stigvanbottels,en'

voormalige ,opposisie en veteraan van· die .
onatbanklikheidstryd; Joshua Nkoino, wat sy
party met die van die regeiing laat saamsmelt
het.' " , ,', ,

,Melaatsheid bekamp
: 'Mali s8 by wen die stryd teen melaatsbeid
omdat die gevalle tussen 1975 en 1988 van 100 ' •

, 000 'tot 20 000 afgeneem bet. Volgens die
, ministervan gesondheid bly die siekte 'n groot ,
.openbare probleem,omdat bykans drie persent ' ,
vlUldie bevolking nogmelaats is. ' ,

. Hulpaan guerrillas:, ",
.' Amerlka gaan noodfondse ten bedrae van

,"ulinstens drie miljoen rand beskikbaar stel om
_duisende guerrillas van Nicaragua en hulle
gesinne te help oni by die burgerlike lewe aan
fe pas. Die staatsdepartement s8 die geld sal
spoedig gegee word sodat die Contra-rebelle ' ,','

, kari demobiliseer. Hulle sal na verwagting
, hulle wapensneed8 wannerpres Daniel Ortega

uittree en die aangewese konserwatiewe pre.si-"
dent, Violeta Chamorro; oomeem. '" to ',<

Rushcli'e nleverhoor
'n Londense bof bandbaaf 'n uitspraak teen

'n Moslem-groep en sa Salman Rushdie, skrywer
van "The Satanic Verses", lean nie vir godslas
tering verhoor word nie omdat dit in Brittanje
net op die Cbristelike geloofvan toepassing is.

Die Britse Moslem Aksie-front het in 'n
" aansoek teen 'n vroeere uitspraak aangevoer

, dat Brittanje se godslastering-wetgewing uitge
brei moet word na die Koran sodat Rushdie en
die uitgewers van die boek verhoor lean word.

'.-. >
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Yroue-skrywers skitter in hutafwesigheid

Belangrike Drum-stories gebloemlees

r:
< !

" ,
i

P.O. BOX 27513
BERTSHAM ,

2013 ' .
JOHANNESBURG'

" ETJa Jansen doseer Afrikaans en Neder
lands~Y Wits. '

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

Party is meer gesofistikeerd as ander, maar dit
maak die wat nog twyfel tussen platteland en
die aanloklikhede van die gladde stadslewe nie
minder sjannant nie, 'n Lekker bykomstigheid
van die boek is' die fotoverhaal (storie deur
"bra" D. Can Themba en foto's deur "bra"
Gopal S. Naransamy) wat oor 5 bladsye afgedruk
word: "Baby Come Duze" met as inligting en
voorligting vir die lesers van die April 1956
uitgawe: "There's a new lingo in the townships,
bright as the bright boys, made of Afrikaans,
Zulu, Sotho, English and brand-new words.

, Here's a story in lingo - and explanations" (wat
dan in Algemene Township Amerikaans-Engels
gegee word). ;
" Vergelyk bietjie die lingo: "Ek se,baby, 'n
man pitch cruel vir jou, Pun-yukaek net, dan
hoI ons die toun toe" met: '~I say. baby, I'm nuts
about you. Give me a break, and you and I will'

, paint the town red."
"The 'Drum' Decade" is 'nbelangrike bloern

lesing met goeie voorbeelde van hoe virdie nut
en die plesier van lesers geskryf kan word. 'n
Doelstellingwat vanHoratius se utileendulce
tyd af dikwels aanleiding gegee het tot hewige
gesprek, en wat - soos in die· beste van die
Drum-stories - boeiende resultate oplewer.

SHIFTY:
RECORDS

RANDY RAMBO EN DIE

"., ~ROUGHRIDERS'
• Die Saai Lewe .

SHIFTY
RECORDS

AERIKAANSE'MUSIEK
~ "

JONGSTE

Bestel deur~
die pas van:e

Arthur Nxumalo•• Meneer Drum

aangegee het, was allesbepalend -virDrum
skrywers se selfbeeld, Die rol wat Trevor '
Huddleston se StCyprian's Mission in die'
gemeenskapslewegespeelhet, word ook beslayf
deur Chapmanen in die stories. Uiteraard ook
die "forced removal" van 1955. Enigiemand
wat al Strike Vilakazi se kwela-liedjie "Mead
owlands" gehoor het - dis gesing terwyl die
inwoners se besittings afgevoer is - sal besef ,
hoevrolikheid'en atbraak band aan hand gegaan
het in die musiek, maar ook die stories van die
vyftigeIjare.

Ekwilnie een van die stones uitsondetnie,

• <. •

Verkrygbaar op Shifty se Lobudgie Label

Teen R16

bymekaar vir die swart skrywer wat eweveel
betrokke is by die opvoeding van sy lesers as
gemoeid met estetiese oorwegings. Dalk iets
waama "post-modernistiese" Afrikaanse
skrywers kan gaan kyk? ,

Morele en sosiale vraagstukke is ingevleg
in die stories wat dikwels 'n desperate verde
digingsmeganisme was teen die politieke en

, ekonomiese magte wat indie vroee jare van die
NP-regering swaar op die swart gemeenskap
gedruk het. Welte soos die op die Onder
drukking van Kommunisme het vir baie jare
daama Drum-skrywers stil gemaak, .o.a,
Mphahlele, Modisane, Themba, Nkosi, ~at
shikiza en Nakasa, Drum, was as't ware 'n
sosiale barometer van die vyftigerjare omdat
dit byna alles- vanmisdaad, sokkerenboks tot
enmet die politiekvan swart nasionalisme - op
sy bladsye weergegee het,

In teenstelling tot die veel meer kommer
siele blaaie soos Zonk! en Bona het Drum dit
reggekIy om 'n blink voorkoms te kombineet
met diejoemaJistiek van 'n verlIoogde bewussyn.
"It appeared to function as a political instru
ment in spite of its tawdry, irresponsible air"
(Addison). Sekerlik 'n nastrewenswaardige
kombinasie. ' .

Drum het in die Kaap ontstaan in Maart
1951 onder finansiele voogdyskap van Jim
Bailey, wat 'n fortuin van sy vader, sir Abe
Bailey geerf het. Oor die redaksionele beleid
van die tydskrif word baie ondeIhoudend vertel,
en dit is veral interessant om te sien walter
stimulans uitgegaanhet vandie Drum-kortver
haalkompetisie wat gereeld vanaf 1953 gehou

'is. 0Japmangeekort biografiee van die loopbane
en' soms tragiese eindes van skrywers soos
Henry Nxumalo, die kult-figuur Can Themba,
Casey Motsisi, Mphahlele, Nat Nakasa, James'
Matthews.Richard Rive en Bloke Modisane.
Sophiatown se styl, waar Amerikaanse B-flieks,
die shebeens, jazz; bendes, die plesiere van
pronkerige klere enV~8 motorkarre die toon

"Bra" D. Can Them.ba... eenvan die
m.anne

Skrap lasterwet;
'vra Rushdie

LONDEN. LDie Britse skrywer Salman Rushdie
(outeur van die omstrede roman "The Satanic
Verses") het vandeesweek - nadat die hoogge
regshofbeslis het hy kan nie weens godslaster
ing aangekla word nie - die opheffing van
Brittanje se "anachronistiese" wet op godslas
tering bepleit.' '

Die hooggeregshofhet 'n beslissing teen 'n
Britse Moslem-groep gehandhaaf dat Rushdie

, Dieweens godslasterlng aangekla leanwordnie
omdat die wet .net op die Christendom van
toepassing is.

Rushdie het 'n beroep gedoen op die parle
ment om "so gou moontlik" die wet op godslas
tering te herroep wat "ongeag vandeesweek se
beslissing gevaar inhou vir die vryheid van
spraak".

Die skrywer skuil sedert 14 Februarie ver
lede jaar toe die sedertdien afgestorwe ajatolla
Khomeini 'n beroep gedoen het op Moslems

, om Rushdie dood te maakomdat "The Satanic
Verses" Islam belaster, (AFP)

ENAJANSEN

Miriam. Makeba•••prlkkelpop
met 'n vaet In die dram.

THE 'DRUM' DECADE
Stories from the 1950s
Saamgestel deur MichaelChapman
University of Natal Press: R29,95

"BEING a. Drum mandid not consist merely in
fulfilling one's obligations to the paper profes

'sionally but carried other extra responsibili
ties. For instance; even in one's personal life
one was supposed to exhibit a unique intellec
tual style; usually urbane, ironic, morally tough
and detached ... especially in reporting the
uncertainties ofurban African life inthe face of
rigorous apartheid laws '" Above all, in Drum
it was generally assumed that one couldn'tdeal
professionally with urban African life unless
one had descended to its very depths as well as
climbed to its heights. A Drum man took sex
and alcohol in his stride, or was supposed to,
and stayed in the front line of danger."

So skryf Lewis Nkosi, een van die Drum
manne, in sy stuk "The Fabulous Decade: The
Fifties" . Ja: die manne. Want as 'n mens kykna
die bydraes wat Chapman versamel het vir sy
bloemlesing Drum-stories, moes die joema
listiek toe nog klaarkom sonder skrywende
dames.It was a man's world. Uit en uit. As jy
nie Miriam Makeba, 'n beauty queen en cover
girl, of'n shebeenqueenwas nie, het jy g'nvoet
in die drom gekry nie, In "Guts and Granite"
word Lilian Ngoyi, onder-voorsitter van die
SA Federation ofWoinenen eerste vrou op die .
uitvoerende komitee van die ANC, wei uitge
sonder wanneer Mphahlele oorhaar aandeel in
die Vrouemars van 1956 slayf.

Dit Iyk of Chapman sy ondersoek na die
Drum-era in die Killie Campbell Africana- '
biblioteek geniet en baie deeglik gedoen het.
Sy kort voorwoord voordat 30 stories aan die
beurt kom, is maar 'n klein voorsmakie tot sy
50 bladsye-Iange artikel "More ThanTelling a
Story: Drum and its Significance in Black
SouthAfricanWriting". 'nParagraafofwat oor
die skitterende afwesigheid van vroue-skrywers
sou volledigheidshalwe wei gepas gewees het.

Buite die anonieme orale tradisie van
volksverhale om was daar byna geen swart
outeurs wat hulle hand aan kortverhale gewaag
het tot en met Drum se verskyning nie. Baie
gou was daar 'n kenmerkende styl:"racy, agi
tated, impressionistic, it quivered with a nerv
ous energy, a caustic wit", soos wat Es'kia
Mphahlele dit gestel het. Die historiese teen
woordige tyd met sy gevoel van onmiddel
likheid is van die Amerikaanse "tough tale"
oorgeneem.

Chapmanis nie vemiet 'n do sent in Engelse
letterkunde nie, Hy gee rekenskap van sy keuse
van wat as kortverhaalkan deurgaan wanneer
hy byvoorbeeldmotiveer waaromhy NxumaIo
se sosiale exposes "Mr Drum Goes to Jail" (oor
die toestande van swart gevangeries in die
Johannesburgse Fort-gevnagenis) en "TheBirth
of a Tsotsi" ookinsluit by hierdie versameling.
Omdat soveel konvensies van die fiksionele
aanpak tog daarinvoorkom, wys Chapmanhoe
dit moontlik is om tradisionele definisies van
die kortverhaal-genre so te ~k dat die stukke
wel deeglik insluiting verdien. Die kategoriee
feit en fiksie is noodwendige aanvullings

Vrye Wcekblad, 12 Apri11990
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Kubaanse skoliere moet lande toe

Fidei Castro, klou steeds aan dlekommunlsme
(Foto: AP)

Castro bly 'n 'kommunis,

, -te op 650 hektaar grond - waarop
, suiketriet gewoonlik verbou is - gaan
groei. Suikerriet is Kuba se belang
rikste uitvoerproduk.

Die kommunistiese dagblad in
Kuba, Granma, het die week berig
dat dienasi6nale suila:Diet-oos 600 <XX>
ton minder is as die geraamde agt
miljoenton watvirdieoesjaar 1989
1990 voorspel is.
. Leerlinge wat plaasarbeid gaan
verrig, word uit die ses distrikte van ,
Havana wat me voorheen gaan werk
het me, gekies.

Hulle sal 'n gemiddeld van drie
uur per dag op die lande werk en sal
naweke huis toe gaan, se Cabrera.

Tot nou toe het Havana-studente
in elk geval 45 dae per jaar op die
lande deurgebring. Hulle moes ta
bale in die westelike Pinar Del Rio
provinsie gaan oes, se hy. .

Buiten die verhoging in' pro
duktiwiteit, se hy, hou die projek
ook opvoedingsvoordele in - soos
kIeiner kIassemdie stede. Die voor- '
dele is aan die ouers verduidelik, se
hy.-AFP

"

same kommunisme vaskIou, boop
amptenare om voedseltekorte • in
geval van 'n algebele beeindiging
van voedselvoorsiening deur die land
se gewesekommunistiese bondgenote
- s6 aan te vul, se ontleders.

Die weekbet die Sowjet-dagkoe
rant,Pravda,juis gese datdie Sowjet
Unie sy beleid van hulp aan Kuba
deeglik moet beroorweeg.
, "Die tyd bet nou aangebreek om

die stelselvan gesentraliseerdebeplan- '
ningte laat vaar," sePravda, en wys
daarop dat die buidige steun aan
Kubaop die stelsel berus.

Kuba se skuld aan die Sowjet
Uniebeloop 15,4biljoenroebels-24
biljoen dollar - wat die land Moskou
se grootste debiteur maak.

Pravda se verder dat die Sowjet
industriebelangstelling in ekonomiese
samewerking met Kuba verloor bet
omdat Havana ,'se temgbetalings in
omskakelbare roebels regstreeks aan
die Sowjet-regering gemaak word,
eerder as aan die Sowjet-verskaf
fers; Castro bet aan die einde van
verlede jaar gese dat vmgte en groen-

==Iy~.~~l=========16====================

wERELD' .

BERTRAND ROSENTHAL

HAVANA - Kuba is van plan om
skoliere deeltyds~p die lande te laat '
werk in 'n poging om voedsellewer
ing - te midde van verbrokkelende
Sowjet-steun aan die land - te YeISCker,
volgens 'n regeringswoordvoerder.

Oor die volgende drie jaar gaan
duisende skoliere op sekondere vlak
van Havana verplaas word na die
landelike skole waar klaskamer-,
onderrig met plaaswerk afgewissel
word, se EduardoNormandCabrera,
die stad se skooladministrateur. '

Wanneer die volgende skooljaar
in Septemberbegin,gaan7000jeugdi
ges tussen 15 en 16· jaar die stad
verlaat om op die lande van die Ka
ribiese eiland te werk, se hy,

Tussen 1982 en 1986 is skoliere
uit'agt distriktevan Havananaplaas- ,

'skole gestuur, maar die projek het
geleidelik doodgeloop.Maarnou,met
die demokratiese hervormings wat
deur Oos-Europaspoel en pres Fidel .,

, Castro wat steeds aan die onbuig-
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.Inflasie enwerkloosheid verjaag
Argentynse jongmense :

, Ironies genoeg was dit juls die
grootskaalseltaliaanse, Duitse en
Spaanse immigrasie wat in die jare
n8 1880 Argentlnle gebou bet tot

, die welvarendste, mees ontwikkelde '
en geindustrialiseerde land onder
die Latyns-Amerikaanse nasies.
Soos die' meeste Latjns-Amerl
kaanse lande, het Argentinie egter
die afgeiope paar jaar ekonomies

, athoe swaarder gekry.
In Januarie het die regering van

president Carlos Menem 'n streng
ekonomiese' program in werking
gestd wat daarop gemik is om die
nasionale geldeenheid te stablllseer
en inOasle, wat in 1989 aan die
5 000 persent gevat-vat bet, onder
bebeer te bring, • AFP.

"Die dief moes geweet het watter
. dienste om by te woon en wanneer."

Gilbert se dinge bet imnekaarbegin
pas nadat hy 'n boodskap deur die
nasionalepolisienetwerkgestuurhet
en New York se polisie Jaat weet het
dat hulle 'n man weens motordiefstal
in hegtenis geneem en Joodse gods
dienstige voorwerpe in sy besit gev
indhet.

Hy is Abraham Piotrkowski, die
35-jarige seun van 'n oorlede rabbi

-wat 'n winkel in Marion gehad het
wat Joodse dokumente en godsdi
ens-tige artikels verkoop het.

Mev Piotrkowski het die ge
, meenskap gevra -om haar seun se

verskriklike misdaad te vergewe.
Intussenis daar al hoe minder

, Jode wat die eeue-oue professie as
skrifgeleerdeopneem; en Tora's word
al hoe skaarser en duurder. - AFP.

volgens die dagblad Clarin gese.
Die grootste toename in voer- '

nemende emigrante word by die
Spaanse en Italiaanse konsulate
ondervind waarjongmense dagen
nag toustaan om die, nodige
dokumentasie te bekom.

Intussen . het 'n winsgewende
praktyk so met die toustanery kop
uit gesteek« welgesteldes huur "n .
"colero" teen sowat20Amerlkaanse

, dollarwat danvlr-hulle plekhoum
die ry voor die konsulaat.

Ontleders skryf die migrasie
tendens Die net aan die ekonomiese
krisis in die land toe nie, maar ooll,

, aan die naslonale identiteitskrisis
wat Argentinie tans beleef.

Sowat tagtig persent van die
land se 32 miIjoen inwoners is van

. Italiaans of Spaanse herkoms.

KAREN LOWE "

BUENOS AIRES· Ongekende hoe
inflasie en werkloosheid het dul

.sende jong Argentiniers laat beslult
om te 'einigreer. Baie van die long
mense gaan terug na die lande
vanwaar hul voorvadersgekomhet

, om Argenitlnie se vreeere eke
nomiese voorspoed te help bou,

Die owerhede s~ difwat onder
weg is na Spanje, Italle, Kanada,
Australie, Amerlka en Oos-Europa,
hoop' om 'n lewe van groter
voorspoed bulte Argentinie te vind.
Sowat 'n derde van die huidige
werkmag in dlehmd is ofwerkloos
of word onderbenut. '

"Jongmense het nog altyd geemi.
greer, maar die keer kom huDe nie
terug nie," bet Cecilia Braslavsky,
'n kundige by die Latyns-Ameri.
kaanse fakulteit vir soslale studies

'n jaar om die Tora per hand op
perkamentrolle oor te skryf - streng

WASHIl-mTON " Die saak waarin volgens, Joodse ,wet. Sommige
'n rabbi se seun'~angehou word as " skrifgeleerdes het 'n waglys vir Tora's
verdagte in die vlaag van diefstalle wat tot 26 000 dollar stuks koso
van Tora's, het die aandag weer eens ' ,"Hulle'isbaie waardevol," sa rabbi .
op diewereldwyetekortaandie heilige, .Raphael Maika, wat klas gee by die
Joodse geskrifte gevestig, HebreeuseAkademie inSitver Spring,

Die nuutgewonne geloofsvryheid Maryland. "Mense wat vinnig geld·
.in OQs-Europa,' die uitvloei van wit maak, steel die rolle en verkoop "
Sowjet-Jode na Israel en groeiende .dit dan. Daar is altyd 'n vraag na
Joodse .gemeenskappe in Amerika Tora's." ,.
het'ngeweldigevraagnadieJoodse Die polisie en rabbi's. is
wette en wyshede laat ontstaan. dronkgeslaan oor hoe 'n sekere dief '

Met die Joodse Paasfees wat tans geweethetwanneeromongesi\?nsin'
wereidwyd gevier word ter herden~, <>, tiensinagoges in Philadelphia,Pensyl- '
king van die Joodse bevryding uit _vania in te glip en Tora's te steel.
slawemy in Egipte, vorm die Tora "Hymoes geweet het hoe 'n sina-
die tfokuspunt . vir Joodse ge- goge werk," se Michael Gilbert,'n
meenskappe wat •vir' gebed :, 38-jarige Joodse speurder wat die

, .bymekaarkom, . " ,diefstal van sestien Tora's in die
"Dit neem 'n skrifgeleerde sowat ' omgewing .van Marion ondersoek.

. ' . ' , ' . . .. ' ' .
,WereIdwyeTora-tekort.lll

. - .' .

-Joodse gemeenskappe

•

-
Is am aandie
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In die naam van God·
<die Genadigste '

die Barmhartigste

,,<

. . '-,' .-.

Het u geweet dat Islam die enigste geloof is wat
aan wette van die natuur voldoen? " '

" :Hetu geweet dat Islamse Hellige Boek (die Heilige
Koran) dieenigste bestaandegodsdienstige boek
ter wereld is wat vir amper 15 eeue onveranderd
g~~h~ , .
Het u geweet dat die Heilige Koran die enigste'
godsdienstige boek is, wat in sy geh-eei deur:

, ~uisende Moslemswereldwyd gememoriseer word? ,
Het u geweet dat Islam die enigste godsdlens Is ." '

.wat aile boodskappers wat deur God, aan die
mensdom gestuur Is, aanvaar? .,

,Het u geweet dat die Islamitiese Heilige Boek,
Heilige Koran, die enigste boekIswat wetenskaplike'
bewyse vir die oorsprong van die heelal het?
Het u geweet dat Islam die enigste geloof Is waar
God self IndieHeilige Koranse: "Vandagvervolmaak.
ek julie geloof en maak ek my guns aan julie' (0
mensdom)volkomeen Ides ek Islamas julie geloof'?·'
.' Vir enige navrae'oor bogenoemde .
-: stellings In verband met Islam, skryf

",' a,an:,
. Die Sekretaris

Islam to-the World ,"
Posbus2

LOTUSRIVIER
_ 7945 .

Vir u gratis brosJure ''What Is Islam?" rig
versoekeaan bogenoemde adres.

•
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Russiese Jode op soek na die groot droom

====:jf~~:~~~I=========================1'7' =====================================
~ ~~~I~~~
~~,!{~,~/A~I_.,J'1!

"-

WERELD

'My enigste begeerteis om in vredete lewe'
f', "

PATRICK ANIDJAR

TEL AVIV· Jode uit die Sowjet
Unie kom die afgelope jaar in hul
duisende In Tel Aviv aan op soek
na die "Amerikaanse droom" in
Israel.

In hul oortuiglng dat sosialisme
van die bose is, is die meeste van
dlt! immigrante geharde kapltal
iste met drome van groot huise,
motors, k1eurtelevislestelle en ander
aanloklike verbruikersgoedere.

Hoewel die meeste van die mense
in vrede in Israel wil woon,het van
die Immigrante besluit o~ hulle
tussen die Palestyne in die besette

gebiede te vestig sodat hulle ge.
bruik kan maak van sekere aan
sporlngspakkette,

. Gregory Gordan, 'n 42-jarige
elektrfslen en p~,van drie wat van,
Riga, Latvle af kom, s@ hy het
genoeg gehad van aI die moellikheid
in die Sowjet-Unleen.om daardie
rede wil hy nie sy lewe onder die

, Palestyne gaan waag nie.
"My enigste begeerte is om in

vrede te Ieef en om my Iewenstan
daard teverhoog. Omdp dle Wes·
oewer te bly,kan my net werkloos
laat en 'n moontlike vre
desooreenkoms In die gebied ver
traag,"

Amptenare van die Israelse de- .

partement van blnnelandse sake
en die Joodse agentskap wat ver
antwoordellk is vir die vestlglng
en inskakeling van die imnilgrante,
se 60 persent .van die aankome
Unge uit die Sowjet-Unle woon in
Tel Aviv en omstreke, 30 persent
in Haifa en tien persent van die
immigrante woon in Jerusalem en
aangrensende dele van die Wes·
oewer. Volgens die agentskap het
nog net een persent van die Imml
grante aangedul dat hulle graag
op die Wes·oewer sal wil woon en
nog niemand het enige begeerte
uitgespreek om in die Gaza-streok
te gaan woon nie,'

Die Sowjet-Jode wil meestalin

dle groot stede en industrleIe gebiede
woon omdat hulle glo dat hulle
daar die geleentheld sal he om eko
nomies en materieel voorult te gaan.

Die houding, waar geen nasio
nale geesdrif te bespeur is nie, het
ver-regse groepe ontnugter, Die
groepe het gehoop om nuwe steun
te werf vir hul oortuiging dat Is
raeUese sekurltlet hervestlg kan
word deur die bewoning van be
sette gebiede.

Die Tehiya-party,wat lank reeds
daarop aandring dat Israel die Wes
oewer en Gaza-strook moet an
nekseer, versprei pamOette by die
Russiese Immlgrasle-sentrums
waarin die lewe In Judea-Samarta

opgehemel word: " ...oulike kothui
sies met tuine teen dieaanloklikste
pryse."_ ,

Een van die mense watwel beslult
het om hom in die besette gebied te
vestig, is die skllder Victor Kap-
lansky. '

"Ek het begin om die Palestyne
te haatnadat SowJet.televisieaan
houdend beriggewing gedoen het
oordie 'arme Arabiere' wat doodge- ,
maak word deur 'moordlustige
soldate', en Yassar Ararat wat as
'n held voorgehou is." '

"My ambisie is om die groen
berge van Samaria te skilder", se
Kaplansky - "sonder die Arabiere '
wattans daar woon," • AFP'

Zaire sekrokodilmense pIa weer
KlNSHASA - "Krokodilmense" het die eerste keer in 30 jaar weer in
Zaire te voorskyn gekom en die afgelope maand 48menseindie omgewing
van Ubundu verslind. .

Die Zambiese nuusagentskap AZAP s@ die verdwyning van die vlsser
manne eri'hujle kano's is deur die parlementslid vir die Ubundu-gebled.
gerapporteer. Ubundu I@ langs die Lualabarivier, stroem-op van Klsan- .
gani in die verre oostellke deel van die land.

Plaasllke owerhede Is verontrus oor die uitbreek van die "duiwelse
daad" en het onderneem om stappe daarteen te doen•• AFP

Vasser Arafat, die leier van die PLO
, . (Foto:AP)

PLO gereed vir
onderhandeling

.. '

kan 'n referendum gehou word.
Laat vanjaar sal die finale

oatwerpgrondwet voor die parlement
vir finale stemming dien. ",AFP

BERTRAND BOLLENBACH

Unita gereedom
gevegte te staak

Russese trots-in ,.
, - .<_. :.

Amerika groeisterker

en waar daar konsensus uit die in
ligting blyk, sal die grondwet
ooreenkomstig verander word. Waar
daar nie konsensus oor belangrike
aangeleenthedebereikkanwordnie,

PARYS - Unita se sy rnagte sal oral ophou veg behalwe in die Angolese
hoofstad, Luanda. Die rebelle se in 'n verldaring wat in Parys ontvang is dar .
hulle egter baie hard op Luanda sal toeslaan indiendie Angolese regering nie ',.
instem tot vredesamesprekings nie.

. Volgens die verklaring wat van die UnitahoofkwartierJamba afkomstig is,
is die rebelle gereed om vyandelikhede onvoorwaardelik te staak ondanks die
feit dat die MPLA sy offensief in die Quito-Kuanavale/Mavinga-streek vol
hou. Unitahet regstreekse samesprekings sonderenige voorwaardes aangevra
en voorgestel dat die eerste ontmoeting geheim gehou word en dat dit in
Portugal plaasvind. In die verklaring het die rebelle hul volle vertroue in
president Mobuto van Zaire as bemiddelaar uitgespreek Daaris ook onder
.neemdat Unita van sy kant af aIle ooreenkomste wat die afgelope 15 jaar -.
onderteken is, sal ondethou, mits vry en regverdige verkiesings - onder
intemasionale toesig - in Angola gehou word. '. ,

Intussen word uit Moskou vemeem dat Amerika sy militsrebulp aan Unita
verskerp. Volgens Boris Gao, Sowjet nuus-ontleder van die nuusagentskap
Africa News Organisation, bereik ligte vuurwapens, artillerie, myne en
Stinger-missiele Angola via Zairenadat dit in Kinshasa afgelewer is. - AFP ,
en AND

PAUL FAUVET

Grondwetlikedebat ontbloot
.Ware vraagstukke in Mosainbiek

MAPUTO - Debat oor Mosambiek
se nnwe ontwerpgrondwet is regoor
die land involle swang, maartotnou
toe blyk die gesprek ver verwyder te
wees van wat die Frelimo-regering
verwaghet. , ,

Toe pres Joachim Chissano die
ontwerp in Januarie bekend gemaak
het, het hy gese dat burgers van die
land moet besluit ofhulle wil voort- .
gaan met 'n eenparty-staat en ofhulle
na 'nveelparty-stelsel moetoorgaan,

. Die ontwerpgrondwetmaak voor-' ,-

siening vir.die verkiesing van 'n '. WAS HlNGTON- Amerikaners van Russiese herkoms wat dekades maar stii
regeringshoofdeuralgehele stemreg gebly het, beginnou hulle stemme dik maak in die groot Amerikaanse koor.
per geheime stemming in vergelyking Arnerikaners van verskeie etniese groepe - mense van Annenie en die
met die huidige stelsel waarvolgens Oekraine, is trots op hulle herkoms en neem lank reeds deel aan die politieke
die president van Frelimo outoma- debat in die land. , '
ties die regeringshoof word. Vir baie jare het Russiese immigrante, wat juis van onderdrukking in die

Hoewel die verwikkelingemenige Sowjet-Unie gevlughet, ook in Amerika stigmas aan hulle voel klou.
Mosambiekse joemalis in ekstase Sonunige het selfs hulle vanne laat verander om nie as van Russieseherkoms
'gehad het, is die algemene publiek uitgeken te wordnie. . .
nie juis geinteresseerd in die sake Ondanks vyandigheid het die Russe hulle kultuur behou en in stede soos
nie, San Francisco, Los Angeies, New York en Washington is daar Russies-

Wat hulle egter weI doen, is om ortodokse gemeentes en skole, hoewel die soms deur onderlinge geskille
die huidige gesprekforum te gebruik verdeel word. "
om ander kwessies te lug ', 'soos Die Rnssiese gemeenskap van Amerika het in 1973 sy eie nasionlilistiese
armoede en die hoe lewenskoste. vereniging gestig, die Kongres van Russiese Amerikaners..Die beweging

Van die mense is openiik vyan- beywerhomvirdiebevorderingvanRussiesekultureleengeesteiikegebruike
dig. "Gaan se vir die mense wat jou en om die verskil tussen "Russies" en "Sowjet'fby mede-iandsgenote tuis te
gestuurhetdatonsdoodgaanvandie, bring.' .,', .' , - - .. ' .•.

honger," het 'n man tydens 'n verga- Eugenia' Ordynsky.. direkteur van die kongres, se indien die huidige
dering in Maxaquene, 'n woonbuurt demokratiese windwat oordie Sowjet-Uniewaai,vasskopplekkry, sal dit "vir
van Maputo, aan die Freiimo-verteen- ons ook positief wees". Sy het egter ook. dievrees uitgespreek dat die .-
woordiger gese. 'n Ander burger het ontwikkelinge kanuitloop op 'n anti-kommunistiese militere diktatorskap of
gese "hulle vra ons mening, maar op ..die terugkeer tot 'n Stalinistiese regime. - AFP 
die einde neem hulle tog self die
besluite",

Tydens 'n vergaderingin diePolana
Canico-woonbuurt het mense gekla
oordie onwettige markte waar aan
sienlik .meer goedere te koop
aangebied word as wat in die winkels
beskikbaar is.

Hulle het ook gevra waarom wit
Mosambiekers en Asiate nie in die
land se weermag diennie enwaarom
private boere die landsvolk van hul
grond onteien. 'n Vrou het kwaai
opgemerk dat dit wat non in die land
gebeur een en dieselfde is as wat
tydens die koloniale era aandie orde
van die dag was.

Volgens instruksie vandie Fre
limo-regering mag niemand ,ver
kwalik: word vir sy opinie nie en is
die debat oop vir aIle burgers van die
land, ongeag politieke of geloofsoor
tuigings.

Voorstelle van al die vergader
ings' wat landwyd gehou word, sal
deur 'n sentrale kantoor verwerk word

samesprekings met die Palestynse
Ieiers op dreefte kry. Abu Iyad, ook
bekend as Salah Khalaf, se die PLO
is bereid om met enige lsraeliese
regering wat 'n voorstel in die rigting
maak, te praat. Onlangse uitsprake
deurPeres "wek dieindrukdat meaige
struikelblokke in die weg van same
sprekings reeds verwyder is". Iyad
het egtergewaarsku dat dit nog nie 'n
uitgemaakte saak is dat die Peres
'regering tot vredesamesprekings sal
kan oorgaan nie. - AFP.

TIJNISIe - Die Palestynse Bevry
dingsorganisasie is gereed om dia
ioog te voer met enige Israeliese
regering. Dft is die standpunt van
Abu Iyad, tweede-in-bevel van die
PLO.

"Ons wag op 'n verklaring van
Shimon Peres... na die stem van
vertroue in die parlement", het Iyad
in 'n onderhoud met Agence France
Presse gese.

Peres, van die Arbeidersparty, bet
beloof om vinnig s!appe te doen om

Vrye Weekblad,12 April 1990
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Die ANC enprivatisering
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'People'spower" is reeds aan 't werk
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WILTON MKWAYI

ONS beweegnader IW die dag wan.
.. neer die meerderbeid sal regeer.

Die ANC is op die oombllk beslg ,
om homself voor te berel vir die
samesprekings met Staatspresldent '
FW de Klerk wat elndellk tot 'n
poUtieke skikklng salleL

" .Dit wit mlnderheld mag dalk
die noudsaakUkheld vir sommige
veranderings aanvaar bet, maar

, hul wil steeds verseker dat al die
ekonomiese magwattans deur die
staat beheer word, deur mlddel
van prlvatiserlng na Groot Kapi.'

, taal oorgedra word.
. Dlt beteken dat wanneer 'ons

die mag verkry, die staat uit 'n
ekonomleseoogpuntbaleswak gaan

. wees. Al die groot staatsbeheerde
korporasles soos Yskor, Eskom, ,
SA Vervoerdlenste en die Poskan-
,toor sal deur kapitaIiste beslt word.

Dit sal dan moeilik weesom die
lot van die werkers te verbeter en
ons sal nie die grootwinste wat hul
maak, vir die verbetering van soslo
ekonomiese omstandlghede kan
ge6rulk nie ..

Die viet: grootste bedrywe wat
vir prlvatlsering uitgesuek is, is
die Vervoerdienste, Yskor, Eskom
en die Poskantoor. Yskor is reeds'

, geprivatiseer en die staat het sy70
, persent aandeel in Sasol op die
Johannesburgse Effektebeurs
verkoop.· , ' .
_ Wle gaan voordeel ult privati.
sering put? ,.,' ; . ' '

Eerstens gaan die staat sowat'
, R250 biljoen uit die verkoop daar·
van maak. Dit Is genoeg geld om.- "-.. . ' ,

Wilton Mkwayl, die onlangs
vrygelate ANC·leler, .:

20 mUjoen hulse te bou,
TweedensGroot Kapltaal, wat

die aandele teen winskoples sal
kan aankoop. Derdens gaan dul
sende werkers hul werk verloor ID
'n poging van Groot Kapltaal om '
die salarisrekening te verklein. Se·
dert 1985 bet 14000Eskom-werk
ers hul werk verloor,23 000 yskor
werkers bet sedert prlvatlsering
werkloosgeword en 7S000werkne
mers van die Vervoerdienste het
die afgelope vyftieDjaar hul werk
verloor.

Tans loop sowat 20 000 deel
,tydse poskantoorwerkers gevaar
om b~1 werk te verloor.

Hoekom het die staat die geld'
so nodig? '

, Dieantwoord is dat ditge-weldlg
baie kos om apartheid in stand te

'. hou. Ons hetelfparlementeofna-

sionale vergaderings, 206 kab
inetsminlsters, vyf staatspresldmte
en tien eerste mlolsters. Daar Is
verder agttlen departemente van
geseadbeld en welsyn, veertlen de
partemente van flnansles, twaalf

. departementevanbehulsing,enso
gaan die storie aan,

Weens die geweJdige impak van
005 stryd oor die Iaaste dekade,
besefdie staat dat hy verbeterlngs
aan ens onderwys, behulsing en
dlenste in die townships moet
aanbring. Dlt kos ook geld.

Om vir al die dinge te betaal, is
die staat gedwing om bultelandse
leolngs by oorsese banke te maak,
Hy het skuld van R60 blljoen,

. Sanksles bet die lnvloel van butte
.Iandse kapltaaI verhoed, wat eko
nomlese groei gestrem en gevolglik
'n kleiner belastlnglnkomste vir .
die staat tot gevolg gehad bet.

Die staatwU die Inkomste ult
privatiseringgebruik omsy buite
landse skuld af te betaal en die res

,gebruik om die mag te behou deur
ons af te koop,

005 verwerp die beleld gebeel
en al, Dlt is niks anders as 'n vorm
van diefstal nle,

Hy steel ons welvaart, verkoop
, dit aan Groot Kapitaal en gee vir
ons 'n klein deeltjle van die pastel
nadat buitelandse banke, diestaats-:
burokrasle en groot kapitaal atbe·
taal is.

Verder het Groot Kapltaal die
afgelopejare die boodskap uitgedra
dat die ekonomlese k.rislste wyte is

'. daaraan dat te veel van die eko
nomie deur die staat beslt word.

'lndienprlvatisering plaasvind, gaan
elenaarskap bloot vaDdie staat na
Groo~ Kapitaal verskulf.

Prfvatlserlng beinvloed ook
noodsaakllke dlenste soos elek
trisltelt, gesondheld, behulslng, vul
lisverwydering, I riooldienste en
andere. Die dlenste is vir jare al '
die fokusvan onswoede in talle ge·

.meeoskappe oor die lengte en
breedte van 005 land. Dit is die
dleoste wat die staat moes voor
sien,maar IDgebrekegebly bet om
te doen omdat hul geredeneer bet
dat oos n-et tydellk In die stede
woon.

Nou dat hulle ons permanensie
aanvaar, s~ die staat die dlenste
moet deur die private sektor ver
skaf.word.

Dlt is hoekom die R3 blljoen
wat die Staatspresldent vir soslate
opheffing bewillig het, deur groot
beslghede bestuur gaan word.

As daardle geld vir ons ge
meenskappe bewillig is, boekom
kry ons nie beheer daaroor ole?
Hoekom moet Jan Steyn, groot
baas van die Stedellke Stlgting,
wat ole 005 bondgenoot Is nle,

. verantwoordelik wees vir die be.
steding van die geld?

Die privatisering van behulsing
is moontllkdle grootste bedrel-

, ging van almal. Dit sal die hulse '
wat ons die laaste jare gekoop het
en beslg isomte koop, in verhan
delbare produkte omskep.

Beliulsing is"n reg, ole 'D bron :
van wins vir die konstrukslemaat-

, skappye wat dlt bou of die
'bougenootskappewat leniDgs teeD
,hoe teDtekoerse gaan uitleen Die.
nink net aan die beleggingsmaat.

, skappye wat ou huise gaan opkoop,
'n nuwe laag verf gaan gee en dlt
berverkoop teen 'n prys wat die
meeste mense ole kan bekostig ole.

Wat Is die aIternatiewe?
Is daar 'n stelsel wat verhoed

dat die staat aUes beheer, maar
terselfdertyd privatlsering ver-
boed? '

Daar is, en dit Is "people's
power". Dlt is nle iets wat in die
jare na die bewindsoorname van
die ANC gaan gebeur ole. 0 nee,
dlt het reeds begin en vind op die
oomblik plaas, .

Ons straatkomitees en "shop
steward committees" Is die ba
sieseorgane op gemeeoskapsvlak.
Hleruit is nuwe idees gebore oor
hoe om staatsbeheer en privati.
serlng' te hanteer, ,

Die voorbeeld wat ek in ge· ,
dagte het, is afkomstig uit Soweto.
In Soweto het ons strukture
vorendaggekom met die idee van
'n elektrfsltelts-kodperatlef; Ons

, els, en Eskom bet ingewlllig, dat
elektrisltelt ole dear die korrupte

, en onwettige Soweto-raad aan die
gemeenskap verskafkan word ole.

In plaas daarvan het die Soweto
People's Delegation voorgestel dat
'n kooperatlef saamgestel word
wat deur elke enkele elek
trisiteltsverbruiker beslt word.
Geen kapltalis sal toegelaat word
om aandele bierin te besltaie en
dit sal op 'n ole-winsgewende wyse
bestuur word.

, 'n Verkose uitvoerende komitee .
sal al die besluite neem. Die model
is 'n voorbeeld van hoe ons, die
mense, beheer kan neem oor dit
wat aan ons behoort.

(Hierdie is 'n verwerking van 'n
. toespraak wat Wilton Mkwayi
onlangsinJohannesburg gehou het)

'IjKlein vissie in 'n.groot

, : c

see

(Teks en konteks word geskryf
. deur 'n paneel van bekende teoloe)

51,3 persent van die res. Die lcerkis Die soseer bedoel om 'n
Nouword dit ook duidelikwaarom veilige, stormvrye tuiste·te bied Die,

daar so 'n sterk stroom in die wit NO maar om 'n lewende ontmoeting-
kerk is wat hul teen eDige gedagte, ' splek te wees waar brfie gebou kan .
van stiukturele eenwording met die. 'word, spanninge gehanteer kan word.
res van die familie verset. • riuwe moonlikhedein vasgelopesitua-

Wie nog steeds aan die kerk in sies ontdek word.
rasse-tennedink, ervaar elke ged- Derdeos is 'n terugbeweeg na: eD
agte aan eenheid as die verlies vari ','n inbeweeg in die groter Suid-Afri
beheet'.as diepry sgawevan 'nlaaste kaanse kerklike gemeenskap nodig.
vesting, wat ten alle koste vemoed 'Dit is 'n gemeenskap van wie ons
moet word. onsself alleen tot 005 eie skade en

Heelwat slim legniese argumente veranning geisoleer het. Ons sal na
is uitgedink waarom dit onmoontlik die uitdraaiRad v66r Cottesloe op
is en waarom dil onwenslik salwees,. OIlS sporemoet teruggaan om 'n nuwe
maar wat almal uiteindelik gedra ••aariloop t~vind. , '
word deur die vrees van "verdring- Maar - en dit sal ons goed moet
ing" en die verlies van effektiewe besef - die terugkeer sal Die op eie '
beheer. , . . voorwaardes en in hoofvaardigheid

Milar daar is ook· 'n sterk 1m kan, geskied nie. Oit is alleen in
groeiende stroom in die Afrikaanse skulderkenning; in 'n nederige op-
kerke wat instinktief weet dat die sookvan die bande en 'n wedersydse
enigste weg vorenloo die herstel van ontdekking van mekaar moontlik.
die kerklike gemeenskap is. Oit gaan Daarisbliiewat vergewe moet word,
'n baie mooilike en opdraende stryd baie wat reggestel moet word, baie
wees wat herskoling van die Iidmate wat ingehaal nioet word.
vandieJ.cerk sal vereis. Daaris mintwyfel dat die res van'

In die' eerste plek 'n herskoling,' diekerldikefamilie reikhal.seDd uitsien
~ van wat die kerk bedoel is om Ie na die terngkeer van die lede van die

wees. In die kerk is ons inderdaad familie as dit in gees en in waarheid
,onder ','ons eie ,mense" - maar diegeskied, sondervalse voorwendsels.
"eie" vind sy grond in dit wat die Dil mag net wees dal hierdieagter
eiendom van Christus is., Die kerk' geblewe brooders en, susters verras
bestaanoit weiklike broers en susters . worddeur die gu.llieid vandieontvangs
virwiediebloedvanChristusdikker - en die geestelike rykaom ontdek
as water van menslike beiange en wal hulle hulself so lank: ontse het.
voorkeure is.

rweedens is 'n herskoling in die .
rolverwagting van die kerk Dodig.

maar 'n klein vissie in 'n groot see.
Troue-\lS, dit wasnog nooitwerklik 'D
groot vis Die. Omdat die mure van
die visdanunetjie so hoog opgebou ,
is, het ons Diemeer 'Dhesef van die
oseaan daarbuite Dieen het oils ons
eie belangrikheid begin oorskat.

Miskien kilO dil die maklikste
deur '1'1 paar statistieke uitgewysword.
Altesame 77 persent Vl!l1 die totale '
bevolking van Suid-Afrika is aan
hangers van die Christelike geloof. '
Diehele NO familieverteeDwoordig
12,5 persent, die HelTonnde Kerk .
0,8 persent, die Gereformeerdes 0,5
persenl. Slegs een uit elke 200 in
woners van die land behoort aan die'
kerk van die Staalspresidenl. Die
Rooms-Katolieke beloop9,2 persent,
dieMetodiste 10,1 persent. Die groot
ste blok is die van die sogeiiaamde
onafhanldikeswart kerke met 19.9
persent - dus aansienlik groter as die
hele NO-famille saam. .

Ben uit ellce vyf .van die swart
bevolking behoort aan die grooper
ing, wat die afgelope tyd met bykaris
300persent per jaar gegroei hel. Die
besoekvan dievorigeStaatspresident,
PW Botha, aan biskop Lekgonjane,
die leier vaneen van die groope, was
dus Dieom dowe DeuteDie.

In die Suid-Afrikaanse kerklike
see swem daar dus groat skole vis.
Troueos, die kerk in Suid-Afrika is·
vir ailepraktiese doeleindes 'n swart .
kerk. Selfs binne die NG familie - eD .
minmense besefdit - is witmense in
dieminderheid:48,7 persent teeDoor

"

kan wees, waar ek 'Dbietjie die poli
tiekc en ekonomiese druk: van die

'samelewing kan ontvlug.
Die kerk moot inderdaad 'n plek

vaninkeer, selfondersoeken geeste-
. like vemuwing wees. Maarkrag wat
so gevind word, is nie bedoel om
kerklike isolasie verder te verslerk
Die. Oit moet eerder gebruik word
om metnuwe' moed die uitdagings
van die lewe aan te pak.,

Om die rede sal ons opvatting van
diekerl<: ingrypend hersienmootword.
Niemand anders Die asJohan HeynS
het onlangs oor die verandering in
die rol van die kerk geskryf.

Die (Afrilcaanse) kerkis Die langer
'n groot vis in 'n klein dammetjie Die,

(.,

','-.

, 'n Wereld ~at op sy kop gedraai is. '
" Dit is min of meer hoe die ge

wone lidmaat die ingrypende veran
deringe in die land beieef. Watgister
'n terroriste-organisasiewas. is vandag
'n poie05iele bondgenoot. . Veroor

, deelde gevangenesvan wie tot onIa:ngs
geen woord aangehaal mog word

, nie. verskynweeklikSop televisie en
. word ewe hoflik deur' andersins'

, " geniepsige verslaggewers behandel:
, Die ineenstorting van stereotipe

en 'denkraamwerke wat oor dekades '
opgebou eDkunsmatig aan die lewe

" gehou is, is mislden dje belangrikste
kcnmerk van ons tyd.

Een van die agtergebiewegebiede
.~aarop die grootste verskuiwings
nog sal moel kom, isdie wyse waarop
ons oor die kerk dink. .'

"Kerk" beteken vir die rileeste
Afrikaners hul eie kerIc,. of dan
hoogsten.s die drie "Afrikaanse" kerke.

, Afhangende van die denominasie, is·
die kerk vir Afrikaners so min' of
meer gelyk aan die Algemene Si
node, Joban Heyns of die plaaslike
llominee en sykerkraad. Oit is in elk

, geval 'n instansie wat groot invlood
.:,1' , op die regeringuitoefen, wal gereeid

", . "vertroulikc" SlUllesprekings met
. regeringsleIers voer. ])it is ook nie

kerklike styl om die owerheid in die
, verleentheid te stel deur hulle in die,
openbaar tereg Ie wys Die- bulle hel
dil moeilikgenoeg en verdieneerder
ons ondersteuning as kritiek.

Op die meer persoonlike vlak is
'diekerlcwaar ek "ondermyeie mense"

, ~ " ,-....... ~ ,; --:, ~.
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Van Aristoteles tot Branch'
" '

Veranderons hooding jeensreptiele?

Tienie du Plessis is die 'mede:
d;r~kteurvan Taurus.~;tgewers '

en met _'n beskikbare 100 tot 400 '
milligram van die gif (10 tot 15
milligram is dodelik vir mense), is
die mamba natuurlik 'n gevaarlike
kalant. '

Mambas is 'groot slange, hulle
groei tot 'n lengte van 200cm in hul
eerstejaar, 'n maksimum van430cm
is reeds opgeteken. Die mamba byt
sy prooi (voels, dassies, rotte) totdat

, die gif sy werk doen. '
Hoekom sou die gifso sterkwees

dat dier en mens gedood kan word
selfs al sou die slang dit onmoontlile
vind om te eet? As beskenning sou
die gif'n oombliklike reaksie moet
veroorsaak indien dit doeItreffend
wil wees, Selfs al byt 'n mamba 'n
mens het jy nog 'n buitekans om die
slang te vernietig; dit is nou voor jy
self omkap. ,

Op die (log af Iyk die gif wat 'n
'mamba tot sy beskikking het na 'n
klassieke geval vail "overkill". Hoe
verklaar 'n mens dit? Het iemand 'n

. antwoord? Ons weet die mamba is
territoriaal.Hulle salprobeer wegkom
van versteuring, maar sal met be
slistheid hulself beskenn wanneer
hulle in 'n hoek vasgekeer word.

Nieternin, 'n, werklik in
drUkwekkende gesig is die bewe
ging van 'n groot mamba in die veld
- die slang sal 'n derde van sy lengte

.oplig, 'n klein bakkop trek en met 'n ',',
sis-geluid sy swart mondooptrek as
hy'gekonfronteerword. Beweeg liefs
weg van die slang af en hy sal self
retireer- met 'n duidelike ritseling en
statigopgelig deur die gras. Jy is

,gelukkig om s6 ietste sien, Mambas
is skaars.

agter die mg. In baie .gevalle is die
reaksie op die teengif erger as die
slangbyt self en met enkele uitson-
derings is daar meer as genoeg tyd
om h hospitaalofgeneesheer te bereik.

Onthou dat die mensewat gebyt '
word, gewoonlik die mense is wat
slange hanteer; hulle weet ook

.gelukkig onmiddellik wat gedoen
moet word. 'n Vriend van my is al
drie keer deur 'n swart mamba gebyt ,
en leefnog - hy is 'n herpetoloog en
stel voor dat 'n mens me onnodig met
slange "rock-n-roll" nie.

Aan die begin van die Tweede
Wcreldoorlog het 'n bekommerde
Jan Smuts 'n aantal wetenskaplikes
beveel iom slange in die Noord
Transvaal aan te keer, omdat daar 'n
tekort aan -serum kon ontstaan wan
neer die troepe in die; Noorde deur
hordes slange aangevalword. Rekords
vertel dat daar slegs 14 slangbyt
gevalle gedurende die hele tydperk
van vyandigheid onder die Suid
Afrikaanse magteaangeteken is;nege

, hiervan onder die manne watdie
slange moes gaan yang het!

Slange is natuurlik giftig omdat
hulle moet eet, By die meesteslange
hou giftigheid verbandmet die grootte
van die prooi,

By baie mense sou,die byt van 'n
rooilippie soos die irritasie van 'n
bysteek wees, maardit is goed genoeg
vir die slangsoort se gebruiklike kos '
(paddas, klein akkedissies, en-
sovoorts), '

'n Oubaas van Noord-Transvaal
het die volgende oor die swart mamba
te vertel:"Die 'Ioodslang' byinie vir
elke bakatel nie; net as hy, honger
het!" Dit vorm een van die raaisels
rondom gevaarlike slange, Die gif
vail die swart mamba is neuro-toksies

gevaarlik en selfs dodelik vir die
mens is; daar word gevolglik heel- , '
wat klem op die uitsonderlike slange
geplaas. Wonderlike slangstories het
ook dan hierin hul oorsprong. Tog is
slegs 24 van die 78 soorte slange wat
in die Transvaal voorkom, gevaar
lik. En selfs die dodelike spesies
speelnbelangrike.balanserende rol
in hul omgewing - knaagdiergetalle
word byvoorbeeld uitstekend deur
kobras en pofadders beheer.

Slangeis nie van nature aggressief
teenoor mense nie, Dit is 'n vreemde
gedagte dat die kobra kwaad vir jou
is omdatjy in sy veld stap, is dit nie?
Hou hom dop en kyk hoe stil hy in
die gras wegglip. 'n Pofadder sal
soms stille omnie aandag te trekaie,
maar dit is nie 'n "hinderlaag" nie!

Iniedergevalkanjy maklikenige
slang stof in die oe skop. Die spoed
van slange word grootliks oorskat,
Dit is te betwyfel of die spoed van
selfs ons vinnigste slang - die
geelpenssandslang - 8kin/h oorskry.
Selfs wanneer 'n pofadder of
gaboenadder byt, 'is die beweging
me vinnigeras 12 tot 16km/hnie;jy
kan jou hand gemaklik vinniger ,
beweeg.

Die meeste bytgevalle in Suid
Afrika is deurpofadders en gewoon
lik aan die enkel of voorhand wan
neer vuurmaakhout versamel word.
Met ander woorde 'n mens moet jou
oe oophou in die veld. Dra,as jy kan,
altyd stewels wat jou enkels bes
kenn en wees rustig.

Indien jy weI ongelukkig.is en
gebyt word, moet jy steeds'mstig

'bly. Probeer die slang wat jou gebyt ,
het identifiseer en sock die naaste

, mediese hulpop, Die era van die
onmiddellike teengif-inspuiting is

'n ooispronklike kopie het, is jy nou
'n ryk mens), word deur 'n verskei
denbeid van nuwe navorsingspro
jekte vervang. In die Kaap is die
taksonomie van 59 persent van ,
akkedisse reeds verander. Altesame
27 persent van SWP de Waal se
studie (197l:D in die Vrystaathet uit
nuwe rekordsbestaan.In die TIlII1SVlUI1
het die herpetologiesenavorsing van
Niels Jacobsen 'n hele aantal nuwe
spesies aan die lig gebring - meestal
akkedisse en geitjies, Bill Branch se
"Field Guide to Snakes and other
Reptiles of SouthemAfrica".Struik,
1988, kan tans as die gesaghebbend
ste publikasie beskou word - 'nmoet

, vir jou boekrak" ' " !f

Ondanks die kennis-basis is daar
nogtans 'n irrasionelevrees vir slange
en ander reptiele by baie mense. Dit
is natuurlik omdat daarslange is wat

VOLGENS berigte in die dagpershet
'n luislang in die Laeveld onlangs
drie klein hondjies ingesluk. Die
eienaar van die hondjies het die lui
slang redelik rof rondgepluk en die
slanghet sy ete opgebring, Benhondjie
het oorleef en is dadelik "Jonas"
gedoop.

Wat daarna gebeur het, is myns
insiens merkwaardig. Jonas se baas
het die luislang op sy bakkie gelaai
en 'n aantal kilometer van sy plaas in
die veld vrygelaat. Is daar 'n veran
dering in die mens se houding teenoor
reptiele te bespeur?

Die gebmiklike verloop van so 'n
storie sou tot die vernietiging van die
slang lei. In die boek waaraan "Jonas"
sy naam te danke het, is daar ook 'n
opdrag dat die mens geen genade
teenoor slange behoort te oorweeg
nie - omdat die basis' van aIle
"boosheid" in die slang gesetel is.
Die meeste mense aanvaar die sie
ning as die enigste aanduiding tot
optrede wanneerhulle met 'n slang te
doen kry. Die idiomatiese stigma
waaronder die term "slang" in bykans
aIle tale gebmik word, is 'n bewys •
van die minagting waarmee daar na.
reptiele gekyk word.

Die mens het 'n lang en fassine
rende verhouding met reptiele. Aris
toteles het alles wat destyds oor die
Nyl-krokodil, skilpaaie, slange en ,
akkedisse van Griekelandbekend was,
in sy"HistoriaAnimalium" opgeteken,
Sedertdien het daar 'n groot aantal
geskrifte oor die afdeling: van die
diereryk die lig gesien,

Daaris tans 'nongekende belang
stelling in die "herpetofauna" van
ons sub-kontinent. Die baanbreker
swerkvan Vivian FitzSinions("Snakes
ofSouthemAfrica",1962-indienjy

'n Menswordnie sommer net afgedankriie

,Theo Beffer is 'n konsultant in
ArbeidsverhoUdfnge

DIE onbllIike ontslag van semi- en
ongeskoolde werkers is iets wat 'n
mens in die algemeen mInder
teekom as in die verlede.

Die meestewerkgewers is vandag
bewus van die beskermings wat
werkers ooreenkomsttg dIe Wet
op ArbeIdsverhoudinge geniet Die
demokratlese vakbonde het daar
voor gesorg dat die rol van dIe ny-.
werheidshof en sy uitsprake oor
onbillike arbeidspraktyke teen
werkers wyd en syd bespreek word.

In die meeste organisasies word
die regverdigheid hiervan aanvaar

, , _en bestuurspraktyke isopgeknap.
Werkers word al hoe minder son
der goeie rede in die pad gesteek
en indien dit gedoen word, kan di~

, werkgewer.hom voorberei op 'n
brief van die vakbond en moont
like regstappe teen hom.
, Maar dit wIl tog voorkom of
asof baie ,werkgewers en
bestuurslede onder die wanindruk
verkeer dat die beskerming van
die wet slegs swart werkers geld,
offabrlekswerkers, of vakbondlede. ,

Oit is die enigste afleiding wat
ek kan maak in die lig van dle talle
onbilllIie ontslaggevalle van
bestuursmense ensenior personeel
wat ek deesdae teekom - ,almal
persone wat normaalweg nie by 'n,
vakbond sou aansluit nie.

Behalwe vir landbouwerkers,
staatsamptenare en hulsbediendes,

, geld die wetgewing aangaande on·
bfllikke arbeldspraktyke, soos al
ons arbeidswetgewlng, vir aile
werknemers, ongeag hul ras of
senioriteit. Die omskrywing van
'n "onbllIike arbeidspraktyk" is
besonder wyd, maar die uitsprake
van die nywerheldshofneigal hoe
meer na die regverdlge standaarde
soos vervat in dIe konvensies van
dIe Internasionale Arbeidsorga.
nisasie. '

. In dIe geval, van diensbeein
diglng deur 'n werkgewer, word'
slegs drie redes as billik beskou:

,wangedrag, onbevoegdheid of

bedryfsbenodighede.
As 'n bevoegde werknemer met

'twintig jaar dIens,'wat homlhaar
nooit skuldigaan enlge wangedrag
in die werkplek gemaak het nie,

, slegs met dievereiste kontraktuele
kennlsgewlng afgedank word, is'
dit duidelik 'n onbillike ar
beldspraktyk, '

Die wet bepaal dat 'n praktyk
onbillik isas dIt die uitwerking dat .'
'n werknemer "onregverdig
daardeur geraak word" of dat sy!
haar werkgeleentheid of werkseker
heid onregverdig benadeel word,
Ek het mos ges~ dis wyd gestel!

Maar wat van die derde rede,
naamUk bedryfsbenodighede? Dit

,word aanvaar dat ekonomiese
skommellngs, meganisasie, her
strukturering ensovoorts .aanleI- '
ding kan gee tot die vermindering
van beskikbare pos~e. ,

Internasionale standaarde,wat
deur die nywerheldshof onderskryf'
is, vereis egter dat werkgewers in
sulke gevalle sekere stappe moet

,doen voordat hulle werknemers In
die oortollige poste kan afdank, '

Werkgewers moet byvoorbeeld
stappe doen om diensbeeindIgings
weens oortollIge poste te vermin~

der of vermy. Oorplasings moet
oorweegword; opieidingvir ander
werk is dalk moontlik en nuwe in
dlensnemings moet vroegtydig
gestaak word. Daar is ander stappe

oak, maar die hof sal oortuig wIl name gebeurtenls, Die feit dat dle
wees dat alternatiewe stappe 'eor- werkgewer bykomende vergoediDg'
weeg is en dat dit werklik nodig . moetbetaal, verseker dat daar nie
was om die werknemer se diens te UgteIlk tot die stap oorgegaan word

. beeindig. , nle. Die vergoeding word gewoon- .
In die tweede plek moet dIe Ilk op die tydperk ,:anvorfge diens

werkgewer die betrokke werkne-, gegrond.Dit dlen as erkenningvir ,
mergenoegsame waarskuwinggee die werknemerse bydrae tot die
dat sulke ernstige stappe oorweeg maatskappy se welvaart, maar dra
word; DIe bedoeling is dat konsul- ook .by om die werknemer en sy!
tasie moontIlk meet wees voordat haar gesIn te help in die tydperk
dlensbeeindiging 'n afgedwonge feit van werkloosheid wat voorle.
word. Die redes moet verduidelIk In tn. onlangse uitspraak VaD .
word, sodataItematiewe totdlens- die' nywerheidshof is daar gevind
beeindIglng deegllk ondersoek kait dat 'n weiering in prinsiep om

, word. Die faktore wat bepaal dat, ,bykomende vergoeding by diens
sekere werkers se dienste beeindig "beeindiging weens oortolligheid te
sal word terwyl ander in diens sal. betaal, 'n onbillike arbeidspraktyk
bly, moet ook bespreek word, sodat uitmaak.
dIt op 'n regverdige basis kan ' Die hofhel daarop gewys dat 'n
geskied. '" langdienswerknemer 'veraI, 'n

Die hofsal tevrede wll wees dat eienskapreg in sy pos verdie~.
daar nie ligtelik en sonder goeie Werkgewers mag nle na willekeur
rede met diensbeeindiging daarmee probeer wegdoen nle.
voortgegaan word nie, en as dit In diebelang van die helesame-
noodwendig is, die betrokke per- lewing is dit'n funksle van wetge-
sone op I'n regverdige basis vir wing om die mag van die sterker
diensbeeindiging bepaal,word. " 'party tebeperkter beskermlng

Onregverdlge en arbitreredl~ van die swakker. '
beetndlglngmoet nie onder die skyn In die sin Is die onbillike ar~

van oortolligheid van poste pla-' beldspraktyk-wetgewing funksion-
asvtnd nie. eel, en dra dlt by tot 'n regverdiger

Ditisook die redewaar,om daar en meer demokrat,lese samelewing.
gewoonlik in die geval van oortol
ligheid bykomende vergoeding by'
die;DSbeeindiging betaal word. Dit

, neem .die angel, uit die onaange-
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Chris loop deur.

Ceausescu-bewind vertoonhet. Fantastiese
nagmerries(oud-polisiemannewat in mis-

· dadigers oorpop, marteling, doodvan aange
houdenes, moordbendes ...) het alledags
geword. .

Onlangs is majoorTeIblanche, wat blyk
baardiesoortpolisie-amptenaar was waarop
enige land trots kan wees, koelbloedig
vermoor.Amptenare het daaropsy "moor-:
denaar" doodgeskiet en bisarre storie die
wereld ingestuurwat heelhuids deur die
Kommissaris, die Kabinet en die kiesers
ingesluk is. .

Ons is so gewoond daaraan dat dat
"verdagtes,; wat "probeer ontsnap" , on
wettig tereggestel word, dat die soveelste
grootlieg nie opval nie ...

In plaas daarvan om die leiers van
. InkathaendieANC/UDFtoete1aatenaan
· te moedig om die geskil in Natalvreedsaam
by te Ie,het die SAP met sy gedurige in
mengingdie provinsie in 'nsoort Lebanon
omskep.

Nou het Wet en Orde ooksamespre- .
kings tussen die regering en die ANC laat
afspring. Met vriende soos Vlok het die
Republiek nie vyande nodig nie.

Alfred Hinkel van die Jazzart
Dans-atelJee skryf:
·In response toChrlsPretorius' article"Dooie
eend inTutu" (9th March), three things are

'" . worth mentioning:
1. Mr Pretorius was not present at the

DanceUmbrellaSymposiurn, sohe hadno
first-handknowledge ofwhatI said during
the discussion.

2. 'The quotationthat MrPretorius cred
its me with is totall y distorted and inaccu- .

·rate. .
3. In view of the above, in anybody's·

eyes, Mr Pretorius' article is uninformed
and eztremely irresponsible.

(ChrisPretorius antwoord: 1) Dit is.
ver te moeilik om simposiums by te woon
want ekvalaan die slaap sodramense oor
kultuurproof. Dus moet ek maar op hoorse
staatmaak. 2) As mnr Hinkel nie van'die
quote hou nie sal ek dit maar vir iemand
anders moet gee. 3) Ek het· myself nog ,
nooit as verantwoordelik voorgedoen nie
- Ek het weI van mnr Hinkel'sl! werk
gehou.)

Vrye Weekblad plaas aile briewe wat riie diewet
oortreeof lasterlik is nie, mits die korrespondent se.

naam en volledige adres bygevoeg wordas 'n
skuilnaam gebruik word. Die redakteur b'ehou die reg
voorom briewe te verkort: Skryf aan: Die Redakteur,

Vrye WeekbJad, Posbus 177,New~own 2113.

"Grootlieg

Alexandra-ontmoetlng

Dr PJD Lourens van Quellerlna
skryf:
Elke land het 'ngedissiplineerdepolisiemag
nodig: pie polisie doon dikwels gevaarlike,
moeilike dog nodige werle. . .

, Sedert Sharpeville het die SAPegter in 'n .
gevaar vir die samelewing ontaard. Onder
Strijdom, Verwoerd, Vorster en Botha was
Suid-Afrika 'n 'polisiestaat wat sterk
ooreenkomste met die Hitler-, Stalin- en

van wat in hulle Vaderland aan die gang is.
Dit gee my ookdiegeleentheid om vanuit

die Vrystaatse hoofstad hulde te bring aan .
Vrye Weekblad wat op so 'n waardige wyse

.help bou aan die nuwe Suid- Afrika.

/

.-

Vir die wat traag - of te lui - Is om 'n pen en
papler Ie vat en hul menlng te lug, Is daar 'n

ander opsle. Meer daaroor op bladsy 22.

~.···:::~.m·
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BRIEWE

··Die rnense hoort niein 'nnuwe Suid-Afrika

D~e man met twee gesigte

"Hoe lank sal die kerk sukkel om ons nit te hou, om te'
ontken dat God ons net soveel gereep pet as mans, dat dit .
nie van jou vervlakste geslag athang nie...tf - Helena de
Swardt, 'n afgestudeerde vroulike teologiestudent.

"Gaan en kies vir jou 'n huis vandag in Inblanke gebied.
Wanneer ons oorwin, sal die huis joune wees!"- 'n smeer
pamflet wat in die naam van die ANC uitgegee is.

•
~ !.: :

}VryeWeellblad
1
;..
"
t

t Hoofman Mangosuthu Buthelezi van Kwazulu is 'n
~. swart leier wat boog aangeskryf staan in die Weste
:J en onder seker die meerderheid blaoke Suid-Afri-
r,~" . kaners. .f Sy uitsprake teen geweld en saoksies en tent, gunste van 'n kapitalistiese stelsel is veral die redes
• •daarvoor, Sy histeriese teenstand teen die ANC'( .f maak hom selfs deesdae in regsekringe bemind,
t Buthelezi is beslis nie 'n politikusin dieselfdet klas as die korrupte Sebe's en Mantanzima's en
t Mahlangu's Die.Hy bet sondertwyfel'n relatiefsterkl .gevolg en moet'n deel van die krediet kry daarvoor
· dat groot apartheid Diegeslaag bet Die.Asby toegegeet het aan druk om onafhanklikheid vir Kwazulu te

t.

... aanvaar, sou die politiek waarskynlik vandag anders
gelyk het.

, Maardit hettyd geworddat Buthelezi se werklike
~ rol indie Suid-Afrikaanse politiek van vandag en in
; die streekspolitiek van Natal brutaal eerlik bekyk
~. word. .'. . . . .
Ji In 199d, met sy bloedvergieting, hoe politieke
" temperatuur en met onderhandelinge voor die deur,.r durf '0 mens nie meer doekies omdraai of onver-
" ,wantwoordelike, oorlog- en magsugtige politici met

handskoene hanteer Die.
Ons g10 Buthelezi Die meer wanoeer hy so hoog

opgee oor sy teenstand teengeweld me.
Daar is meer as genoeg getuienis dat sy Inkatha-

beweging en sy tuisland se polisie eerder 'n instiger- . Hendrlk Jaars van Bloemfontein
.eode as '0 vredemakeode rol speel in die tragiese skryf:
geweldpleging wat die laaste weke 'n epidemie ill Metverwysing na Karelvan der Merwe se
Natal geword het. Die Kwazulu-polisie isbrutaal in ' brief, "Opdrifsel' oplaas in die regte per-
hul hardhandigheid en partydigheid teenoorpoli- spektief'(VryeWeekblad16Maart1990).

"tieke teenstanders, en al die krygshere wat vir soveel die volgende: .
. 'j:. , .van die geweld geblameer word,' is Inkatha-onder- Dis is inderdaad die aakligste skrywe ,
~"\ steimers..' " ..•... ,.', .' ' ,.wadt erikbk.ooit dond~r oe gehadlkehet. Diak't is·
~,vHoeveelkeerwasvan sy lIikatha-leiers en parle- . on e aar at n mens su 'tw ent mentslede Dieal voordie hofgesleepvirgeweldnie? niksseggendhede soos hy kan kwytraak.. Obed Badela van Bramley skryf 'n

. r.· 008 kan Die onthou dat Buthelezi een van hulle ooit 'Hy se: "Dat 'n Afrikaner so bliksems ope brief aan die mensevan
<. . laag kan daal om die swartes op te sweep Johannesburg, Sandton en .t openlik gerepudieer of uit Inkatha geskors het Die. . . gaanmy te bowe, tf Ditisnoodsaaklikdat 'n Randburg:

. , ~- .. Met sy herhaalde standpuntdat hy teen geweld is, mens wat so redeneer weereens reggehelp We, the people or'Alexandra, invite you,".r:: maar Die sy mense kan keer as hulle hulself wil moet word. Wanneer daar gepraat word yourfamilyandfriends,tovisitourcommu- ,
f' "verdedig" Die, het hy onder sy ondersteuners die van "Afrikaner", word daar terselfdertyd .nity, meet with us and share a meal..
f: . indruk geskep dat by aanvalle op teenstanders van "nasionalisme" gepraat. History has,divided us. We, thepeople of
;~: -goedkeur. Deur sy versuim om teen geweldeoaars in . GenlIBMHertzog het 'n mooi definisie' Alexandra, have met the people who par-
'f~': Inkatha en teen krygshere op te tree, het hy die vannsionalisme gehad: "Suid-Afrika Eer- . ticipate in protest marches, but it is you and
f·. indruk geskep <tat hy hul optrede stilweg kondoneer. ste!"Daarom neem ek aan dat om 'n Afri-' I, the ordinary people of South Africa who
l'. Ons het ook al genoeg gehoor 'van mense wat kanerte wees.js omjou bors in die buite- need to discuss ourcornmon destiny.' .

gruwelike stories vertel van watmetjoukan gebeur landtekanuitstootentekanse:~'Ekisvan Lei us talk, let us find our common'
as ivInkatha..durfteenstaan. Kwalik die werk van Suid-Afrika," ground. Let us be friends, not distant neigh-

. iemand wat sterk in die demokrasie glo.Berder . Ditsalinteressantweesomtehoorwat . bours, • .
kenmerkend van die houding van 'n stam-despoot Van der Merwe se definisie van nasiona- We will slaughter.cows for the celebra- .
van 'n paar geslagte gelede. . lisme is. Sy brief getuig daarvan dat hy . tion feast, the women of Alexandra. are

Ons vind Buthelezi se swaar klem op Zoeloe- Vrye Weekblad metoogklappe aan lees, brewing beer, our cultural groupings are
stamgebondenheid ook heeltemal uit pas' met die Daarsal ookniks vansy dreigementekom rehearsing songs and traditional dances.'
prosesse wat tans io ons land aan die gang is.Wat nie, trouens dit is gelykstaande aangogga- 'TheFive.Freedoms Fomm, an anti-apart-

. meer is; dit kan uiters gevaarlikword in die dae wat . maak-vir-baba-bang-stories. heid group in thewhite community, is help-
. voorle.· . .Dit is juis sulke elemente in ons same- ing with arrangements. They will meet you .

Ir1 dienasionalepolitiek vind ons Butheleziri lewmgwatversoeningendemokrasiever- .... at the parking area west of Dion's of Ark-. .'
. verdelende faktor, 'n dubbelprater en to magsugtige hoed.Om die waarheid te se, sulke mense . wright avenue, Wynberg on April 21st at ..

hoort nie in die nuwe Suid-Afrika nie. 1.00·prn. . " . . " , , '
politikus wat konfrontasie soek, Hulle vasklouery aan hul kru en walglike .We look forward to meeting you. .'

'Natuurlik is daar ook Die vee! engele am dieI: rassismesalmaakdatlnillevrrewigvreemde- Alexandra Civic Organisation.
ander kant van die bloedige stryd in Natal Die, maar .Iinge op die vasteland van Afrika word.. Alexandra Womens's Congress
as Buthelezi Die geglo het aan politieke mag ten alle ' .' Ek salueer Vrye Weekblad vir die dap- Alexandra Youth Congress .
koste nie, sou dit sekerlik vandag heelwat anders ", per wyse waarop die koerant die waarheid Alexandra Student Congress

, gelyk het in die getraumatiseerde gemeenskap. . aandiepubliekoordra. Vrye Weekbladhet Transport will be provided for the dis-
Miskien moet FW de Klerk nog 'n maaldink dieeerstekeerwerklikbewysgelewervan abledandtheelderly,fromtheparkinglotto

f~ . voordat hy Buthelezi so gretiglik as '0 bondgenootwat die roeping van die pers is. Waar daar . the picnic area and back
;:::!, aanvaar. . nou beweeg word na demokrasie, IS die
!:/ Miskien moet Bush en Thatcher en Kohl'n slag persse rol in 'n veranderde Suid-Afrika
W. ' . die werklikheidvan die situasie in Natal beterprobeer onontbeerlijc.Wategteronbetwisbaaris,is.,r vershian voordat hulle vir Buthelezi die rooi tapyt .dat Vrye Weekblad voortgaan om mense
l\ uitrol. . uit daardie versmorende houvas van die
t . Agter die "gematigde" masker skull waarskynlik . propaganda-blaaie te haal.

~,:..,'.,",: ~f=e=~=eo=ekr=th=~=O~i~=:=~~=V=s:=I=~=,~:d=~=laan=ie=w=.e:n:dh=e:id:e:n=agti=' O:g:::V1:'r~ mo~:t~i::a:~~l~~ ~~ ~:;n:~ed~~ ~:
~ . ' langeen menings van alleSuid-Afrikaners
't " weerspieiH, is die pers se rol. Die sukses
1t· SO,se hulle' '.van die uitdaging kan net teweeggebring

t~l~·.:.'.'.··· "Daama sal die groot uitda;in~~ee: om diegroot gaping :~~:=c;;re~n::r~:~.~;d~~~~ :~
" . tussen blanke en swartunderwys te oorbrugsonderom die latings, en Suid-Afrikaners op hoogte is

gehalte van die goed georgaIiiseerde blankeonderwysstelsel ---------- ...;.. ~----~---

~:' .. te verlaag." - Nahas Angula, Namibia se minister van-f onderwys .

Vrye Weekblad, 12 April 1990 "
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,gewesen, niemals aber Scheisser."
(Ons was nog altyd skieters, maar
nooit skyters nie.)
. * Gestapo-hoof Hermann Goe

'ring in 1938.

regse kringe in Suid-Afrika. Net
jammer hulle kan nie eens dieselfde
se as hy nie - nie met die soort
paranoia wat ons die laaste week in
regse kringe gesienhet nie...

"Wir sind allezeit Schiesser

Kind-hearted homemakers?
Afskuwelike propaganda, die storie dat al die KP-leiers nare, dom rassiste

is. Hier is nou finale bewys dat hulle ook sensitiewe, dierbare en lieftallige '
mense is. " '

Die briefkom van 'n bekende Volksraadslid van die KP,en is gerig aan 'n
eensame vrou wat onadvertensie in die Hoekie vir Eensames geplaas het. (Uit '
deernis het Bittergal die man se naam en telefoonnommer uitgelaat.)

Wintle inderdaad
Brolloks sit laas naweek die vin

nige veranderingin OIlS land enbepeins
en dink toe skielik aan woorde wat
dertig jaar gelede gess is. Dit is nou
meer waar as ooit tevore, maar het
ons volksvaders destyds maar daama
geluister...

"The most striking of all the
impressions I have formed since 1
left Londona month ago is thestrength
of African national consciousness.
The wind of change is blowing through
the continent. Whether we like it or
not, thegrowth of national conscious
ness is a political fact."

*Harold Macmillan in die Parle
ment op 3 Februarie 1960.

Skieters en skyters
, Laaj Brolloks dink aan 'n ander

bekende uitspraak van jare gelede.
Iemand wat nogal gewild is in ver-

volge die mediaregulasies - beweerde
. oortredings van Desember 1988 - is
deur die Prokureur-generaal van
Transvaal, herr Klaus Otto von Lie
res und Wilkau, teruggetrek,

* Die Goeie Vader behoede ons
as die formidabele heer, bastion van
wet en orde en tot ale aanslag wat jy
al die tyd was, ook on soft liberal
word. Of begin selfs die mense die
skrif aan die muur sien?

Rhodesie II · laat die swartmense

regeer, ons sal die geld maak
, '

So word vandag severraaiermore
se held.. - i "

So, kanBittergal vandag sonder
vrees vir teenspraak se, saldie ge
hate End Conscription Campaign
van vandag eendag hoog geag en
hullede wat vandag in die tronk sit,
as helde geeer word. '

*Charles Bester as minister van
, Verdediging in die jaar 2000?

Die wiel draai
Brolloks se redakteur het die

week vir 'n slag 'n brokkie goeie
nuus ontvang, Ses aanklagte inge-

'~;~::::. :;..::.... ~._-~--- ....
. :.>:>~.
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Ope brief aan syHoogdrawendheid
. ;- - :' '

Admiraal Doktor Buthelezi

Ewenwel, die snazzy naampies
waarmee die geprivatiseerdesnouna
vore kom, is al weke lank 'n bron van
groot vermaaklikheid. A hi Spoor
net. Laat Bittergal ook maar sy
straaltjie by piepie.

Privatiseer die staatsdiensen noem
dit Klanet, Privatiseer die BSB en
noem dit Moornet, Privatiseer die ,
AWB en noem dit Walgnet. Priva
tiseer die SAUK ennoem dit Liegnet. "

* En privatiseer die Nasionale
Party en noem dit Net Wat Jy WiI...

Held of verraaier?
'n Leersame brokkie vir Suid

Afrikaners uit Oos-Duitsland. Eer
waarde Rainer Eppelmann, 'n man
wat agt maande in die tronk gesit het
omdat hy tydens symilitere diensplig
geweier het om wapens te dra, is pas
as die land se nuwe minister van
Verdediging aangewys. ,

Skertsnet

PRIVATISERING is n~u in die lug
soos, 'n slegte griep, En hoe nader
Suid-Afrikakomaan 'nsituasie waar
die meerderheid landsburgers gaan
regeer,hoe groter word die geesdrif
- of sal 'n mens se, hoe ergerword die
epidemie. '

Kan dit dalkies wees dat die wit
tes aIle ekonomiese mag uit die hande
van die regering wil he teen die tyd
dat die ANC regeer? Dat hulle, soos
die kIomp Rhodesiers, al klaar geab
dikeer het en se die swartmense moet
maar regeer, ons sal die geld maak?

*Nee, magtig,Brolloks bet gedink
daar steek meer in die Boere .as dit.
Dismos 'n ou Engelse koloniale manier
van dink. Die Afrikaners het
werklikwaarpap geword as hulle nie
kans sien om hul man (vrou?) te
staan as deel van die nuwe Suid
Afrikaanse nasie nie.

Liewe Marigo

Ek is seker u sal nie aanstoot
neem oor die vrugte-metafoor nie,
Egbertus self is al 'n paw-paw genoem
omdat hy nie sy hande kan tuishou
nie, en Moeder 'n pampoen, om
duistere redes.

Oswald is deliries gelukkig dat 'n
kolom oor vrugte geskryfword, en u
Hoogheid is darem al te fruity. Kom
ons hou onfruitful discussion, soos u
so lief is om te se. Oor u Hoge self,
waaroor u so lief is om te praat.

U sensitiewe Hoogheid is eintlik
'nmoeilike wese om oor te skryf, die
toeloop van prokureurs wat kwyl by
die blote gedagte aan n6g 'n las
teraksie in unaam.sal sweerlik die
sagmoedige skrywer versmoor met
hul kollektiewe aftershave. Maar
Egbertus het nie gekom om u te
begrawe nie, maar om ute prys. Dis
seker darem nie lasterlik nie, nie
eens in u boek nie.

Iedergeval, die laaste aantal
maande het heelwat opwinding daar
in u Hoge geweste gesien. Dis nou
nie dat Egbertus dit teen geweld het
nie, 'n mens moet jou opsies oophou
in die nuwe Zuid-Afrika, hoe meer
wapens hoe minder spoed.

So komjou armoede soos 'nrond
loper, en jou gebrek soos 'n gewa
pende man, ne. Broeder ET kan gems
kennis neem van die gebrek-gedeelte
van die pragtige verse. Haai, daar
dwaal die uwe af, hoogs out of cha- '
racter, ,
- Omnou by die brass tacks uit te

kom, Doktor (terloops, is dit u Hoge

Vrye Weekblad, 12 April 1990

HOE RYM CIT DAN?

EGBERTUS
KLAAGVOORT

self of die lage SAUK wat daarop
aandring dat u Doktor genoem word?
Seg Moeder sy was nie bewus dat
Doktorverdergaan studeer hetnie, u
was mos me in die tronknie, Seg die
draers van eredoktorsgrade soos
comradeMandela en comrade Suzman
en comrade Hoofregter Corbett word
dan nie as Doktor aangespreek nie,
-dalk is u 'n tandarts.), wat gaan daar
in kwaai-Zulu aan?

As In mens die onverantwoorde
like pers moet glo, is daar allerlei
sluwe agendas in diegebied ter spralre..
U Hoge, Sensitieween Hoogdrawende
self het die ANC juis daarvari

: ~ ,

nouoDaanvaaroarehoogtes. NOll galUl
,~

beskuldig dat hulle die geweld ver- delikheid vir die geweld moet dra.} ~ "
~.-~ -J;

oorsaak, omdat u Broederbond glo Al die "kcmmentators is gelukkig die tandarts se boortjie glo vervang J, '

in die pad sou staan van die ANC se verkeerd en sommer plein moedswil- word deur 'n stil.en pynlose Iaser- ,
plan om 'n sosialistiese eenparty- lig: het 'nhofdannie onlangs bevind _ straal. Wat gaan van ons folklore
staat op die been te bring. Come dat u impies het nie? word.
again? Lees Egbertus en u Hoogheid ' Endisdaremviralmal ooglopend Seg Moeder dis vreeslik interes-

-dieselfde ANC-beleidsliteratuur, vra dat u u Hoge self ver van die oor- sant, sy wondernou ofhaar BSB-sel
ek inalle nederigheid, want ek matig logsvelde hou. ook gaan ophou om boortjies op hul
my Die sommer dieselfde leesstof as Dit is natuurlik uiters voorbeeldig, ' slagoffers te gebruik, Sou laserstrale _ -
u aannie? . 'Maar sou dit nie help as u die gebied ookmense oorreedom tebeken?Seg '",~

Die stomme Klaagvoorts,u moet pal besoek om u ondersteuners tot Moeder K sy belaster die band wat
--J

'.
, tog maar verskoon as u kan, ons bak vrede te inspireer nie? ' • haarvoed. -'!

maar koeksisters en kweek groente ' Egbertus neem aan dat u onder- 'n Flou glimlag kruip weg in die
en verstaan nie die werklike betekenis steuners het, u se dan gereeld selfso, kriewels van Moeder se baard, soos
van hoge doktorale woorde soos "non- en hy neem ook aan dat u hulle kan die skrywer een maal gese het.
racial democracy" nie, Ookontbreek beinvloed, ten goede. Ek vra maar, ,
die clairvoyance by ons om die net.

"

Waterverf
1·

beleidsbepalings van die ANC se Mango Brother,ek's nou moeg 1--
.I

beoogde ekonomiese konferensie by vir hierdie brief, dit wemel dan net . ..1,
voorbaat te boekstaaf. vanii.Maarekwildaremopmerkdat Glo my asseblief, geliefdes,

Maar u is helaas nie die enigste u nou angstig begin raak indie resies Egbertus will not 1ell- a lie, in elk
, een wat sulke berekende uitlatings om 'n plekkie om die ronde tafe!. geval Die die keer nie. 'n Kunstenaar

oor die geweld gemaak het nie. In Sou u On snufindieneus gekryhet . wat die mitologiese watergeeste van
vrindelike ou Engeland, waar com- dat Zuid-Afrika se once favourite die Xhosa wil verf, wil groter affi- /,\

rade Mandela deesdae kankies tussen black nou veld verloor by die wittes niteit met sy onderwerp bereik deur ~1

staatshoofde en royalty, skryf 'n omdat die ANC skielik vir beide die tien meter onder water te sit en verf,
koerant dat "no organisationinSA is Skoon Administrasie en die publiek suurstoftenks en al,
responsible for more bloodshed than links v~ die Neanderthal-lyn ann- 'n Ware kunstenaarsiel aan die
Inkatha", Ons eie, na aan die hart vaarbaar geword het? , werk. Seg Moeder as sy 'n spook wil -} }

Rapport skryf van aanvalle deur Hambakahle; Moeder stuur on- , ' verf, sal sy ook maar in die kerkhof '
I

"Inkatha-impies". verstaanbare wense 'en Miesies gaan posneem.
Die volksvreemde Sowetan skryf Klaagvoort sluit 'nsimboliese koeksis- Seg Miesies KlaagvoortIiou ver-

dat die kerke iets aan die geweld sou tertjie in, vir die mantlepiece. staan sy hoekom Jona in die walvis
kon doen, maar dat u tirade teen Groetnis, ofte weI yours in confu- gaanblyhet: hywou die ding verf, en .,
hulle nie juis help nie. Sou dit iets sion, ,wou maar net 'n groter affiniteit met
daarmee te doen he dat die kerke die Klaagvoort. die bees aanknoop, '
geld beskikbaar 'gestel het vir' In Seg Moeder ditwasseker te donker ..~.
onafhanklike ondersoek na die gew- in die walvis om te skiIder, dalkis dit ~

eld deur 'n senior advokaat? (Dis BSB-boortjies waarkunstenaars eindig wanneer hulle
seker nie van belang nie dardie onder water sit en peuter aan die
kommissie se tussentydse verslag Vrinde, so 'n opkikkertjie: die watergeeste. Moet Egbertus met sulke ,I;

J

bevind bet dat Inkathadie verantwoor- wetenskapIike gedoentes bereik darem niense huishou? "

"\
: ','

~". ,
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Ons ontvangsoveel telefoonoproepe vanmensewat op
die een of ander artikel - of sommer die koerant in die

, algemeen - reageer, dat ons besluit het om die ruimte
daarvoorin te span. Bet jy ietsopdie hart?Belonsenlug
joumening. Dienommer is (011) 836-2151. Een vanons
.verslaggewers sal nota's vail die gesprek maaken 'n op-'
sommingdaarvan sal op diebladsy geplaas word.

_/ i' ==========22==='===============================

Peet Jordaan van Boksburg: "Julie liberales gaan
nog julie gatte sien. Wat dink julie doen julie? Dink

, julie vir een oomblik as julie nou voor die kommuniste
kruip, hulle julie nie gaan doodmaak nie? Julie speelso
reg in hulle hande, en dit gaan julie nog duur te staan
te korn.Wees gewaarsku."

..~

Om 'n advertensie in hierdie kolomme
te plaas, bel vir Clara of Cathy (011)

• 83(;,;2151, fax (011) 83&-5991, of skryf
~....IJla.....~~a.~-------~ aanPosbus 177, Fordsburg 2113.

'-,'- Die spertyd vir kleinadvertensles is
5 nm op die Dinsdag voor publikasie.

For sale: Country Com
munity- 6,25acres R500
000 neg.
Accommodation 4 fami
lies and shared area and
bachelorpad, and store
rooms and workshop
(needsattention) covered
parking for nine cars,
tractor and six imple
ments, 3 phase power.
Nine types of fruit trees,
freerange eggs and chick
ens - majestic treesl

.Breathtaking viewsl
Richbirdlife, sweetboun
teous borehole.
Tranquil, revitalislng sur
roundings In Halfway "'
house. Excellentinvest·
ment. East freeway ac· ,,'
cess -. 25 minutes to
Braamfontein.
p'hone Denise or Joan
(evenings) 805-1865

Illustrations, comics,
logos and graphics de
signed and executed.
Good; quickand cheap.
Contact MKrouseandA
Lord at (011) 339 6880 .
day and night

MARK

KASHGAR·
.Handgeweefde

dhurries
(gestreepte

,katoensakke) en
sllwer

,.. Juweliersware
, van Nepal, Indi~

: en- Thailand te
koop. Winkel 68,

The Firs,·
Rosebank. Tel:
(011) 880·3566 .

Videos:The USlntorrna
tion Service has schsd- ,
uledvideosonconserva
tion In the United States
for Tuesdays In April at
3pm. On April 17 : The
Wetlands(Itexplores the
richest and least under
stood of America's land·
scapes). Screenings free
ofchargeatUSISLibrary
atthe lpelegeng Commu
nity Centre, 1283 Phora
Dlaminl Stree\White City,
Jabavu. Everybody is·

•welcome

andcorporation isplanned
forSunday,April29atthe

. Sunnyside Hotel, Park
town. Fee Is R40 for
members of1he SAScript
writers Association and'
R75fornon-members. In
formation andregistration
available at POBox349,
Eikenhof 1872, or phone,
9489257.

DieJohannesburgse Kin
dertehuis bled die vol

, gende program aan:
STEP-TEEN, program vir

, ouerpare ~ sistematiese
onderrigvirdO,eltreffende
ousrskapvanTIENERS.
Vanaf25April tot20Junie
1990. Die program word
cor nege weke op
Woensdagaande
aanqeblsd, Aile belang
stellendeouers moetJoan
Rubinstein ofCheryl Lyons
skakelby 648~1120

Woensdag 18 April -U
word uitgenooi om u

.,wegneemete om1nmna
die lJSIS-ouditorium, 3e

,vloer Africa!) Life·gebou,·
Commisslonerstraat 111 ,.
Jhb tebring vir 'n reeks
middaguurvideo's getiteld

, "TheWetlands (The video
exploresthe richest and '
the least understood of
America's landscapes)".
Almamwelkom.

CRAFTS
Have you got some un- '
usualknick-knacks to sell.
at the Flea Market? Tel
Manfred at(011) 788 3994

Ve rtaalwe rk/p ro e fle
eswerk: Engels/Afrikaans,
Afrikaans/Engels, aile
tekste (ooktegnies). BiI
like tariewe. Faksdiens ook
beskikbaar. Skakel Julia
(021)797-3412.

GEBEURE

SCRIPTWRITING SEMI
NAR:.Apaneldiscussion
on the opportunities in
writingforTelevision, film

7.00 nm

POWA (People Oppos
ing Women Abuse) Is 'n
ondersteuning- en in
Iigtingsdiens vir mishan
deldeen velkragte vroue.
Ons bied ook
werkswinkels en opleld
ingsprogramme aan oor
geweld teen vroue. Vir
verdere inligting skakel '
(011) 6424345 , '

African Language: An
introductorY Zulu language·
and culture course willstart
early April. Twelve ses
sions will be held in eve
nings in Palktown formore
information phone Viv at
(011) 483 1572

Visual art courses
Learning tosee. Eyetrain
ingto lookatshape,form,
colour dimension trans
lated Into drawing, paint~

lng, sculptureand crafts.
Classes available day and

. evening for children and
adults. Phone Maggie van.
Wezel at 614~7297 after
5pm.

Yoga Class - A garland
, posture. Ashtanga, Iyen

gar, Hatha,lantra, Kun
dalin!. Private tuition
available. Special classes
for pregnant women.
Please caD Usli<e at(011).
614-5398

'DIENSTE

Set builder'anytime pe
rlod.. Specialises in far
away places. Good CV.
For "more information,
phone788-4501

., per week. Welk reedstwee
dae. Vergoeding onder
handelbaar. Virgetuigskrif
ennavrae SkakeI782-471/
6kantoorureof837-1358 '
naure

lik- en vertaalwerk, bel
Louiseby (0,12) 46-6577

Diensplig Adviesdiens. Vir
gratis .en' onafhanklike

· .advles op enlge navrae
. oor dieospllg. Skakel
Durban(031) 301 5663
Richard (w), Pletermar-

, Itzburg (0331) 944079
Mark(h),Kaapstad (021)
689 1194 (5.30 nm tOt
7.30 nm), Grahamstad'

. (0461) 26067 Rudi (h),
Oos-Londen (0431)
27713, Port Elizabeth
(041) 56 1483, Pretoria
(012)3202230Alice(w),
Johannesburg (011)614

, 8106 Neil (h) of gaan na.
die Metodiste Kerk,
Pritchardstraat 79 op
Dinsdae van4.30 nmtot

TAROT readings
· Uncovering whatyou really
· are,of letlingyourselfbe
,yourself, of lettingevery
thing that is not yourself, "
fall. away. R30. Please

, phoneU~eat(011)614
5398

-..,'"

WOONPLEK

Nagraadse .student of'
:professionele persoonom
aangename woonstel in
Kenilworth, Kaap te deel,
skakel (021) 619233 na

'6nm

, Stuur R20 (AVB ingesluit) vir 30kapsules, saam .
metdiekoepon hieronder, aan:EMCOR. .
Posbus 582, Milncrton}435, Tel(021) 551-4360

.f:::::·:,:::-1
I' .. ~, , " ,..,.." , , , ':., , ,......... I

'. LT~~;::::,·.··.:.··.::·.·:···.,:,:· ..:·:•.·.:,.•. :.·::: :..:::::::::: :~. ~===.=.J
:OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

PERSOONLIK i

.,', lTt'f(')nTQ)~. HELP OM VERCORE <, .
• 'liE ~ ~~J...Q) ENERGIE TERUG TE PL·\AS

. . ~ 0 CB~ecvJ.P?· DEUR DIEVOEDINGS- . '
'. " " VITAMINES WAT VIR . ..

r-'--"----,-~~--, . NORMALE L1GGAAMLIKE'
" •FUNKSIES VEREIS WORD,TE

'VERVANG: '

Die Bleskoppe teenApart
heid s6 ons het lankal
gegroet, generaal.Wat
maakjy nog hier?

IIgtlng skakel (011) 834
47380f(011)836-9171 X
15 slegsIn dieaande. Of Tweeprogress/ewe vroue

Die Takharevir Vrede vra: komsienonsbyTheStar soek ruim "grannY-fiat" In
"Kan ons nie 'n kommissle 'Spangled-promosies, 1st die University Estate - of
eanstel om al die kom-. Vloer Connaught Man- Walmersgebied - lang
missles te koOrdineer, ra-, slons, Bre~straat' 215, "tennyn vanaf Melof Junie,
slonaliseeren ultelndelik "Johannesburg bel (021) 4622358 "

, te elimlneer nle?" ,
Experienced committed GARDEN ROUTE: Riv-
tutorneededfora Satur- ersldeHouse, Great Brak
ck1y Education progranme River R50 perpersonper

'in ,', Pretoria. Subjects:', ' day B & B.Lunch/Dinnei' '
English, Afn'kaans, Maths,', extra: River' frontage.

,Science, History,Biology 'Splendid beach nearby.
& Geography. Teaching Phone(04442) 3387.
through the medium of

, English; Please phone'
" Jenny(011)339·2392

I,
~,I ,

Aile meisies en vroue, PARALAW
. . ;. asook klein seuntjiesen' A (non profit making) legal
" ",: dogtertjies,omopsekere association requires an

Saterdae as modelle vir , , Attomey. Preferably newly
onsmodes in ons mode- .. admitted, for more infor-' Bekwame, betroubare

' ,i.e teater In Johannesburg oP'
tetree.,GeenondelVinding , mationphone (011) 838. . hUishulp benocfl9 akkomo-

"4740· dasie InBrixton. Beskik-
nodig nie: .'(ir meer In- ..';:=:. ,baarvir huiswerk driedae

•• ,. .. lo • f .. ',. ,,' , •
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Gerberloop ses jaar te laat
/

kraakbeen

TINUS HORN

~~~iI- tibia

voudig daarby berus,
Ter verdediging lean 'n mens se

DANIE GERBER se besluit om dat Gerber 'n gefrustreerde man in
die Oostelike Provinsie. vir .die . . die OP was. Hy het sybeste rugby
Westelike Provinsie teverruil,gaan . in die Springboktrui gespeel, waar
daIknet die einde vansy loopbaan hy diebal meer gereeld-en in gun-
bespoedig en geen noemenswaar- stiger posisies ~ ontvang het. .
digeuitwerking op die vertonings . In die OP-span, wie se agttal .
van die twee betrokke spanne he gewoonlik aandieontvangkant was,
nie. was hy meestal onder druk, wat .

Dat Gerber een van die beste . verhinder het dat hy sy vaart en'
spelers is watSuid-Afrika nogopge..· krag behoorlikgebruik. .
lewer het, kan niemand betwyfel As hy wel vanjaardieWP-span .
nie. (Wie salooit sybriljantedrie!- haal,salhybeslismeerkansekry as
driekuns teenJohn Scottse Engelse ' in dieverlede.Netdietydsalleerof
in 1984 op Ellispark vergeet?) hy steeds toegerus is om di6~;8e

Op 32 is hy egternet nie meer te benut.
. , die speIer van ouds nie en dit sal As hy ses jaar terug al di6 skuif

geenverrassing weesas by sukkel . gemaak het, sou geen provinsiale
om die WP-span te haal nie. Hy driedruk-rekord veiliggewees het

. moot met Faffa Knoetze - wat nie. Die afgelopetweejaar was hy
verlede jaar in sy afwesigheid die ' egterglad nie'n faktorin die reeks
nommer 13-trui in die. Spring- om die Curriebekernie.
bokspan gedra het - en Christian _. In OP-rogbykringe is daar mense
Stewart meeding. watprontuit sa dat hulle beter af is .

. Deesdae is dit mosmode om te. sonderGerber.
.trek as.jy weggelaat word en die.Hywasonder meereen van die .'
WPkan met die oog op die lang, voor-bakleiers indievete tussen sy ,
termyn glad' nie bekostig om klub,Despatch,en dieUniversiteit
KnOe1Ze of Stewart te verloor nie, van Port Elizabeth.

Gerber sal dusbeslis nie op sy .' Gerberhetuit sypadgegaan om
reputasie, wat in elk: geval aan't .:dingeso moeilikmoontlikte maak
kwyn is, gekies word nie. Hy sal- virUPE~spelersindieOPspan. Op
moet bewys hy verdien sy plek. . di6 manier het hy daarin geslaag -.

Ditis jammerdatGeIber aanvoer om twee van die OP se beste spe-
-- datgeld die rede virsybesluit was. lers, Garth Wrighten Andrew Pa- . .

Ditbewysnetweer (asofons bewyse terson, te verdryf. ,,'
nodig het): -die sogenaamde .' (Hy wou twee Despatchers,
amateurkode is 'n grap. Mynhardt Ie Roux en Coenie

Gerber bet seker meer geld uit Strumpher, indie spanhe.Albeihet .
rugbygemaak asenigeanderSuid-" sedertdienvan die toneelverdwyn, ' ...
Afrikaanse speIer. As die OP nou terwyl WrightenPaterson ontwikkel
meen Adri Geldenhuys is meer het in spelersvan wet"eldgehalte).
werd as hy, moethy hy hom een- . Diegrootprobleemhetontstaan

- met Despatch se onverwagte sege
in dieToyotl.!-klubtoemooi in 1985.
. Piet Hancke,een van Despatch

se top-beamptes (noupresidentvan .:
. di6 klub) het beginIda omdat daar
na symeningteminDespatchersin
.die OP-span was, en Gerber. het
kort voor lank sy voorbeeld begin'
volg. . . .

Volgens Stan Terblanche, die
destydseOP-afrigter, hetGerber se
gesindheidbyna oomagverander.

"Hywas vroeeeenvandiemees 
Iojale spelers in die span. Nit Des- '
patchse welslaewoudiUykofOP
rugbygladnie meervirhombelan-

.grik was nie.Hy hetopenllkkapsie ,
gemaak teen sekere spelers se in-
sluiting.'~ ,

. Daar was in 1986 groot onmin
toe Gerber hom aan die OP-span
onttrek het omdat hy gIo met 'n
besering gesukkel het, maar 'nweek
later vir Despatchin die klubtoer-,
nooi gespeel het,

Nl1 die toemooi washyeensklaps
terugop die krukkerlys.
- 'nMenskan nethoopdatGerber

sender die las van kleinlikevetes 
en dieheldeverering waarmeehy in .
die Baai opgesaaI was - weer vir
oulaas sybeste vorm. kan herwin.

Hy waseen vanSpringbokrugby .
se blinkstesterreenverdien om sy
loopbaan op 'n hoogtepunt af te
sluit.kraakbeen

femur --ffi1;"---"";'*.:'!.

<:::--._.---_.._--

Sportbeserings (5).
. .

. .

Kraakbeen: "n
doeltreffende
skokbreker

HAZELWOODWARD

Kraakbeen is 'n taai,dik, elastieseweefsel. Die rneeste .van onslitte is
metkraak.been bedekom wrywing te venninder.Diekraakbeen is drie
maalglibberigerastweeysblokkieswat oormekaargly, Indieknie.kry
onstwee veselrige,halfmaan-vormige kussiDkies kraakbeen.

Somswordhulleinkontaksportbeskadigen danmoethulleuitgemy
word.

.Onthou egter datkraak.beenweefsel die skokbreker vandie knie is.
Daarsonderis die knieveel kwesbaarder. .

. Moenieverbaasweesas jy 'n seerkniehet en die dokter ondersoek
jou voete nie. .

DavidMerrick, 'n kampioen-hoerskoolatleet, moesophou hardloop
as gevolgvan aanhoudende pynin sy knie. .

Hy moes veertienmaande rus, spesialeoefeninge doen, ~rtisoon
inspuitingsby en uiteindelik 'n operasieondergaan. Nikshet gebelp
nie, Die hele prosesbet weer begin met agtienmaandeserus, .

Hiernais Davidna 'ndokterwatselfhardloop. Die beteenvoudig'n
soolsteunin sy skoengesit, en siedaarl - syknieewas reg. .

Pynaan die buitekantvan die knie kan die gevolg vanoorgebruik
wees,maarwordmeerdikwelsmetplattoneenbakbene geassosieer. Dit
staanbekend as iliotibiale bandpynen word gereeld verkeerdelik as
artritis gediagnoseer. .

Ditis besonderseeren boonopmoeilikomte genees. Rusvirvier of
vyf dae, lay massering en/of kortisoon-inspuitings, Kry 'n tweede
mening as jou dokterchirurgie aanbeveel.

"
i ~ '.
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Groot kans vir
Bokke van more

Frans Erasmus

TINUS HORN
TOYOTA se klubtoernooi is een van
Suid -Afrikaanse rugby se vemaam ste
toonvensters . Spelers wat op die
drumpel van groter erkenning staan,
kry hier die kans om vroeg 'n indruk op
die nasio nale keurders te maak.

Robert du Preez, Eben Scheepers,
. Chris Badenhorst,Andrew Paterson en
Tiaan Strauss is almal potensiele
Springbokke. Goeie vertonings hier
kan wondere verrig vir hul kanse om
later vanjaar vir Suid-Afrika teen 'n
wereldspan te speel.

Cameron Oliver , wat juis verlede
jaar by die toem ooi die Transvaalse
keurders se oog gevang het, het se
dertdien ongelooflik verbeter en word
gereken as een van die grootste
aanspraakmakers op die nommer 10
trui waarvan Naas Botha in die vol
gende jaar of twee sal moet afstand
doen.

Sy vertonings hier kan sy reputasie
vestig - of groot skade berokken. .

In Suid-A frika is daar ongelukkig
deesdae die neiging om klubrugbyaf te
skeep; provinsiaJe keurd ers bly maar
by beproefde spelers en nuwe talent
word nie werklik ontgin nie,

(S6 het Transvaal, wat jare laas 'n
slot van formaat opgelewer het, Adri
Geldenhuys heeltemal misgekyk. Hy
kon nie eers die Transvaalse B-span
baal nie). Opdie toernooi tree daarelke
jaar top- spelers na vore van wie nie
mand voorbeen gehoor het nie.

Manne wat all lank goeie rugby

speel, maar nog nie 'n gereelde plek in
hul provinsiale spanne kon kry nie (of
nie meer so hoog aangeskryf word as
vroeer nie) kan ook hier wys waartoe
hulle in staat is.

'n Men s dink hier aan Theo van
Rensburg , Tjaart Marais, Gert Linde
que, Niece van Blerk, Broodwa Ober
holzer, Piet Preto rius, Johan Robert s,
Sieg Human, John Plumtree, Kobus
van der Merwe, Ernst Scriba en Piet
Bester.

Daar is vanjaar net drie Spring
bokke in aksie en toevallig is twee van
hulle loskop-voorrymanne - Frans
Erasmus en Heinrich Rodgers. Die
derde is Helg ard Muller, wat die
Groen en Goud as plaasvervanger vir
I aco Reina ch verwerf het.

. Rodgers het Erasmus verlede jaar
gelig en laasgenoemde is slegs terug
geroep nadat twee vaskoppe, Ian Lock
en Flip van der Merwe, beseer is.

Erasmus het verlede jaar '0

teleurstellende seisoen beleef het het
ook nie juis in die Oostelike Provinsie
se eerste twee wedstryde vanjaar na .'n
speIer van internas ionale gehalte ge
lyk nie. Nou kry hydie kans om te wys
sy beste dae is nog nie verby nie.

Dit gaan interessant wees om te
sien hoe d ie voormalige Australiese
toetshaker , Tom Lawton , in die span
van Durban High School Old Boys
vaar.

Hy is ten duurste "gekoop", maar
kon nog nie vir John Allen uit die
Natalspan lig nie.

Wispelturige Kaapse weer het dalk die laaste se

Wie kan Bheki Mtolo klop?

Hardlopers help hongeres
CLAREM ONT - A s al die d eelnemers aan Saterdag se Twee Oseane-ultra die
moordende wedl oop oor 56km in die voorgeskrewe perk van se s uur voltooi,
gaan Operasie Honger 8 ,5 ton vis van die borge, Irvin & Johnson, ontvang.

I & J het vanj aar ondemeem om lkg vis te skenk vir elke deelnemer wat
betyds klaarmaak en meer as 8500 padhardloper s tree Saterdagoggend bier by
die beginpunt aan.

Charles Atkins, hoofbestuurder van I & J, se die betrokkenheid van
hardlopers by die skenking bet eken dat 'n groot ve rskeidenh eid mense, wat al
die provinsies en gemeenskappe verteenwoordig, die geleentheid kry om hulle
met 'n verdienstelike doel te identifiseer.

Hy het die hoop uitgespreek dat ander groot maat skappye I & J se voorbeeld
sal volg. "As almal saamspan kan ons in die jare negentig 'n groot deurbraak
maak in die stryd teen warrvoeding en kinderslerftes."

Chet Sainsbury, voorsitter van die reelingskornitee: het ook die stap
verwelkom. "

"Di t is iets be sonders - meer as 8 000 mans en vroue kry die kansom mense
aan die ander kant van die sosiale spektrum te help. Ek glo dat dit sterk
aansporing vir die agterosse sal wees om'n ekstrapoging aan te wendombetyds
klaar te maak, Deur hu l toedoen kan 'n ekstra mon d gevoed word."

i
I

I

\'

HAZEL WOODWARD
CLAREMONT .:WiekanBbeki(WtIIi)
Mtolo Saterdag kiop?

Dft is die groot vraag aan die
vooraand van die Twee Oseane-ultra,
wat vanjaarvir die 21ste keer aangebied
word.

Twee Oseane-koors koors loop
hoog in die Kaap; 8509 hardlopers 
'n nuwe rekord - neem Saterdag deel,
B yna driekwart vanhulle is van buite
die Westelike Provinsie.

Die Kaapse weer sal 'n groot rol in
die uitslag speel. InAprll kan 'nmens
enigiets verwag, van ysige winde tot
onuitstaanbare bittegolwe.

Maar as die weer matig is, is daar
'n goeie kans dat Thomson Maga
wana se rekord van 3 uur, 3 min. 44
sek. in die slag sal bly, omdat daar 'n
groot veld ywerige en goeie hardlop
ers is.

Mtolo moet die gunsteling wees .
Hy is skitterend op dreef en die af
stand (56km) pas hom soos 'n
handskoen.

Die volgende atlete sal waarkynlik:
in die top-tien eindig: Mark Page,
Eloi de Oliviera, Phillemon
Mogashane, Thompson Magawana,
AttilaNovacs, EpInim Sibisi enAtton
Nayabanyaba.

As FrithvandcrMeIwedeelgeoeem
bet. sou haar naam ook oF. die lys
vers1cyn het,

Die Randse AtIetiekkiub (RAC)
sal waarskynlik die ' klubprys
verower. Benewens P age het hy
Albert Mhlahla, Wilson Netsh
isaulu, Ephraim Sekotlong, Mike
AID>1d, Dave Wright en Jean-Didier
Oesch in sy geledere.

Dit is te betwyfel of Miltas
Tshabala alIes hier sal uithaalomdat
hy sy oog op die Comrades het. Dit
geld n atuu rlik ook vir Bruce
Fordyce. Bruce en sy "bus" sal net
mooi onder die vier uur inkom en
as die groepie 'jou verbysteek, is
jou kanse op 'n silwerookdaannee
heen.

Onder die vroue sal Monica
Drogemoller van Celtic waarskynlik
wen.

Anderaanspraakmakers is Helen
Lucre, Helene Joubert, Lindsey
Weight, Libby Burrell, Sue Deet
lefs, Jean Rayner, Juliana Lane,
Karen Bums en rniskien Hazel
Hairs.

Maar die wedloop gaan nie net
om die wenners nie. AI is die
wenprys 'n stewige R5 ()()() en 'n
nuwe motortjie, plus 'n verdere
aansporing van RIO 000 vir iemand
wat die 3-uur-merk klop, is die
wedloop vir jan en alleman. Die
Idem is op deelname eerder as
strawwe mededinging.

Die wedloop se roete strek oor die
kuslyn waar die Indiese en Atlantiese
Oseane byeenkom. Ditkan met reg as
een vandie mooiste dele van die Suid
Afrikaanse landskap bestempel word.

Almal wat aldie wedloop voltooi
het, praat met gro ot ontsag van Con
stantia-nek, wat die atlete na 42 km
(die standaardmarathon-afstand) moet
aandurf. Di t is 'n slcikwekk ende
opd raende wat oor 'n voll e drie kilo
me ter strek.

N et een at leet, Pe te r (PI) Sullivan,
het aan altwintig die vori ge wedlope
deelgeneem.

'n Hele aantal vorige wenners neem
aan vanjaar se wedloop deel. Don
Hartley van die gasheerIdub het in
1972 en 1973 die Two Oceans gewen
en vanj aar hard geoefen om te kwali 
fiseer.

Vincent Rakabaele, wat in 1976 en
in 1979 gewenhet, neem vanjaar deel
as veteraan. In 1981 het dit gely k asof
hy vir die derde keer sou wen, maarhy
het ongelukkig krampe opgedoen en
is deur Iohnny Halberstadt ver
bygesteek.

Halberstadt neem ook vanjaar as
veteraan deel en niemand sal verbaas
wees ashy die prys van 'n oorsese reis
verower deur die rekord vir veterane
te verbeter nie.

Swart atlete oorheers die Twee

Osene sedert 1982. Siphiwe Gqele,
. wat in die vroeejare tagtig dri e agter

eenvolgende wedlope gewen bet, reem
weer vanjaar deel.

Ephraim Sibisi hardloop ook en
sal waarskynlik tussen die eerste tien
hardlopers eindig. Hy het in 198 6
gewen.

Verlede jaar se wenner, Johannes
Thobejane , neem me deel nie, maar
1988 se wenner, Magawana gaan wel

daar wees. Laasgenoemde het in
1988 die roe te-rekord opgestel. :

Met die onoortreflike natuurskoon
van die roete en aanl oklikheid van

. die terrein, is di e wedloop vinnig
besig om een van die 'gewildstes in
ons land te word. "

Skakel die kassie vroeg aan, want
die wedloop word van half-sewe se
kant tot twaalfuur gebeeldsaai. Dit
gaan 'n skouspel soos min wees.

;"
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van Amerikaanse oppervlakkigheid, hulle is in
staatsinstellings opgelei waar geld nooit 'n
probleem was nie .

Die Sowjet-rolprentbedryf is tradisioneel die
staat se belangrikste propaganda-werkruig, Lenin
se legendariese stell ing dat die rolprentwese 'n
belangrike rniddel vir die verspreiding van die
kommunistiese evangelie isen dat "daar aandag
gegee moet word aan die oprigting 'van
rolprentteaters in dorpies en in die Ooste waar
hullenuwighede is en waar ons propaganda
veral wel slae sal behaal", is vervang deu r Stalin
se idee dat "rolprente ons belangrikste middel
tot mas sa-agitasie is ".

Alexander Kamsjaloi, die voorsitter van die
USSR Staatskomitee vir Kinematografie, het
onlangs in 'n ope brief geskryf dat hy "nie
beperkinge op kreatiwiteit gaan stel nie'' ofgaan
"terugkeer na 'n burokratiese administrasie van
die kunste nie."

Regisseurs beleef nou ongekende vryheid.
Die vraag is of daar enige regisseurs is wat reg
kan laat geskied daaraan.

Een van die land se voorste regisseurs, Elem
Klimov meen, volgens 'n artikel geskryf deur .
Anna Kagarlitskaja van die Novosti
persagentskap, dat daargeen jong nuwe regisseurs
in Rusland is nie. .

"With the exception of separate names 
there are gifted, talented, staunch people, and
we look at them with hope - there is no young
generation of filmmakers in the Soviet Union."

Klimov is die erkende leier van die Sowjet-

Vervolg op bladsy 3

ANDREA VINASSA
runder redaksie van

26-jarige Wasili Pichul regisseur van die
lokettreffer - in die Weste en in die Sowjet-unie
- "Klein Vera" is kwaai oor die kol e gehaal vir
een sekstoneeltjie. (Dit wil voorkom of die
Russe uiters konserwatief is ... dit is vree md om
te dink dat mense so 'n bohaai kan maak oor 'n
toneel wat nie juis eksplisiet is nie. )

"Klein Vera" is 'n "kitchen-sink "-analise van
die generasie-gaping tussen Vera en haar
kleindorpse ouers. Vera se pa is 'n tirranieke
dronklap en haar ma 'n verdrukte fabriekwerker,

Dit is betekenisvol dat die prent in enige
klein dorpie in Suid-Afrika of Amerika kon
plaasgevind het. Die blote feit dat "Klein Vera"
in Rusland gemaak is, is interessant, ' maar dit
maak dit nie noodwendig 'n goeie prent nie.

As "Klein Vera" as 'n tipiese voorbeeld van
dienuwe gees van "oopheid" aanvaarkan word,
kan ODS aanneem dat die blote uitbeelding van
taboe-gebiede in die samelewing genoeg is vir

.die regisseurs. 'n Soort uitdagende dokumentere
realisme word nagestreef. Pichul gaan met
pedantiese mening te werk wanneer hy die
euwels van sy samelewing ontbloot... 'n mens
kan so te se die kool in die kombuis ruik, veral
die growwe visuele tekstuur van die prent
imponeer, maar op tegniese en stillistiese vlak
laat die prent veel te wense oor.
. Wat ODS by die voor die hand liggende vraag
uitbring: sal die jong regisseurs die bloeitydperk
van die dekade na die revolusie op 'n stillistiese
vlak kan laat herleefl Is vryheid noodwendig 'n
waarborg van gehalte?

. Die jong regisseurs is mos die afstanunelinge
van Sergei Eisenstein, VI Pudovkin en Alexander
Dovzhenko, Hulle moos per slot van rekening
nie vir die afgelope sewentig of wat j are in 'n
kommersiele mark meeding nie, hulle is beskerm

Altesame vier 'glasnost'-prente is te
sien op die Standard Bank se

Johannesburgse Internasionale
Rolprentfees wat tot 26 April duur:

Alexander Askoldov se 'The
Commissar' wat in 1967 gemaak en

verbied is, die Japanse regisseur
Akira Kurosawa se 'Dersu Uzala'

(1975), Mikhail Schweitzer se 'The
Kreutzer Sonata.' (1989) en Vasili
Pichul se 'Little-Ver a ' (1989) gee

plaaslike rolp rentgangers 'n oorsig
van gebeurde in die Sowjet

rolprentbedryf. ANDREA VINASSA
deel haar indrukke van glasnost en

die movies

IN die dae voor glasnost - die woord beteken
stem - moes Sowjet-regisseurs hul kritiek op
hul stelsel uitbeeld deur middel van obskure
surrealisme en verwikkelde allegoriee wat selfs

. die sensors nie kon verstaannie. 'n Prent wat in
die afgelope tyd van die rak af gehaal is, is
Tenghiz Abula dze se epiese "Berou" (1983)
(plaaslike onder die Engelse titel "Repentance"
vertoon), wat handel oor die' opgrawing van
Stalinisme en verteenwoordig die konfrontasie
tussen die Sowjet-gewete en sy problematiese
verlede. Elem Klimov, nou die voor sitter van
die Sowjet-unie se Rolprentvakbond, se
aangrypende "Kom kyk" het die nazi 's se inval
van Rusland as metafoor gebruik vir Stalin se
volksmoord. Selfs "Fouette", op die oog af 'n
dansprent oor 'nballerina wat oud word deur die
Bolsjoi-choreograaf Vladimir Vasiliev het
verwikkelde oeverblindery gebruik om uit te
vaar teen 'n gebrek aan vryheid van spraak.

En nou is die rolprentbedryf die voorbok op
die gebied van vryheid van spraak: probeer
rolprentmakers vergoed vir die dae van
verdrukking. Onderwerpe wat voorheenheeltemal
taboe was, soos seks, alkoholisme, rock-musiek,
boewery, kritiek op gesagsfigure, prostitusie,
dwelmverslawing, tiener-rebelsheid, wordnou
aangepak. Die gedagte was, volgens 'n
Sowjettydskrif, dat al het sulke negatiewe
verskynsel s bestaan, wa s hu lle n ie .
alomteenwoordignie en moos dus onderdruk
word.

Deesdae is byna alles oop en bloot, die
radikale veranderinge wat by die onlangse Vyfde
Kongres van die Vakbond vir Rolprentmakers .
aangebring is , word streng afgedwing.

Nie almal is so gelukkig soos die
rolprentmakers oor die verwikkelinge nie, Die
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'NETTIE PIKEUR ,

,Baba Ghanoes'
,- Dm kookskrywer Claudla Roden se Ueftike } _ '.-
'..A Book of Middle Eastern Food" Is een, Die naam is Arabies en Claudia noem

c : ,"yan my gunstellnge. Sy is 'n ware entoesias, • :';dte sous'!vulgarly seductive". Maak heelwat
" inmollige Joodse tannie atkomstlg ult dle ," 'meer as wat jy dink jy gaan eet. "

! .', groot groep Sefardiese Jode wat om die Koop 'n bUkkie of bottel Goemoes (op
, Mlddellandse See gevestlg is. Bulle kan 'n onkapabele Ingels skryfhulle dit "humus"

hond ult die bos kook.' want bulle kan nog nle 'n g s~ nle), Dis
Haar pragtige boek oor die kookkuns gemaalde keker-ertjles (chickpeas) en Is

van Egipte, Libanon, : Turkye, Iran, ingevoer en dus nogal duur, so R3,50 vir 'n
Griekeland, Marokko en so meer, Isnou in ,bUkkie van 300g. Maar 'n bletjie rek ver.
'n hersiene uitgawe besklkbaar, Koopdit Koop ook twee mlddelslag-brlnjals,
vir plesler en nuwe smake, ' oftewel eiervrug. Asook' 'n ui, knoffel,
-;,·Wat my dikwels opval is hoeveel meer suurlemoen,en 'n pakkie vars komynsaad.

,Mldde-Oosters ons sou eet as ons vlels-rys- ' By die huls steek jy drie plate van cite
en-aartappels, not to mention braal, kon gasstoof aan die brand, en sit die brlnjals
afsweer. ,- , , -, , , binne-in dievlam,Moenle worry nie - hulle

",. Dis lekker enmakUk omMidde-Oosterse ' slaan nie aandie brand nle, maar die skil
kos te maak, Bale lekkerder as om dit In 'n'maak blase•.Draal dlkwels om, tot bulle

" kitchy Griekse restaurant of,'n felafel-joint "heelt~~al,yerbrand is" en 'n skerp mes
,te gaan eet, " " - .;, maklik dwarsdeur dievleis steek,

Die resepte is nie direk uit Claudia se (As julie buite braai, druk die brinjals
;;' hoek nle, maar 8Y was die inspirasie. . tussen die kole.)

By gebrek aan vlamme bak jy die brlnjals '
'- in die oond vir 30 minute. It won't be the

same, want jy verloor daardie rokerige
smaak. , '

Hou nou dlebrinjals onder 'n Iopende
kraan en krap 'n stukkle swart vel af. As
hulle oondgebak is, trek die los skll af.

Haal jou Magimix uit, en gooidie brinjals
daarln. Voeg die geemoes by - sowat 300g.

Sny 'n klein ui bale fyn en gooiby. Druk.
'n bulsie oftwee knoffel fyn met 'n lepeltjie
sout, en gooi dit ook In. Nou skakel jy die
Magi aan, en drup die sap van ten minste
een groot suurlemoen in terwyl dieroomsous
vorm.
, Hou stU, en pree, Pretty lekker, ne?

, Maal 'n lepeltjie komyrisaad injou vesel
fyn, en meng dlt ook by. Of 'n paar blare

.. ment. Ofselfs 'n lepelvol vars koljanderblare.
Ofnog suurlemoen,

By gebrek aan 'n Magimix kan jy die
hele spul met 'n vurk enskerp mes fyDhak _
en meng. Dis natuurllk hoe ditoorsproDkIlk

, gedoen is, en sal 'n growwer tekstuur he. Ek
hou van die gladde room.

Eet as 'n doopsouaof op Provita, of oor
. vis, oflaatnag met 'nlepel asjyvoor die oop
yskasdeur staan,

Op een magiese Sondagmiddag kyk ons

na 'n BBC-opname van Claudia Roden se
kosprogramme oor Eglpte, Marokko en
Tunisle. Wild skryf ek neer en probeer
luister tegelyk,en bier, deurClaudia beskryf
met 'n stekou peasant ;se hulp, is die
wonderllkstevisgereg, uit Tangier. Ek maak
dlt dikwels.
, _Kry 'n groterige heel vis, een soos geelbek
wat nie ult mekaar sal val nle,

Meng: Twee ,- bosse vars gekapte
koljanderblare (dhania), twee we, fyngekap,
asook 'n lepelvol vars komynsaad, 'n lepel
olie, een klein fyngekapte rissie, sout en
heelwat paprika.

Maak fyo genoeg tamaties (geskllde
bllktamaties het meer geur as die varses)
om onder en be-ep die vis te sit, nle toe te
maak nie. Plaas die helfte van die tamatles
onder in 'n groot gesmeerde oondbak, Sit
die visbo-op,Stop vis met die groen mengseI.
Gooi die res van die tamatiemush bo-oor,
Sprinkel met 'n halwe koppie goeie wynasyn.

'ri, Bo-oor alles plaas jy dun skywe
suurlemoen om die hele gereg toe te maak.
Giet 'n halwe koppie water langs die kant
in en bak die hele vis vir 'n uur tot dit gaar
Iyk as jy 'n mes insteek. -

Dis omtrent die beste visgereg wat o,ns
gaste al oolt geeet het, Met basmati-rys en
,komkommer met dik jogurt.

Hier proejy die
~ " - -. " '." , -

',;;_C '",", .,_ '" _ "..... ,

'geskiedeni
wyn wat hul hoe gehalte oor die jare heen
handhaaf.

In dierniddeljare sewentighet ek die voorreg
gehad om op Wildemis naby George self met
Douglas' Green kennis te maak. Hy het my
verteldieprenteop_die eerste etiketteis afkomstig
van eenvan sy vrou se boeke, Ja, waar is die
dae? Hyhet toe reeds die besigheid aan Cappy
Sinclairverkoop wat ook gereeld daardie deel '

"van die wereld besoek het.
Sedertdien is die maatskappy aan Rennies

,-verkoopwat ook J D Bosman in Johannesburg'
, en Avrons in Kaapstad gekoop het. Die plan is
voltooi en Douglas Green 'n groot maatskappy
met vollenasionale verspreiding. In 1985is die
maatskappy aan Kersafverkoop, 'n groep wat
beherende belange het by Sun International en
ook Interleisure, waarby groot name ingesluit
is soos Mike's Kitchen. Longhom, Squires'
Loft, The Porterhouse en andere.

Dis duidelik dat Douglas Green 'n gerede
markhet enhul wyne verkoopbaie goed, maar
hulle sounie so goed verhoop het, was die wyn
me van sulke hoe gehalte nie,

Douglas Green maak me self hul wyn nie,
maar koop die meeste van hulbenodigdhede
van KWV en meng enbottel die wyne self. ,
~' Diemaatskappy het onlangs 'n trioou rooiwyne

, 'geloods, 'n 1979 St Augustine, 'n 1979 Douglas
Green Pinotage en 'n 1980 Douglas ,Green
Cabemet Sauvignon.

Daaris 'nbeperkte aantal,beskikbaar enelke '
bottel is genonuner, maar die wyn is nie duur
me. Distipies hul styl en die wyne verdien hul
plek op die mark en ons aandag. Die wyne is

,- almal baie drinkbaar, maar volgens 'n _styl
, gemaakwat oor diejareheenveranderhet. Rier

lean jy ware geskiedenis proe, aangesien dit is
hC!C ons rooiwyne in die ou dae gesmaak het.
Rond,en glad en maldik drinkbaar.
- Daar sal seker altyd gedebatteer word of
wyn in klein of groot eikevate moet verouder.
Die wyne is in groot vate verouder.Baie

, genoeglik. ,-" ,

,TRUKTONEEL
bled aan >-,

Dans, kabaret, toneel
Opwindende eietydse werk! •

Aile kaartjies: R6,20'
Windybrow: ~17- 28 April

Volledige programbrosjure by
teater beskikbaarl

'.',-.,

BJ LANKWARDEN
skryf oor Douglas

, Green

ONDERonswyndrinkende bevolking isDouglas
Green van die Paarl nouomganstaal, HuLwyne
van hoe gehalte en waardevir geld word deur
baie mense waardeer, . '

Dit was me altyd so,me: Toe ek 'n pakkie
met drie bottels ou rooiwynop my lessenaar

. kry, het ek onwillekeurig begin terugdink aan '
sowat twintig jaar gelede,:

. Dit was in 1968/9 dat ek 'n steakhouse in
.-Oos-Londenbestuurbet, wat toe nie gelisensieer

was nie. Ek: dink nie daar behoort 'n restaurant
, sander 'n dranklisensie te wees nie, so ons het
diekiante 'n gunsgedoened'npaar bottelswyn

- , aangehou. Die wyn is teen ldeinhandelprys
gekoop en in die restaurant steedsteen minder

,as Rl van die hand gesit. "
Die. ,wyn was St Anna Schloss;,'n,'

steinwynsoort wat deurDouglas Greenvan die
, Paarl bemark is. Die wyn is op grond van '
, gehalte gekies ennie opgrond van dieprys me.
,Die suksesvan die wyn het gou gelei tot die -,
instelling van St Raphael en St Augustine, 'n

"
, /

,
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-WMR DIE FRANSE HUGENOTE DIE WYNKULTUUR
, GEVESTIG BET. -.

,;nMens .sienBoschendal en be~ef dis pragtig.
.Maar eers as jyBoschendal se wyne proe, voe! jy aan hoe
hierdie kontreise hart klop.Want dis die natuur.wat die •
beste wyn.rnaak ~ nie die mensnie. Dis ons taak om die ..

. volle .potensiaal van alles watBoschendal bi~d;te

; verwesenlik. DIe klein wingerde.-Elkeen met'nander
-grondsoort. En e!keen lewer 'n ander wyn op. Die land-
goed teen die agtergrondvan die herge.cSy lang, koel
narniddae. Volmaak vir,die ontwikkeling van subtiele,

, eIegahte wyn.Endie katie winterd,ie w~tdie wingerde Iaat '
_,' rus, en karakrer ontwikk<:1. Hier het cns Fran,se Hugenoot: " .- > •

voorvaders 'hulle gevestig. Met die wete dat goeie wyn
verbou word en nie in die keiders gemaak word nie: ..

,'" 1-'<- ,

'.1,"-,

. :>~;t: ~

'WIE ISONS OM TESTIlY?

-'I-'=======;::::==================::J-

DIE'NA'rUUR HET REEDS AL
..MIL]OENE JAREGELEDEAL', '-

, .': GEWEETWATTE~s6oRTE~~

',' .. ·,·~.:WYNE ONS;,SOU>VERBOU.
'. -' , - - '. ..
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ontleding van vrouehatery en huweliksgeweld
, wat dit kon gewees het nie. Modeme gehore

verwag 'n bietjie meer as 'n blote hervertelling,
, hoe bedrewe ookal, van 'n briljante skrywei se

, donker biegsessie, , -

Dersu Uzala
"Dersu Uzala" van Akira Kurosawa lyk ook

maar, asof dit deur 'n klomp staatsamptenare
gemaak is. Dis 'n "buddy movie" wat afspeel in '
daardie plekke waarheen Stalin jou gestuur het '
as jyhanduit gerukhet. Die vriendskap tussen 'n
militere verkenner en 'n Goldi handel oar hoe
twee mense van uiteerilopende ervaring en
agtergrond tot vriendskap in staat is wanneer '
hulle saamdie onverbiddelikheidvandie natuur
moet trotseer, Kurosawa vertel sy verhaal in
141 minute. Hy kon dit in die gebruiklike 90
minute gedoen het. Daar is een verstommende
toneelwaar die twee in 'n sneeustorm vasgevang
wordwat die eerstehelfte die moeite werd maak
en enkele tonele in die tweede helfte. "

"Die Amerikaanse rolprentwese is gegrond
op die skoonheid van akteurs, hulle persoonlike ,
aantrekkingskrag en op die idealisering vandie
mens." S6 het 'n Russiese rolprentkritikuseen
vandie wesenlike verskille tussen Amerikaanse

,enRussiese prente vandie jare twintig en dertig
beskryf, .'~ ., .

The Commissar
'Hoewel "Die Komrnissaris" nievry te spreek

is van sentimentaliteit, ''holocaust kitsch", voor.
die hand liggende simboliek en oordrewe
idealisme me, is dit, wat styl betref, so na aan '
Eisenstein as wat 'n mens in die negentigs kan
kom, Die verhaal van 'n swanger vroue-offisier

, in die Rooi Leer van die twintigs wat skuiling
kry by 'n Joodse gesin,

Little Vera

'T!' Toneel uit Elem Klimov Be 'Kom kyk'

"Linkerhand-geweermaker" en "Dit",
Die Moskou Gorki-ateljee het vir Wasili

,Pichul en syvrou Maria Khmelik. Hullejongste
prent is "Donker nagte in die stad van' Sochi".
Daar is Yevgeni Tsymbal met sy "Prokureur
Sedov", wat probeer weerwraakneem opStalin
se 1937-groweldade. Daar is Georgi Gawrilow
se "Belydenis: 'n kroniek van vervreemding"
wat handel oor 'n dwelmverslaafde.

Dieetniese rep1bliekebetdie Kazakh-tegisseur
Rashid Nugmanov met "Die spuitnaald" en die
Georgiaanse regisseur AlexanderTsabadze met
"Kol", die Wit-Russiese regisseur Alexander

- Moroz met "Die Kruglianski-brug". _ r

Hierdie regisseurs verteenwoordig
Kagarlitskaja se nuwe geslag:

The Kreutzer Sonata
, "Die Kreutzer-Sonate" (wat weer Maandag

om 2nm indie Seven Arts draai) is 'n gewiglige
verwerking van Leo Tolstoi se semi
outobiografiese novelle oor sy ''haatveIhouding''
met sy vrou. Van grootse vooruitgang op die'
gebied van tegniek kan daar nie juis gepraat
word nie, Visueel is die prent lomp en vol
irriterende terugtlitse en kru verwysings na
seks, Mikhail Schweitzer verkies 'n nabyskoot
van treinsuiers om seks te suggereer bo die
Ware Jakob. Baie oudmodies.

"Die Kreutzer-Sonate" is, danksy Oleg
Yankovski se vertolking van die gekwelde
hoofkarakter se vertelling van sy moord op sy
,vrou meesleurend, maar dit is nie die kragtige '

PERESTROIKA·
PRENTE

, '

Omdie' stillistiese dorheid en inhoudelike
sinisme van "Klein Vera" te vergelykmet "Die
Kommissaris" se swierige ekspressionisnie en
oorweldigende beeldspraak, 'is miskien 'n

, insiggewende aanduidingdat .die Russe nou
meer belang stel in voorligting as in kuns. '

Hoogtepunie ",.
.Die hoogtepunte van die fees tot dusver was:
* Drugstore Cowboy, 'n vreemdsoortige;

humoristiese en visueel vernuwende
moraliteitsveJhaal van die leiervan 'n dwelmbende ,
- gespeel deur Matt Dillon - wat "bekeer" w.ord
nadat eenvansy bendelede aan 'n oordosis sterf.

• Roger & Me, 'n vermaaklike dokumentere
prent oorhoe die regisseur, Michael Moore, die
president van General Motors in Flint; Michigan,

, agtervolg in 'n poging om sy kommentaar te lay
oor die sluiting van die fabriek. '

• BillForsythe seBreakingIn is opsigself'n 
, vermaak1ikeprent, maar in die Jig van syverlede
- ""iGregoiy'sGirl";, "Local' Hero" 'en

, , "Housekeeping" - is dit teleurstellend, Die
teenwoordigheid van Casey Siemaszko maak '

, dit egter die moeite werd. , .'
* Confidence is die Hongaarse regisseur

Istvan Szabo se 1979-prent. Dit is 'n intiemer
prenl as die skitterende "Mephisto"en "Hanusscn",

. maar geensins minder ingewikkeld nie. Die
temas van vertroue en verraad word boeiende
deur middel van 'n liefdesverhaal tydens die
nazi-besetting van Hongarye afgespeel.

• A Story of Women is Claude Chabrol se
jongste, Isabelle Huppert spel die laaste vrou
wat ter dood veroordeel is in Frankryk... sy het

. aborsies uitgevoer tydens. die Tweede
Wereldoorlog. Chabrol is 'n meesterlike verteller
ensy hantering van die omstrede issue van
aborsie is gebalanseerd, Huppert skitter in die
rol van die vrou wie se moraliteit gesetel is in

'n Toneel uit Konstantin LOpu!{janski se 'Besoeh aan. 'n museum', haar naYewiteit eerder asboosaardigheid.
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~np• H...aeT ,nerolprentwese. Hy is een van hulle "Sestigers"
waaronder Tarkofski, Shukshin, Shepitko,

HI y'f H0 • n0 Iosseliani. Kagarlitskaja verskil van Klimov.," C1 Symeendaaris 'nnuwegeslag, maardat ditnog
• te vroegis om te omslayf.o " K0 HCTP Sy erken ook dat die amptelike opvatting,

J Y. dat die Moskouse Instituut van Kinematografie
verantwoordelik was vir "'n glorieryke nuwe

~ U "e_ • III. 'H. geslag", 'noordrewe eenwas. "Feitblystaandat
"'" U ~ U 1;1 die rolprentwese geensins verskil het van enige

, ander aspekvanSowjet-lewenie... in die sin dat

t " 0 TOpa._ 0 THI :~.,:vet van kwantiteit voor kwaliteit gegeld

In die vroee jare tagtig het die MosfilmU ••• 'i I .. rI •• ateljee 'n"debuut-vereniging" geloods om nuwe
"'" • talent aan te moedig, maar kort voor lank was

• dit 'duidelik dat die begaafde filmmakers hul
• • H0 .. n~ l!l H talente moes snoei om die cliches en

middelmatigheid van die establishment na te.. 4J boots.
~ 0"0p• bI. 3 Alles het na die legendariese Vyfde Kongres

(in 1987) verander,se Kagarlitskaja. Tientalle

, 0 PIfAH- .. 'AH" • prente wat op die rak beland het, is vertoon en
o talle35-jarlgeregisseurs is as "nuwelinge" begroet

omdat hullevoorheen ondergronds gewerk het.

• 4J
Volgens Kagarlitskaja is die skeppende

" 'f MeT 0 ' stemming by die Lenfilm-ateljee veral vir
beginners bevorderlik, Kritici het al iets soos
"die Leningrad-skool" geldentifiseer.
, Ben van die voorste jong regisseurs van

Leningrad is Konstantin Lopusjanski wat synp• X0 • M TC' debuut gemaak het met "Briewe van 'ri dooie
, 1"\ .. " A man", 'n vreesaanjaende .voorspelling van 'n

kernoorlog. Sy religieuse draina "Besoekaan 'n

" • • ,,' &n TeRe museum" is by die Moskouse Rolprentfees
. /I IV' 'aangeprys. "Gister was die ,term 'ekologiese

ramp' 'n oordrewe joemalistieke beeld, soosoI.HIII III HOI 0 .1 Openbaringe nog altyd die artistieke beeld
.. .. " vergelding verteenwoordig het, Vandag sien

ODSdie tekens om ons, Die mensdom betaal vir

! PHa"" H,a.' ~ o sy selfmoordagtige lighartigheid van die vorigeU eeue.Ek wou voortgaan in die humanistiese
tradisie van Russiese kultuur, gegrond op

C' T ,. I • Tl C" Christelike filosofie, en eietydse antwoorde
n ,D verskaf vir die eeu-oue kwessies van skuld en

.c.~eCT' .'eHHbI X strafbaarheid, sonde en vergelding,' seLJ 'Lopusjanski van sy prent. , .
Nog 'n Lenfilm-gegradueerde is - Sergei,npeACTaB~8H Ovcharov met sy prente "Glodit of nie",

, ,
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Iwee·Iiefdesverhale
,t

I

HAPPYJACK deurJohn Godber
met Joyce Dalton en 'Charles
Comyn. Regie: John Carson.
In die Baxter-AteIJee.

STILLE NAG deur Deon
Opperman met Eghard van der
Hoven, W1lna Snyman, Albert
Mantz, Gert van Nlekerk, Bruce
Fields en Kim de Beer; Regie en
bellgtlng: Decn Opperman.
In die Nlco Malan-Teater.

-, entti helshoender

NOD kan usonder
vrees'verdwaal

BLlTZBREEKER· AND THE
CHICKEN FROM HELL deur Ian
Fraser met Jonathan Plenasr,

. Willie Fritz en 'n hoender. Regie: .
Norman Coombes. ' •
In die Noco Malan-Arena.

ARNOLD BLUMER "

"HAPPYJACK" is 'nliefdesverhaal,
sa dieadveItensie, tussen Jack Munroe,
'n berg van 'n Yorksbire-mynwerker
en sy petieterige vrou Liz. Hierdie
vedJaal word inkort sketse en flitse,
deurweef met narratiewe
verbindingsstulle in die' derde .
persoon, op 'a skraps .ingeldede
verhoog oor 'n bietjie meer as 'n uur

, versprei(met 'noorbodige pouse van
20 minute tussenin). Dit gaan oor 'n
doodgewone verhouding met sy'
stryerye, die eerste presentjie in 'n
bioskoop (die toneel is nogal kostelik),

.. - saamgaanvakansiehou en diesmeer.
Dus niks besonders nie, ~"

Ook die opvoering was niks .'
, . besonders Die, loon Die eintlik wees .

Die Diet so 'n middelmatige teks as
basis wat poog om 'n oppervlakkige

. weergawe van die realiteit in die
verhouding 1:1 aan te bied, Realiteit
Ie egter onder die oppervlak, en dus
jammer dat nog stuk nog opvoering
in daardie rigting gedelfhet.

Nogtans hetveraldie oueres in die
gehoor hulleself in hierdie
oppervlakweerkaatsing herken en
daarvan gehou.

... 'n Heel ander liefdesverhaal,
. gemeng met 'n goeie porsie haat, is
Deon Opperman se "Stille Nag". Hier
gaan dit om die liefde vir 'n "volk"
soos uiteenlopend uitgedruk deur twee .
broers uit dieselfde gesin. "Volk"
staan hier in aanhalingstekens, want
hierdie entiteit bet homself oor die
afgelope jare ook as nasie, staat en
selfs regering gesien. Terselfdertyd
is dit die "volk" waama die simbool
gesin Vander Hoven verwys wat op
Kersaand en Kersdag in die ouerhuis
bymekaarkom.

Drie vrae het tydens en na die
opvoering by my opgeduik: '

I. W~ sou die reaksievan'n gehoor
sa nou maar in Boksburgwees teenoor
'n opvoering vanhierdie stuk?

2. Loop 'n slut wat op aktuele
, politieke gebeure staatmaak nie gevaar
nie om juis deur daardie gebeure
verbygesteek te word in 'n situasie
waardie politiekekOOrdinanle vinniger
verander as wat die drarnaturge kan
byhou? ,

3. Wat is die verskil tussen cliche .
en realisme?

. Vraag 1 en 2 spruit voort uit die

Kaapse openingsaandgehoor se reaksie
op die AWB-broer Adriaan (Albert

· Maritz) se tirade' oor die volk en
vaderland: hulle het gelag asof die
broer se heilige ontsteltenis oor sy
verraaier-broer Gerhard (Gert van
Niekerk) . se 'kant-ties vir die
onderdruktesreeds iets van die verlede
is. Vraag 3 het te doen met die tema
van die verlore seun wat op Kersaand
terogkeer huistoe na 'n vredeliewende

_vader en 'n versoenende moeder. Die
konflik tussen die twee broers kon
net sowel plaasgevind het in 'n gesin
in dievyftigeIjare verdeel tussen Natte
en Sappe, of in Duitsland tussen Nazi's
en anti-fascists of in Chili tussen

_ demokrate en militariste. Die vraag
· wat hierdie stuk spesifiek Afrikaans!
-Suid-Afrikaans rnaak, word deur
hierdie opvoering vir my net
onbevredigendbeantwoord. Miskien '

· is die rede daarvoor dat die dramaturg
· nie se hoekom die twee broers so
· uiteenlopend ,oIitwikkel het nie,

, .Andersyds: miskien is dit juis die
clich6magtigheid wat vir die dramaturg
'nkenmerkisvanAfrikaansegesinne,

· (en ek hoor reeds diegene brom wat .
dinkJohannes Kerkorrel is 'n satanis),

Ek: weet ook nie so mooi wat die
dramaturgiese funksie van die
vertraagde derdebroer Daantjie (Broce
Fields) is nie, Isdit net oin ook skuld
op die skouers van Gerhard te kan
pat, want dis hy wat verantwoordelik
is vir Daantjie se vertraagdheid? Ofis
Daantjie die spreekwoordelike
geraamte in die gesin/l'volk" se
linnekas? Of die kruiswat elke huis
gIo moot dra? Of dalk 'n mrwe uitgawe

· vandieSienerindieSuburbswatnou
met engele gesels?Of vervul hy al ;
hierdie funksies saam?

-Nietemin dink ek Opperman het: '
, hieriets beet, alhoewel hy dit m.i, nie
z ver genoeg voer me. Om die ontstaan

van geweld binne 'n gesinf'volk" net
'tot uiteenlopendepolitieke sienswyses
terug te voer, is Die voldoende me•.
Dieselfde geld vir die verbrokkeling
van die eenheid van die gesin. Wat

AI, ooi~ verdwaal ~ 'n lowerryke
suburb, gestop en pad gevraby die
00 wattussendiegeroofde broodbome
Ie en werk en dan se hy hy weet me
watter straat waar is nie?

WeI nou is daargeletterdheid!
,Comrade Zirkie van die Kaap se

', geletterdheid kanDie waarborg dat
mense ooit Toistoi sal kan lees nie,
maar hulle sal binne 20 ure tan leer
straatname lees en kan sien wat kos
die produkle in die supermark.·

Met warm bolletjies
So yap. supennark gepraat, ekwas

by toe Antenna die beste
warmkruisbolletjies gaan soek het, '

Sparbet vinnig uitgesak, aangesien
'hulle bolletjies pap was aan die
onderkant, Ook die OK,

, versiersuikerloos, het uitgeval.
Checkers was derde, Woollies

tweede, want al is daarnie genoeg
speserye nie (daar is weI baie-baie
vrugte in) hulle ruik 80 lekker. .Ja
nee, verduidelik die proepaneel, 'n
mens wit mos met Pase met 'n bord
welrlekende warm bolletjies tafel toe
kom.

En snor
'n Mens takseer TV-gaste dikwels

makeer is redes vir die onvermoe van
die' gesinf'volk" om uiteenlopende
standpunte te lcin akkommodeer.

Die toeskouers se staande ovasie
dui egter aan dat die,opvoering onder
diedramaturg se regie 'n sukses was.
Ek sou egter gewens het dat Eghard
vanderHoven 'nkragtigerpagespeel
her, want dit sou duideliker maakhoe
hy dit regkry om sy twee korrelkop
seuns te beheer,

Of is dit juis sy onvermoe om
kragdadig 'op te tree wat die situasie
handuit laat rut? Wilna Snyman speel
met net die regte hoeveelheid
temerigheid 'n ma wat voorgee dat sy
nie een van haar kinders wil voortrek

. nie. Gert van Niekerk is die ietwat
valerige verloopte broer wat nie kom
skoorsoek nie, maar as iemand op sJ
tone trap dan trap hy hard terug. Kim
de Beer speel Antoinette wat
wonderbaarlik ontwikkel van die
skugter onderdanige vrou van Adriaan
tot 'n selfstandige mens wat met 'n
ontploffing in opstand kom teenhaar '
man se treitering. Die vertraagdheid
van Daantjie souek graag anders' '
gespeel woo sien as wat Broce fields
dit doen. Kinderagtige gedrag by 'n
volwasse man hoef nie noodwendig -.
daardeur uitdrokking te vind dat hy
soos 'n skoolseun oor die verhoog
trippel, met 'nhoerige seunsstemmetjie
praat en selfs kerktoe'nkortbroekdra
nie.

Die kragtoer van die aand word
egter gelewer deur Albert Maritz wat
die .regse bullebak Adriaan so
oortuigend speel dat ekna die '
opvoering huiwerig was om hand te .
skud met hom: netnou is sy siekte
aansteeklik. . .

Ten spyte van die kritiek of juis
omdat dit tot kritiese denke aanleiding .
gee, was dit 'n opwindende teateraand

. vir, my, en ek hoop Kaapse
teatergangers pak die Nico Malan
Teater vol tydens die speelvak van
die stuk. .

... 'n Ander stuk wat die tema
"~eweld" behandel, is Ian Fraser se

, op 'd,ie baadjie. TOe ek bv die ander
aand prof Koors se wippende soor
sien, het ekgeweet wat hy oor oop
skole gaanse. (Ek was ooknie verras
toe hy ewe hardebaard sy en sy

: witspierwit' ouersse intellek in die
spel plaas om net Die die argument
met dr Teresia King te verloor nie.)

Prof "Vryheid" Van der Vyver se
haarstyl bet my egter net verwar totdat

.hy laat waai het: .
"In 'ngeletterdheidsprogram soek

ek die taal van verandering.
Geletterdheid wat die bande van

, onderdanigheid, vrese en vooroordele
sal verwyder.:Wat in mense die
begeerte en vermoe om vry te wees
sallosmaak."

'. WeI ja, dit sal natuurlik Dienet 20
uur vat Die.

En hart
Ekhetook die nuwe groenwa van

Sas enSol betwyfeLSeker maar omdat
'n mens Die veel waarheid in 'n
korporatiewe advertensie verwag nie.

Maar die ldomp nesmuiste in die
masjien en hul militante gevleuelde,
kaptein Superskoon, is besig om in
myhart te kroip. Dit was Sol se vraag
aan Vuwhoutjie van derVinknes"praat
u Afrikaans?" wat die c1eur oopgemaak:

"Blitzbreeker and the Chicken from
Hell", maaruit die perspektiefgesien
van'n sub-kultuur soos verpersoonlik
deur die breker Blikkies (Jonathan'
Pienaar) wat sy intrek neem by die
middelklasburger Phillip (Willie Fritz)

. sonder dat baie duidelik word hoekom,
, Blikkies kom uit die weermag, hy dra

twee gewere saam met hom rond, 'n
'hoender wat kan vleis vreet en grom
soos 'n wolthond en hy rook boom.
Buitendiengee hy Die 'n dem om wat

· mense van hom dink me. Phillip
-daarenteen raak verbouereerd as die
deurklokkie lui terwyl hy deur 'n
pomotydskrifblaai. Blikkies leernou
vir Phillip om die lewe te geniet veral
deur middel van gedolcterde lemoene
wat se "lewens"-sapmet 'n spuitnaald
uitgesuigword. Endanis daar ookdie
"perception altering substance" wat
maak dat die twee hulle woonkamer
met lemmetjiesdraad toespan en 'n
gewaande of werklike aanval buite

· met hulle gewere probeer afweer.
Einde.

, Die regisseurnoemhierdie stuk in
die programbevrydingsteater. Ander
programaantekeninge praat van
regerings wat welte oortree en daardeur
anargie aanmoedig (BrandeIs), van
oorloe sonderdoel en wette (Camus)

.en van intellektuele wat vergeet dat
mensemeer saak maak as konsepte
(Johnson). Hiermee word sleutels
verskaf tot redesvir wat opdie verlJoog
aangaan, maar ongelukkig verwys die
stuk self me daarna nie.

Die opvoering is eintlikJonatban
Pienaar s'n. Met 'n ongelooflike
liggaamlike pronk, loop en Ie hy die
verhoog vol. Daar is min akteurs wat
hulle liggaam en gesig so veelsydig
ontplooi .soo~ Pienaar. Ek sal hom
graag wil sien in 'n Dario .Fo-stuk.
Willie Fritz vertoon taarnlikblekerig

· teenoor hom, maar miskien is hy juis
daarom Vir die rol gekies. Dis nie 'n
opvoering vir mense wat van
tradisionele teater hou nie, maar ouens

, wat van 'n meer byderwetse aanslag
hou, sal dit genoeglik vind,

~

VICTOR MUNNIK skryf 001' TV

het.
Ja die ander, sal ek se' meer

'burgerlike, voeltjie en sy reptieltjie
maatjie op die Nuustak vra ook die
vraag aan Afrikaners met leftie-harte,
ne, Dis nou as hulle vroeg genoeg
waller word.

En koes
Lanklaas so 'n bree glimlag gesien

soos hoofminister B langs baas Frikkie
op die herehuis se trappe... wonder '
wat hy nou weerreggekry bet. Intussen
gaan skuil ek maar, soos ander
bevoorregte Pangalanders, in TV2 se
wonderlike jazz-programme.

Ek sien die Pretorianers het ook
nou 'n jazzklub, waarhullekangaan
luisterna onder andere die Inkspots.
Seker om .vir die nuwe impi
dertienjarige regse volkshelletjies te
koes.

VryDagl12 April 1990
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Cryptic and coded: ,
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Gardens Gardens i Tamboerskloor '

, Besides the alterations, some graffiti gremlins evencomment'r on their opposition's efforts: schmuck - be careful, it doesn't
rhyme!,' .

Thereare many othersigns, specific to certain areas, that refer
, to past and present brotherhoods. .The 'mob and gangster' war
between these rival groups is reflected by territorial possession
ofsites for theirgraffiti: abbreviatedsigns appear all around. The
first letters of the Impossible Ones or the Cape Town Scorpions
on one wall, while the Mongrels, Sexy Boys or (amongst several
others) the Young Americans write up their initials around the
corner. "

A nation that loves'martyrdom
'cannotbe enslaved!' "

, " (i~llowing an official statement that the new building at Groote
. Schuur Hospital would segregate patients according to racial

classification).
Or, responding to national elections:
Don't vote - end racist rule now. Observatory.
Vote now Pay laterI. Oranjezicht.
Ifvoting changed anything 'they'd make it illegal. Newlands.
Furthermore, muralmessages mobilisemassunity.For example:

Remember June 16 or Remember Trojan Horse killings Oct 85
. or 1986 - the year ofUmkhonto we Sizwe or Stayaway Ist May
or Women unite for people's power - Aug 9. Then there are the
regular salutations ofpolitical movements, congresses, alliance'
organisations and unions: Viva the women's struggle or Viva
Savco or Viva UDF or Viva Cosatu - Aluta Continua,

'Certainly collectivecallscanbe reflective ofpopularpolitical
positions on racism and sexism or exploitation and militarisation.Interestingly, though drawn form the past, these' symbols.;
What about calls for freedom? For instance: Free KAPDI _ we remain relevant. - ' " ,

"need gunsor for freedom - Dial AK 47 or Freedom (instead of; .' Talking ab~ut the past, how's this ~o.rthe futu~:You!" liv~g
power) through the barrel of a gun, man! (an adaption of Mao's ,m ~e.pc~st(wntten up :uound a m~clfalpar~ lJl·m.elit~ white
truism on power by force). f" • >- ,;', '~ " ;: ",:~:~resldentIalarea). Or this: Nostalgia isn't Whatlt~as m the past!,

, , As for the presentr 'd " ~

Observatory

Or what about thesentiments behind these seasonal greetings?
. Detain Father Christmas, he isn't concerned or All I want for

Christmas is a bazuka! or Celebrate this Xmas with a molotov
cocktail or Have a black Christmas and a revolutionary New
Year!

Are such utterances rendered in a personal capacity or-with
any political affiliation? Even so, there are many who seem to
have little, if any, sense of accountability to political structures
concerning policy or tactics: MP's bum nicely (necklace) or Some just get it right:' or wrong? How about, Take a step in
B.O.T.H.A. - bum out the head assassin or I've a headache I the right direction or Fight the right or Who's left? Right orleft

In fact, it may well be that (for state security reasons) existing'" T d ththeir techniques and methods have advanced. 0 ay ey are
graffiti is subdued or subverted by reationary agents.The obscenely', betterequippedand more organised. Many artists use spray paint
personal and the politically non-sensical have, of late, become.,", and cut-out stencils, while some employ 'squads' to do the job.
more apparent. However, both sides can play the game - and there " " It is evident that private and personalplatitudes in remote and
are no rules: Hang allANC (later changed to AWB) scum with obscure sites have, been overtaken by the overtly political
piano wire (a perverse reference to Mussolini's mutilated corpse statements in more accessiblepublicplaces -parking lots, traffic
by anti-fascist rioteers). intersections, freeway bridges, shop comers, station toilets, bus

So statements are constantly erased or adapted/adjusted to' stops or on subway and suburban walls. '
suit an oppositional point of view: End Conscription Campaign' , Surely this is indicative of the repression and the resistance
became Every Coward's Choice which could change again to _ in our society? Specifically, thepresentpressrestrictions and the
Each Comrade's Conscience. ' ' , ' stringent control ofthe media by the State is combatted - besides '

Sometimes blatant and obvious or otherwise ambiguous and other more structural forms of protest -by the proliferation of
obscure - but with graffiti we can never be too sure. WH wrote: posters, banners, 'stickers, T-shirts and, of course, by graffiti
Dredd says girls are funny (based on the American sci-fi comic itself. ,,' "
showing the exploits of Judge Dredd and his judiciary-cum- Thus too graffiti has become a site of struggle, but it is also
police rule. ,(A futuristic state where repression and murder ~ part of the struggle for signification. The national 'war on the

. without detention is the order of the day - or rather nightl) "", walls' asserts appropriated perceptions of reality. As, such,
graffiti in Cape Town or elsewhere, reproduces and reinforces ,
the ideological values.jnterests and practices exercised by or'
between, different and divided cultures. '
'," PS: A Cape Town City Council spokesman, MrTed Doman; ,
is reported (The Argus, Friday, December 18, 1987) to have said
that the general public does not approve of graffiti. "However,
the situation.is that because we don't have vast amounts of
staffers we do not go out looking for walls to repaint. ,We do ~ .

: however act on complaints." , , ,
" Furthermore, a police liaison officer for the Westem Cape
Lieutenant Attie Laubscher, said it was normally "not the

.police's job" to remove graffiti, but members of the SAP did
however ask the public to remove 'offensive and objectionable' ,. "o'y

slogans from their properties: ' ,

'P~~~ONI\(. ~ ~olitic:..M. . j:.~·cr~ .' ""c:. )~
..~rJ\lfitt, ~t c.~'S to",~~-IttJ _ ,salt RJver Woodstock Hanover Park Retreat,

.A...0 _ U TL..L, ..L~'~ 0 _ t ' ' Besides the overt political or 'criminal' opposition, there are
r ,,~~-.-, ..... ' T{~" ",::I'\e io tI- also altruistic and alternative anarchistic aphorisms - drawn

~ ~~1I17 in Tat: . symbols appear alongside written axioms. , " "

CUl:~~-+l~t...~~~t.:',." '\ "
G) 't6l\ @.f&\6 (f!)~f-7

Vredehoek Observatory Salt RIver

NI,COLAAS VERGUNST

* tJD >-ttt~ . Dredd says girls arefunn~ ~
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Culture is like jam. the less you
have the more you spread it
around '

Unknown
IN 1968 a student scrawled this existential epigram on a wall in
Paris: God is alive, he just doesn't want to get involved.

In 1975 almost a decade later, another activist advanced this
thesis by wittily writing on a wall in London: God is not dead.
He's alive and working on a much less ambitious project:

In 1986, more recently, someone else wrote in Cape Town:
God isn't dead, but living in exile.

What do we make ofthese three statements? How, ifatall, are
such examples ofurban mural culture related?

On the one hand, it may appear that God has either pulled out
or beenpushed out ofhuman affairs. Farewell faithful few, fringe
freaks and faraway fraternity, adieu!

But on the other hand, such utterances may refer to the human
conditionina wider political context, rather than to a divine being
in a narrow theological sense.

Yethow are these statements related? What oftheir respective
relevance to particular problems and concerns in societies? Are
such forms of cultural expression, though reflective of specific
social situations, divorced from events or experiences in other
parts of the world? '

Is student resistance during the late,1960's in France, dissidence
within reactionary and liberal movements in the mid 1970's in
England, or political protest during the State of Emergency in
South Africa of the 1980's and 1990's a simple question of
isolated struggles?

Graffiti, unlike the newspaper's daily billboards, mediates
messages that counter the 'consensus' newsofthe day. Those who
can't (or choose not to) speak through TV or radio channels are
addressing their audiences on public walls. What we may not (or
prefer not to) read in the newspapers we see'around us as graffiti.
The nameless are not voiceless. For instance; We say no to
apartheid! ", ,

Why join the army when you can
get stoned at home!

, Gardens

Here today, gone tomorrow! But
little time left to borrow

Constantia

Observatory

Emerge and see

The answer, even if there is only one, seems to be much more
complicated. But how will we ever know?

For instance, does the graffito Hell Sucks, originally written
on AmericanGlhelrnets during the Vietnam War, refer to the war
in Angola? Does Nuremberg cometh refer to post-war trials and
tribulations of fascists in Southern Africa as with nazis in
Western Europe after the Second World War? .

Will we ever know for sure what motivation and association
liesbehind graffiti? Probably never. Graffiti is usually anonymously
made, though publicly displayed. It is written by night to be read
by day. If erased from public sight, it still endures in popular
memory.

..-

Graffiti, very much like the Chinese wall newspapers, also
informs and comments on events and experiences such as:
women=52 % of population- oppressed by male domination and
apartheid. Anotheris: Hospital (and all) racism is a sick practiceI

, VryDagl12 April 1990



Plettenbergbaai..

BASE: Bayete tree die hcle
naweek en volgende week
hier op.

KAAPSTAD

inkomstegroep disko. Oop
van. II nm, Maandae en
Dinsdae is toegang gratis.
Twee gratis biere op aande
wanneer toegang gevra
word. Aile soortemusiek,
Blues, Marshallstraat 165:·
.Wesens van die noordelike
.voorstede (ouderdom
tussen 25 en 35) se
uithangplek. Disko
musiek, flitsende ligte,
spieels, mense met
grimering... daai soort van
ding•.
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Gallery Intemational, St
Georges-sentrum:
Aigemene uitstalling. .

Kunskamer, ;Bergstraat 14:
Suid-Afrikaanse
kunstenaars soos Piemeef,
Maud Sumner, Maggie
Laubser, Irma Stern,
Preller. Welz, Kibei,
Caldecott en Boonzaaier.

Art Scene, Seepunt: Sketse
deur Catherine Holley,
handgeblaasde glas deur
Liz Lacey. Tot 13 April.
Daama volg 'n uitstalling
van beeldhouwerke,

Zona. Na'iewe Afrika-kens
en -appliek; inheernse
handwerk en kuns.
Grantlaan .64, Norwood,

-- Johannesburg. Uistalling
<leurSamson Mudzunga.

KAAPSTAD

Baxter-Galery:
Groepuitstallingvanvoels
deur verskeie kunstenaars.
TotS Mei.

Gallery 709,
AddCrleystraat:'Uitstalling
getitled Contemporary
Trends II open binnekort.
Intussen is daar die
galeryversameling , wat

. 'beeldhouwerke en
skilderye deur plaaslike en
internasionale kunstenaars
inaluit, onder andere:
Robin Mann; Pieter van der
Westhuizen,. Naama
Nothmann, Ann Linsell
Stewart, Lukas van Vuuren
en Robert Slingsby· en
andere.

JOHANNESBURG

kamer, Welkome afleiding
van die disko-twak op ander
plekke, Chris Prior is soms
Saterdagaande die
platejoggies. Vir
"denkende" jollers.,.
Rumours, Rockeystraac 'n
Tipiese Rockeystraatse
laataand·"joint" vir mense
wat soms werk en van jazz
hou,
Late Nite Duke's, Melville:
Laatnag-alternatief vir
middel-stedelinge, Oop van
vyfuur smiddags tot baie
laat saans en Saterdae vir
middagete. Etes word sewe
dae van die week tot
laataand bedien,:
Club Manzattan, Moletsane,
Soweto: Hoer-

Gallery 21, Iohannesburg:
Nuutste skilderye en.
grafiese werke deur
Lallitha Iawahirilal van
Londen. Tot 27 April.

Fig-galery, Junction:
"Breaking the Wall' is 'n
uitstalling deur verskeie
kunstenaars. Tot middel
April.

African Magic: Inheemse
handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek.
Rockeystraat20, Bellevue,
Iohannesburg. . en
Milkwoodsentrum 9a,

Gertrude Posel-galery
(Wits): Uitstalling getitel
"Women Choose
Women". Tot 14 April.

Totem.Meneghelli-galery,
Johannesburg: Uitstalling
van werke deur die Himbas
van Kaokoland, Namibie.
Tot 23 April. .

Karen McKerron-galery,
Bryanston: Uitstalling
dcurMarkMidgley. Tot 18
April. Uitstalling van
werke deur Reggi
BardavidenSheilaNowers
open 22 April. Tot 9 Mei.

Natalie Knight-galery,
Hyde Park: Uitstalling van
beeldhouwerke uit hout en
klip deur Laurence Chait.
Van 22 April tot 9 Mei.

Gallery on the Market,
Newtown: Uitstalling van
werk deur Gael Neke,
Maggie Dunbar von Wezel
en Andrew Lindsay. Tot 25

. April.

~..ft:
SET THE NIGHT ON FIRE

~'reNo
Angels

Action' (Al
Robert Detnro, Sean Penn

DAilY;9.45, 12.15,2.30,5.15.745, 10.00

~'reNo.
Angels

Action (A)
Robert DeNiro, Sean Penn

DAllY. 9.45, 12.15, 2.30, 5.15.7,45. 10.00

SET HE NIGHT ON FIRE (A

Americ~WNinja III'
Karate Action - SteveJames (A

MON-FRI' 9,30 200 730SAT· 11 00.3,30,8,00

TH~L~PLrE~I~hj~~Nc:al'~i~.~~RE

Action Thriller (2-15)
Sylvester Stallone, Kurt Russell

DAILY.9.45, 12.15,2.30,515,7.45. 10.00

, , I-I

Dead On ArrIval,
_ Crime Thriller (2-16)

Dennis ~L~eg Ayan

nll~~ThrnSash (2.15)
Sylvester Stallone, Kurt Russell .

MON·FAI. 930, 2.00, 7.30SAT. 11,00. 330. 8.00

Die Totem-Meneghelli-Kunssaal, Jeppestraat 209, stal
kunswerke van die Hlmbas uit en ander Afrika

kunswerke ult,

Pioneers. Wocnsdag: The
Jive. Donderdag: Dan Hill
en Archie Silansky. Sondag:
Modeme I azz.
Kippies, Mark-Teater,
Newtown:' Township-jazz
se voorstedelike tuiste. (Toe
op Maandae, die res van die
week oop van sewe-uur - en
naweke van vyf-uur • 'tot
laaL) TIIAYIMA tree tans
hierop.
The Junction, h/v Bree- en

'... Claimstraat: "Ouer" rock en
" new wave met 'n aparte
__ vertrek vir "live" groepe, 'n

daktuin en video- en pool-

. "

Shirley
Valentine

Oscar Nomination: Best Actress (2-16)
Pauline Collins, Tom Conti

",r;,:':;;;:::.,j~DA;:'L~Y~.9;:::.4~5.;.;:'2'5, 2 30, 5.15. 7.45, 10.00

, I ' I II
I

Oscar Nomination: Best Actress (2-16) The Hottest Dance Movie of the Year (A)
Pauline Collins, Tom Conti J. Eddie Peck, Melora Hardin

DAilY; 9.45 1215 2.30 5.15 7.45 10.00 DAilY;9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

:, ,
• Action Thriller (2-15)

Sylvester Stallone, Kurt Russell
DAilY 945,12.15,2.30,5.15.745,10.00

Tango & .Cash

TRUK . opera se DER
ROSENKAVALIER met
Carla Pohl and Regina'
Klepperin die Stadsteater.

JOHANNESBuRG

In die Opcrahuis is dit
SLEEPING BEAUTY. Tot
19 MeL Tel: (021) 21-5470.

KAAPSTAD

Rumours, Rockey Straat:
Woensdag: Louis Levy,
Donderdag: Stan Jones
(klavier) en Art Kelly (bas).
Hull tree ook Sondae saam
met Gil Anderson (tromme)
op,
Radium Beer Hall, Louis
Bothalaan: Sondae: ThC Fat
Sound BigBand tree bier op,
Bel om uit te vind watter
Sondae: (OIl) 728-3866. 
Fat Cats, -- Rosebanks;
Maandag: Fly By Night.
Dinsdag; African Jazz

Nico Malan, Strandgebied;
STILLE NAG in die Teater.
Tot 21 April. Tel: (021) 21
5470.

ROODEPOORT

Baxter-Tester, Mainstraat:
Hoofteater: Pieter-Dirk Uys
met A KISS ON YOUR
KOEKSISTER is tot 14
Aprilte sien.Tel: (021) 685-
7880. .

Matio Schies se NEMESIS
met PatrickMynhardt is elke
aan om 8-uur in die
Stadsteater til sien. Tel:
(011) 672·2217.

PRETORIA

Bill Flynn en lana Cilliers
tree in THE
MAINTENACE MAN by

, die Alhambra-Tester op.

ROMANCE ROMANCE
met Kate Normington en
Mark Richardson is by die
Andre Huguenet-Teater te
sien. Tel: (011) 725·6300.

'We'feNo
Angels

Born on the
Fourth of July

Oscar Winner -'Best Director'
-Oliver Stone. (2-19)

Tom Crurse WIHemDafoe
DAII!.Y'1000 215 515 745.1030

By .die Alexanderteater is
. Richard Loring in JOSEPH
AND THE AMAZING
TECHNICOLOR
DRBAMCOATte sien;'

sex, lies
and videotape

Action (AI
Robert Detcuo.Sean Penn

DAJl'( 945.1215,230515745.1000

BLUES INnIENIGHT met
Mara'Louw, Natalie Gamsu,
Lionel Petersen en Felicia
Marion is by die Warehouse,
Markteater elke aand om
8.30. Tel: (011) 832·1641...

Vanessa Cooke kan in THE
BELLE OF AMHERST by
die Mark se Upstairs-teater
om 8nm gesien word. Tel:
(011) 832·1641.

Midrand, omdat die mense
dit so wil M, ~ helle, Met
Dianne Chandler. Tel: (011)
805·1845.

FIGHTER

BACKFIRE

Michael Came. Ben Kmgsley (A)
DAILY· 945, 1215, 2.30, 515, 7.45, 1000

lAMBADA
SET THE NIGHT ON FIRE (A)

UNCLE BUCK
John Cand ,Jean Kell {A

TANGO &CASH'·
~- Sylvester Stallone, Ku,rt Russell (2-15)

DAilY; 9.45, 12.15, 2.30. 5.15, 7.45, 10.00

Sylvester Stallone. Kurt Russell (2~15)

DAILY 945 1215.2.30. 5.15.7.45. 10.00

DEATH FLASH·
Arthur Jeremy May (2-f4)

DAILY: 9.45, 12.15,230, 5.15, 7.45, 10.00

HARLEM NIGHTS
Eddie Murphy, Richard Pryor (2-19)

DAilY 945.1215.230.5.15. 745,10.00

. LAMBADA .
SET THE NIGHT ON FIRE -

The Hottest Dance Movie of the Vearl (A)
DAilY;9.45 1215 2.30 5.15 7.45 10.00

WE'RE NO ANGELS

LAMBADA
SET THE NIGHT ON FIRE

Tom Cruise. Willem Dafoe (2·19) The Hottest Dance Movie of the Year! (A)
DAilY 10.00.2.15.5.15,7.45. 10.30 DAilY 945. 12.15. 2.30. 515, 745. 10.00

By die Laager, Markteater is
THE GOOD SOLDIER
SVEJK onder regie van Neil
McCarthy te sien,Bike aind
om 8.30. Tel: (011) 832
1641.

JOHANNESBURG

TANGO &CASH·
Sylvester Stallone, Kurt Russell(2~15)

DAILY9.45. 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

SHIRLEY VALENTINE·

TANGO &CASH
Sylvester Stallone, Kurt Russell (2-15)

DAilY. 9 45,12.15,2.30,5.15.7.45, 10.00

HARLEM NIGHTS
EddIe Murphy, RIchard Pryor (2-19)

DAilY 945.1215,2.30.5.15.7.45. tOaD

BORN ON THE FOURTH OF JULY

WE'LL MEJrr AGAIN. is
· terug by die Soundstage in,

.LEAN ON ME
BeverlyTodd, Robert Guillaume (A)WE'RE NO ANGELS DAilY; 9.45, 1215, 230, 5.15, 7.45.10.00

Hobert DeNiro, Sean Penn (A) HONEYISHRUNK THE KIDS
DAILY; 9 45, 12.15.2.30. 5.15, 7.45. 10.00 PUIS! Roaer Rablil in 'T1IIIIIlIY Trouble' (A)

l: 'I' DAlly~9"45,12.15,2.30, 5.1s':7.45,10,00

BORN ON THE FOURTH OFJULY
Tom Cruise. Willem Dafoe (2-19)

DAILY:10.00.2.15,5.15,7.45,1030

Sylvester Stallone, Kurt RusseIl12-15) I Robert Debnro. Sean Penn (A)
DAllY: 9.45.1215, 2.30, 5.15.745. 10.00 DAllY. 945. 12.15.2.30, 515.745.1000

WE'RE NO ANGELS
Robert DeNiro, Sean Penn (A)

DAILY; 9.45. 12.15.230,5.15.7.45, 10.00

LAMBADA
SET THE NIGHT ON FIRE

The Hottnt Dane, Movie of the Vearl (A)
DAilY; 9.45, 12.15.2.30, 5.15, 7.45, 10.00

SEX, UES AND VIDEOTAPE WE'RE NO ANGELS
JamesSpader, AndieMacDowell (2·18) AobertDeNlra,Sean Penn (A)
DAILY 945. 12.15,2.30.5.15.7.45.1000 DAilY; 945. 1215. 230. 515. 745. '0.00'

STANDARD BANK JHB
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SHIRLEY VALENTINE

See "WHAT'S ON~ for details PaulmeCollins.Tom Conti (2-16)
DAilY 9.45. 12.15,230.530.8.00.1000 DAilY 945.12.15.2.30.5.15.7.45. '0,00

WE'RE NO ANGELS SEX,UES AND VIDEOTAPE
Robert OeNlro,Sean Penn (A) James Spader,AndIe MacDowell (2-18)

• bAllY' 9.45. 12.15,2.30. 5.15. 745. 1000 DAilY. 9.45. 1215.230,5'5,745, 10.00

HARLEM NIGHTS HARLEM NIGHTS
'Eddie Murphy, Richard Pryor (2-19) Eddie Murphy, Richard Pryor (2~19)

DAllY 945, 1215,2.30, 515, 745. 1000 DAllY 945 12.15,230, 515.745. 1000

WE'RE NO ANGELS ~~s~P~!~~d~ ~!~~~!~!'~I
Robert DeNlro, Sean Penn (A) DAILY:945. 12.15.2.30,5,15.745,1000

DAilY' 945, 12.15,2.30.5.15.7.45. 1000 .

. UNCLE BUCK '. BORN~~~,~eF~~!1!'a~~~~.~!
· John Candy,Jean Kelly ~A) - DAilY' 10QO. 215, 5.15,745.10.30

DAilY 9.45. 12.15.2.30. 5.15. 7.45. 1000

LAMBADA SET THE NIGHT ON FIRE'
The Hottest Dance Movie of the Year! (A)

. SET THE NIGHT ON FIRE - DAilY. 945 1215 230 515.745 1000

The· Hottest Dance Movie of the Year! (A} WITHOUT ACLUEDAILY 945.1215.2.30.5.15.7.45.10.00

Sylvester Stallone, Kurt Russell (2·15) Sylvester Stallone, Kurt Russell (2-15)
DAilY·945. 12.15,2.30, 5.15, 745. 10.00 DAilY· 945. 1215, 2.30. 5.15, 7.45. 'DOD

BORN ON lHE fOURTH OF JULY
m'l!il"!MPl'!9".o"m~C.rUise, Wiltem Dafoe (2-19)

Mbongeni Ngema se
, TOWNSHIP FEVER is tans

by die Markteater te sien.
• Elke asnd om 8nm. Tel:

(011) 832·1641.
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IVVHI
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VOlGENDlE AANBIEDIHQ
.M.,.FIElD OF DREAMS ,.,

llutll}1.1Ilf.Il.1S,13l,UD.JU.IIHNI"

TANGO &CASH (HS'
KlJRIItUS.l\f\lHSYlVlSURSTAU(IH(INDlf
OrMMOllllJUkSll AVONIUl,Ml ~ ~

lAMBADA - THE
FORBIDDEN DANCE 1VV2·101
DIE vutJRWARM DANS flUIYAH DIE JMRI

LOOK WHO'S TALKING

BEST DFTHE BEST

hllflb-I'_. '~.1S.I3I.Uf, 1.41.1......
DRIVING MISS DAISY lA,
'MNNlRVAMtOSCAf!Sr

STEEL MAGNOLIAS

PRETORIA' .
COMPUTICKET

NAVRAE (012)322-7460

PRETORIA

DnflltrU5,I!.ts. t •• 1.11,'", 1t.3I~

GLORY' '1'·141
VOLOENDE AANBIE:DINQS

II",.THE WAR OFTHE ROSEh·/n
"M"_ROOFTOPS ,'·111 -

1Iur'1b'1'•. '.,IUIIIllI
AN INNOCENT MAN
OI~IIrt:1fl.I5.UJ.1.4SIlll

MYlEFTfOOT IVY"'"-----
WHEN HARRY MET SALLY ('.1>'

SNE'S OUT OF CONTROlIVVl.1D,

TANGO&CASH 1'·15)
YOLGF.HDE AANBIEDINQ

"'0_THE WAR OF THE ROSES I'·'"

DIS HJfRI DIE VUURWARM OAHSfrtM VAN DIE
PARt

LAMBADA -THE .
fORBIDDEN GANCE Im·tol
lOVERBOY . . l"'~M"PIIII,V.ltatlwrSonIS,A(Jt CON z·tI
fWD MOOIUUIfCTlON 2'.n

BII.lYCRYSIA!.EHM£fi RVAHlNOfE
ROMAlfIISf KOMforE VAHOIEJAAR' ,
WHEN HARRY METSAUY (WI
THE LAST WARRIOR I'·'"

WENN!R VAN 2OSCARSl MUlOt.! CRUISE EN
W1ll{MO"IJ!'
BORN ON THE
fOURTH OF JULY {'·1l1
CHILD'S PLAY ('·11'

10M"MAGNUM· SEllECKINDIE
AKSII·DEIMIOE DRAMAI
AN INNOCENT MAN _ 1~·111
YOUNG EIHSTEIN IAI

.KINULORA i U
, 472·1858 ,

'LAMBADA - THE ." - CINEMA PARADISO ' (AI
FORBIDDEN DANCE . IVVZ·101 IrHJWrl~1,'Ws" 15 ".30 nm_._
OltvtJIJRWMIlI DANS filM VAN 01£ ,lMAI Statelusellflrffe.ler,lr ~esond.rhede

lOOK WHD'S TALKING I'·'"
SESfOnHEiiESTIVYzI'

D8391hI:l,lf.f5.tll,245.5I,J45,IUlIlIII

ALL DOGS GO TO HEAVEN lA'
IlNllMAVQffIUl/RS1ROk!tSPR[NTI

Ou,lIh.IIII,12.15.IJII,531,U5,tt.1III

LOOK WHO'S TALKING " "'

1IJ11llM:lIllf,IZ15.1 •. 53l1,llSIII
. YOLCEHD!AAN8IEDINQ 'ttJ·$JI1D ... Il.I5.UI.511.US.1....

'IAo-THE WAR OF THE ROSES IX'" li'!.q~~tlR~RI~lft~;",.Jfi'"
KOMfllf[1

D~ltllh.IIIlO.ll15.Z3D,UI.U5,II"llIIl

lAMBADA - THE
FDRBIDOEN OANCE. IVVZ·t"
DIE VUlJRWARM OANS IllMVAN DIE JMRI
·~'J1,11:1S.11J),2.s,~

ALL DOGS GO TO HEAVEN' {A'

ROLPRENTE
005 WES

YOLCIENDlAAN81EDINO
lIMe,_ALWAYS,.,

OUlllhl01lO.1l1$.130,53G,1",lllIflllll

~,Pr~~,m~~;~l:'~~~~RAvoll"lJ
KUlSIIFflLLEY'MHR~S1JOM1UJEI4 .
G[MMKIN OI(VSAI

ONOfADAIIPAnJ:£RINCB£SkIUMft
IYIElIOMIPWA

LAMBADA - THE
FORBIDDEN DANCE (VV'·"I
DIE VUURWARM DANS noM YAN OilJMRI

VOlOEHOE AAHBIED''''O

'''''_ THE WAR OF THE ROSES "'"

~'IUI.R.II.U4S.5J1.'45,'DfJlliIlI. Olqllh.ltllll2.15,23B.S3I,14S-.".1Ill
ALL DOGS GO TO IfEAVEN lA' TANGO &CASH "·1S1
HIiUW'EAVONII~IRSlROKIfSFR[lf'DfUR()lf DI'II"r1tili"iSi'=ll~"~=-"":~'=.;;::;"lIII'~ft;;II
R".~un'" """0<" '"., THElAND BEFORE TIME

D~.. 11h 5)11.1.0.1' ....
LAMBADA - THE
FORBIDDEN DANCE . (m·l"
DIE VlJUflWAIlM DANS filMVAN mE JMRI

HOORD

TANGO AND CASH 
Sylvester Stallone en Kurt
Russell is twee polisiemannc
wat nie van mekaar hou nie
en die f1iek gaan buies oor
die twee wat toe nou
saamgegooiword om 'n saak
op te los. BAlE aksie.

"A Private Life", gegrond op 'n ware Suld-Afrlkaanseverhaal, speelln
. dIe tydvan dIe Ontugwet af toe mense vervolg Is as hulle oor dIe

"kleurgrens" heen omgang gehad het. Oleverhaal van Jack (81/1
Flynn, links), 'n wIt pol/sleman en Stel/a (Jana Cllllers), 'n bruin vrou

.wat In die [are vyftlg op mekaarverllef geraak het en hulle "huwellk"
dekades lank In dIe gehelm aan dIe gang moes hou, Is gereglsseer-.
deur oud-5uld-Afrlkaner Francis Gerard. Ott begin vandag In Ster-
. .... Klnekor-Teaters draal. . .. ' ~

SrEn-KINEKOR
f~APR-10APR

YROE@BESPREkINGS BYCOMPUTlCltEf
NAVRAE10111~1-999~ - AlMAl WElKOM

KINE IlILLBROW i-a
725-3134 '-

SENTRAAL

'IOLGENDE AANBIEDINOI

"'0 -THE WAR OF THE ROSES '....1
II Xo- CRY FREEDOM IX·'"
OHD(RO'-.PARU"INGlfSKIK8UR
IYVOOR$I(INGAIfGNl.IN£CUlIAE

:f:::';:.~~~~~·ll~~?:\~~~·~~
COIlII1"".'"T1.. M,If -'

VOLCENOIAANBIEDIHoa:' ~liii~~~~" ,. GETTIKOITK'GHT :,,;
THE VENUS TRAP " .:.

. '. CRY FREEODM .,,, :
_",IIJ5.1 •. 1"5~.t•. U.. .. MANIKAjJMANIKA. :,.'
ALL DOGS GO TO HEAVEN (" AHANOF L OF DUST' .

NNIJW!'''N'''URS'''''''S/RINI~UR'' THENAlIiEiWiNiO:C:AUiSiEiOiAL;L;TH;Et~~~~~~~=~~~~~~~~!~~~5~E!~~~RIG...UR'," ""IRlt"...~·, - 'r: TRIO S~~~f~~'ilR TOI .
: ...,;;n.1'", 11lS,i ""i.", I,U, iiii ...
LAMBADA - THE
FORBIODEN DANCE (vvi·101
01£ VUUAWAAM DANS fiLM VAN DIE JAMI

BESTOFTHEBEST

DIlIIlb:l'IIR.1l15,2J1,S3I,U5,1f:1011Il
TANGO & CASN ,'·ISI
KUIlI RUSSEl EXSilVESlERSTAl.lONEIXOIE
OPWl/fOEfIO£ A~S1E AVll"HIIJR!

DtlII1t11I.DG,tl.lS.23GNIl
THELAND BEFORE TIME 1'1
Ou,PhUG,7f5,1I111111ll

SHIRLEY VALENTI~E

YOLOEHDE AANBIEDINOI

"A,,_CRY FREEDOM IJ '"

" I"~

'N FEES VAN

FAMILIE

ROLPRENTE BY._!Jt

DIE INRYE!

DUlllh'II01,ll15,2 J!,U',US, IID11ll1

~PI~E~,~~o~;~,l:E~~~~",voIl.'lJ
K1RSllEAllEY'MEERASSIJOMIlJO(If 
GEMAAkIHOH:VSAI

D1'Illb1l.1IlI,11.1S,r.3lI""'.
THE LAND BEFORE TIME
1lIIlIJl;lU',l.CS,IID1~

DRIVING MISS DAISY
'M:Ntf(RVAH4DSCARSr

LAMBADA (altwce) - Kyk
uit vir die volgcnde vyf in die
volgende jaar.

Kingsley is Sherlock Holmes
en Dr John Watson in 'n
oulike en baie snaaksc fliek.

CLEAN AND SOBER 
Batman' (Michael Keaton)
sonder sy make-up in 'n
storie oor mense met drank
en dwelmprobleme•

LOOK WHO'S TALKING 
Jobn Travolta in 'n baie
snaakse en die eerste
suksesvolle fliek in 'n baie
lang tyd oar 'n meisie en 'n
kind.

-. Tyget' Valley

CITY, Tel. 25·2720
CAILY:945,m, 12.00, 230.5 ~~U8Am~b~~
LAMBADA! DANCE
• FEEL THE HEAT OH THE BIG SCPEEH P.O. 2·10
CAlLY: 9 45,m,12 00.230,5.30,8.00.10 15pm
JOHN TRAVOLTA. KIRSTIE ALLEY

LOOK WHO'S TALKING
He's Hlp, Slick end only 3 months old
- Su er Corned 2·12
DAILY: 9.4S,m.12 00.2.30, 5.30, 8.00,10 15 pm

BEST OF THE BEST
TERRIFICACTlONAOVENTURE-IP.G.2-8)

FORESHORE, TEL. 25·3052
THURS: 10.30 .m,2.30, 1.30,8.30, 10.15 pm
SAlIMON:9.45,m, 12 00.2 30,5.30,8.00, 10.15pm
* THIS YEARS'PRIZEWINNING *

• DELIGHTFUL COMEDY *
DRIVING MISS DAISY (Alii

>'.' Monte Carlo .:

TEL. (02231) 4464
THURS: 2.00, 4.15, 6.30, B45 pm
SAliMON: 11 00,m.200.415,6.30.8 45pm
* THISY.EARS' PRIZEWINNING *

* DELIGHTFUL COMEDY *
DRIVING MISS DAISY

MORGAN FREEMAN. JESSICA IANOY
• DAN AYKROYD (All)

HARLEM NIGHI'S - Eddie
Murphy en Richard Prior
speel in die aksiekomedie
wat partykeer nogal snaaks
kan wees.

Matthew Broderick en
Denzel Washington.

WITHOUT A CLUE 
Michael Caine' en Ben

BEST OF THEBEST· 'n
F1iek oor 'n 'karate-outjie'
wat deel is van 'n
Amerikaanse span "¥at teen
'n klomp Koreansc karate
outjies te staan kom. Glo nie
te sleg nie. (Daar is 'n vry-

'. oomblik oftwee in).

SIERKINEKOH
BLUE

ROUTElBED1t1.dLmmmm·
• TOKAI •

TELEPHONE 75·3030
OAILY: 9.45,m, 12.00, 2.30, 5 30. BOO, 10.15pm
SYLVESTER STALLONE. KURT RUSSELL

TANGO AND CASH
Two LACops - Hon Slop ExplOliveAttion (2·16)
DAILY: 945,m,1200,2.30, 5.30,B.00.l0.15pm
JOHN TRAVOLTA. KIRSTIE ALLEY

LOOK WHO'S TALKING
He's Hlp,Slick end only 3months ole
- Super Comedy (2·12)
DAILY: 9.45,m, 12.00, 2.30,5.30,B.OO, 1O.15pm

DRIVING MISS DAISY
MORGAN FREEMAN. JESSICA TANOY

• OAN AYKROYO (All)
OAllY: 9.45,m.12 00,2.30, 5.30,B 00.1O.15pm

STEEL MAGNOLIAS
WONOERFUL AWARD·WINNING COMEDY (All)
DAILY: 9.45,m, 12.00. 2.30, 5.30, B.OD.l0 15pm

• IFIT GOTANYHOTTER - IT
WOULDN'T BE DANCING!!! •

LAMBADA! THE~1~BJfDEN
• FEEL THE HEAT OH HiE BIG SCREEH (P.G. 2·10j TY9" V.lley Cenlre, Bellville Tel. 94B·6110

OAILY: 9.45 arn, 12 00.2.30 and 530 pm OHLY ~~t~:sW:sii~~iMo~~~i~TO~J~mr
• Id"IAII.NewAnlm'I'dfiolid·tFun * TANGO AND CASH
ALLDOGSGOTOHEAVEN TwoLACo s-HonSI. Ex 100iveAction 2·16
AMUSTFOR EVERYONE CAn.y· 9 45,m,12 00.2.30.5.30,8.00, 10.15pm
NIGHlLY:a18.00 "d 10.15 pm ONLY JOHN TRAVOLTA' KIRSTIE ALLEY
PAULINE COLLINS• TOM CONTI LOOK WHO'S TALKING

SHIRLEY VALENTINE SU erComed2·12
THE ADVENTURE OF ALIFETIME - FROM CAILY'9.45,m.12 00, 230, 530.8 00.10.15pm
THE MAKERS OF "EDUCATING RITA" (2·16) STEEL MAGNOLIAS

WONDERFUL AWMO·WINNING COMEDY All
DAILY: 9.45,m"d 12.00 noon ONLY
* Ide.1 AII·New Anlm,ted Holi~'oY.!un *

MAIN ROAD, TEL.761-0131 ALL DOGS GO TO HEAvt:N (Alii
DAILY: 9.45 am, 12 00,2.30, 5.30,B.OO. 10.15pm DAILY: 2 30,5.30,800"d 10.15 pm

R08ERT OE NERO. SEAN PENN DRIVING MISS DAISY (Alii

XfA~U~~E~Y?oMev~~ELS • ': •

ijAiG ~ 4~~",.~! QQ,' ~{1,5.30.8.00. 10.15pm Sanlam Centre, Parow Tel.92·5126
JOHN TRAVOLTA. KIRSTIE ALLEY THURS/SAT 9.45.m, 12 OH30.5.30.B 00.10.15,.

LOOK WHO'S TALKING MON~HJ;m~5E'~E~200~WA~~E~~opm
He'sHlp,Slickandonly3monlhsold WE'RE NO ANGELS
- Super Comedy (2·12) HIUARIDUS HEAVEHLYCOMEOY All

~A~t~:sW:s\i~~o~~O; ~WMJ~tr THURS/SAT:9.4S, 12.00,2.30.5.30,800, 10.lSpm

TANGO AND CASH MO~T~~~~~g~~U~~~~~~,~3rr
Two LAC.ps - Non Slop E,plosi",c'lon (2·161 WOULDN'TB~ DANfJ~~'" ..
OAILY:945,m,I2.00.2.30,5.3D.B00.l0.15pm LAMBADA! hA~~fDEN

ERIC ROBERTS. JAMES EARL JONES • FEEL IHE HEAT OH THE BIG SCREEN IP G. 2·101

BEST OF THE BEST
TERRIFICACTIONADVENTURE-(P.ij.2-8)

MAIN ROAD. TEL.686·6649 .
OAllY: 9.45,m, 1200, 2.30.S 30,800. 10.15pm

• HIGHLY ACClAIMEDI '
WINNER BEST FILM CANNES FESTIVAL

SALAAM
BOMBAY!

WITH SUB TITLES (2·12)
DAILY, 9.45,m, 12.00.2.30.5 3Q.8 00. 10.15 pm

* OSCAR WINNER.
DANIEL DAY LEWIS

MY LEFT FOOT
T~ETRUE STORY OFCHRISTY BROWN
A8,iII!,"' Film - Nollob""lmd(P.G.2·12)

MAIN ROAD, TEL.61-1979
DAILY: 9.45 am, 12.00. 2.30, 5.30, B.OO. 10.15pm* THISYEARS' PRIZEWINNING ** DELIGHTFUL COMEDY * tTTr.rn'r.'lMT~MT:TT'Tr.'

DRIVING

MISS DAISY
MORGAN FREEMAN. JESSICA TANDY

• OAN AYKROYD (All)

OAILH45,m.12 00,230.5.30,BOO. 10.15pm SA:~~~~~~'E~~~m. ~l~:SO~A~~5J~~E5
JOHN TRAVOLTA • KIRSTIE ALLEY BEST OF THE BEST
LOOK WHO'S TALKING
He's Hip Slick and onl 3 monlhs old IERRIFLCACTlONAOVENTURE-IP.G.2-8)
_ Supe; Comedy Y (2.12) NIGHTlY: ThuII/S,t &Monl4.45 pm ONLY
t:::'=~-=:-':-===='--i JERFMY IRONS AND SAMUEL IRONSAS DANNY

DAILY:945,m, 12.00.2.:W,530,B.00.l0 15pm DANNY rHECHAMPIONOFTHEWORlDSHIRLEY TOM CONTI DELIGHTFUlANDNOSTALGICDRAMA

VALENTINE
THE ADVENTURE OF ALIFETIME - FROM
TNE MAKERS OF "EDUCATING RITA" (2·161

Kaapstad

botsings tussen Amerika en
Mexico.

•• HOMEBOY • Mickey
Rourke speel die hoofrol in
die aksiefliek oor 'n bokser
wat sy hart verloor.

•• AN INNOCENT MAN
Tom Selleck is die.
onskuldige man wat in die
tronkbelandmet'n vrou wat
absoluut in sy onskuld glo
en die twee se stryd om tc
bewys dat hy onskuldig is.

.Die.man IS onskuldig!

• GLORY - 'n Sentirnentcle
fliek oor dieeerste swart
Amerikaanse regiment. Met

•••• SEA OF LOVE - AI
Pacino en. Ellen Barkin
vertolk die hoofrolle in die
speur{liefdesdrama.oor '0
polisieman wat op 'n
pragtige verdagte verlief .
raak en voor 'n moeilike
besluit te staan kom,

•••• SHIRLEY
VALENTINE - 'nHuisvrou
los die skottclgoed vir 'n
minuut of twee en vat die
pad Griekeland toe waar sy
verliefraak op die lewe. Met
Pauline Collins.

••• WHENHARRY MET
SALLY - 'n Fliek oor twee
vriende wat verlief raak, en
nie kan besluit wat om
daaromtrent te doen nie,

PARADISO 'n
Skreeusnaakse en
ontroerende storie oor
vriendskap en 'n huldeblyk
aan "verbocle" soenc in ou
flieks. Met die briljante
kinderster Salvatore Cascio
en die veteraan Philippe
Noiret.

. CINEMA

U.. SEX, LIES AND.
VIDEOTAPE· Andie
McDowell speel die rol van
'n ongelukkige huisvrou en
James Spader speel 'n soort
hippie met seksuele
probleme in die wonderlike
fliek wat 'n Palm D'Orby die
Cannes-filmfees ingepalm
het,

**. DRIVING MISS
DAISY - 'n Fliek oot 'n
ouerige dame wat
noodgedwonge vir haar 'n
motorbestuurder moet
aanskaf.

.... THE SANDWICI{
YEARS - 'n Fliek oor 'njong
Joodse seun se vriendskap
.met 'n Franse rykmanskind.

.... BORN ON THE4TH
OF JULY - Tom Cruise
lewer glo uitmuntcnde spel
in die fliek oor 'n
Vietnamese

. oorlogslagofferwatmidie
oorlog terugkeer na 'n
Amerika wat nie meer van
hom hou nie.

..···VoortrenIk

.···Sterk aanbeveel
···Slengerus
"50-.50

·Vermy as Jy nugter Is
Prente sender sterretJles
Is nog nie beoordeel nie

••• STEEL MAGNOLIAS
• 'n Fliek vol bekende
gesigte oor 'n klompie
'Southern Belles' se lewens
en krisisse, veral die van 'n
maen dogter wat uitstckend
deur Sally Field en I ulia
Roberst vertolk word.

•••• MY LEFT FOOT 
Met Daniel Day Lewis in
die hoofrol as 'n
paraplegiese skrywer en
kunstenaar in die fliek wat
vir verskeie toekennings
benoem is.

.,j.. DANNY, THE
CHAMPION OF THE
WORLD - Raold Dahl se .
avontuurverhaal oor Danny
(Samuel Irons), sy pa
(Jeremy Irons) en hulle
stryd teen 'n nare boef wat
hulle grond wil koop. Oak
met Cyril Cusack.

••• PARENTHOOD •
Beslis 'n f1iek vir niemand

(anders as die wat kinders in
hullebesitheten nog~irdie
volgende paar jaar gaan he
nie. Glo goed. Met Steve
Martin.

VrVn'20lYt 1") A. ........l10an

•• OLD. GRINGO· Jane
.Fonda, Jimmy Smits en'
Gregory Peck vertolk die
hoofrolle in 'n f1iek oor
liefde, . ic"olusie en' die
kulturele verskille en



. J

e

"

'. ";

"i

,I'

. A."- ~j

'Givelberabook voucher from The Lllkrrury Group.:!


	12 Apr 1990-00001
	12 Apr 1990-00002
	12 Apr 1990-00003
	12 Apr 1990-00004
	12 Apr 1990-00005
	12 Apr 1990-00006
	12 Apr 1990-00007
	12 Apr 1990-00008
	12 Apr 1990-00009
	12 Apr 1990-00010
	12 Apr 1990-00011
	12 Apr 1990-00012
	12 Apr 1990-00013
	12 Apr 1990-00014
	12 Apr 1990-00015
	12 Apr 1990-00016
	12 Apr 1990-00017
	12 Apr 1990-00018
	12 Apr 1990-00019
	12 Apr 1990-00020
	12 Apr 1990-00021
	12 Apr 1990-00022
	12 Apr 1990-00023
	12 Apr 1990-00024
	12 Apr 1990-00025
	12 Apr 1990-00026
	12 Apr 1990-00027
	12 Apr 1990-00028
	12 Apr 1990-00029
	12 Apr 1990-00030
	12 Apr 1990-00031

