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Hy het laat vandeesweek met proku reurs en
advokate in ve rbinding getree en na wa l ver
neem word, is hulle besig om 'n verklaring voor
te berei ,

Van Deventer se hy is in 1983 gewerf om vir
die destydse Barnacle, die voorganger van die
BSB, Ie werk. Hy was voorheen 'n gewone lid
van spesiale magte. Hy was met sy bedanking 'n
onder-offisier.

Van Devenl er se dat hy voor sy koms na
Londen 'n regsverteenwoordiger aangeslel het
wat hom gehelp het om 'n gedetaileerde weer
gawe van sy betrokkenheid by die BSB saam te
stel,

Hy beskik oor dokumentasie en 'n bandopname
wat by verskeie plekke en mense gelaat is.

Volgens Van Deventer glo hy dal die BSB
bewus is van sy huidige posisie en konlakte in
Londen. Sy regsverteenwoordiger is die week
gedreig oor sy verbintenis met Van Deventer.

Van Devenier hel in 1987 die diens van die

Van Deventer vertel dat die BSB tot en met
sy bedanking 'n spesiale plaas naby Preloria
gebruik hel waarvandaan verskeie operasies
beplan en uitgevoer is.

Van Deventer kan getuig oor die nabetrag
ting van rninstens eenoperasie wat deur die hoof
van die SA Weermag, genl Jannie Geldenhuys,
op die plaas bygewoon is.

Van Deventer kan getuig oor gewese lede
van die Rhodesiese veiligheidsrnagte wat die
afgelope jare op 'n konlrakbasis vir die weermag
werk en by verskeie operasies saam mel hom
betrokke was.

Onder hul sorteer mense wat vandag van die
mees gesoeke misdadigers in Zimbabwe is en
by verskeie moorde en terreur in die land be
trokke was. Hy kan getuig dat hy onder meer
saarn mel hulle in operasies in buurstate be
trokke was.

VanDeventer be:vind hom die afgelope twee
weke in Londen. 'Hy het onder meer hie rheen
gekom om mel regsverteenwoordigers by die
Harms-kommissie te konsulteer.

Prys: R1,50 (R1,33 + 17c AVB)

tronk, en die ontvoe ring van Kwane Sebe uit die
Ciskei.

;. 'n MotoIbomontploffing in 1983 in Botswana
waarin Nat Serachi van die ANC dood is.

;. 'n MotoIbomontploffing in November 1985
by 'n hospitaal buite Gabarone in Botswana
waarin verskeie onskuldige mense dood ofbeseer
is.

;. 'n Born teen 'n huis van 'n werknemer van
die Canadian University Services in Botswana
in 1985 waarin mense dood en beseer is.

;. Die moord op 'n vooraanstaande lid van die
ANC in Botswana in 1986 toe die persoon deur
drie lede van die BSB doodgeskiet is.

;. Die BSB se betrokkenheid in Natal toe die
weermag 'n eenheid spesiale soldate van Inkatha
opgelei hel. 'n Aanvankli ke mag van ZOO man is
deu r die weennag opgelei, onder meer in die
vervaardiging van tuisgemaakte wapens.

Hy beskik oor die name van verskeie ampte
nare en soldate wat by die Inkatha-operasie
betrokke was. Hy kan getuig dat van die Inkatha
soldate steeds deur die weermag betaal word.
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LaNDEN - 'n Gewese operasionele lid van die
Burgerl ike Samewerkin gsburo (BSB), wal be
lrokke was by verskeie operasies binne en buite
Suid Afrika, het die week in Londen mel Vrye
Weekblad in verbinding getree en wil voor die
Harms-komrnissie getuig.
, Willie van Deventer was 101en mel 1987 'n
lid van die BSB en kan getuienis oor die vol
gende voorvalle lewer:

;. Die moord op dr Fabian Ribeiro en sy vrou
in Ma mel odi in 1987. Van Deventer se hy was
nie een van die moordenaars nie, maar kan
getuig oor die bep lanning van die moord wat
deur lede of agente van die BSB gepleeg is.

;. Die moord op Peter Ntu li, 'n ANC-leier wat
in Julie 1986 in 'n motorbom dood is. Van
Deventer kan ge ruig oor die beplanning en
uitvoering van die moo rd. Hy kan getuig dat dit
'n operasie is waarby daar same werking tu ssen
die ve ili gheidspolis ie en die BSB was.

;.D ie onlse tting van genl Charles Sebe u it die

'Geen vrede sonder

HENNIE SERFONTEIN
en ELSABE WESSELS

GEEN blywende vrede in die land is moontlik sonder
die aktiewe betrokkenheid van die Afrikaner in die skep
van 'n nuwe, nie-rassige en demokratiese Suid-Afrika
nie.

Dit was die duidelike boodskap van die ANC mi dde
in sy grootste polit ieke deurbraak die week.

Die vrees is egter ook uitgespreek dal die militante
onbuigsaamheid van regs ges inde Afrikaners een van
die gevaarlikste struikelblokke in die ontknoping van
die huidige vredesproses sal wee s.

In Kaapstad het die ANC -afvaardiging sonder uitson
dering di e ro l van die Afrikanerbeklemtoon .Die be swe
ring van Afrikanervrese is as 'n hoogsle prioriteil uitgelig .

Die goue draad van versoening het herhaaldelik na
yore getree in toesprake, onderhoude en private gesprekke.

Daar is so ver gegaan om regeringsonders teu ners te
bedank da t hulle hulself, ondanks regse druk, to t diep
liggende politieke veranderinge verbind het, Steun is
ook toegese aan staalspresidenl FW de Klerk vir sy
moedige politieke inisiatiewe en vreeslose verbintenis
lot 'n onderhandelde politieke skikking.

Nerens was die versoeningsboodskap so duideliknie
as in 'n spesiale ANC-verklaring in Afrikaans, op die
vooraand van die gesprekke,

"Vir 'n lang tyd is die indruk geskep dal die ANC die
vyand van blanke Suid -Afrika is. Op hierdie historiese
oomblik wil die ANC uitdruklik verklaar da t hy blanke
Suid-Afrikaners as volle Suid-Afrikaners, mede-bur
gers beskou."

Die uitslag van verlede jaar se algemene verkiesing
is as 'n "positiewe gebaar" beskryf.

Vir die eerste keer in sy politieke loopbaan het die
vise-president van die ANC, Nelson Mandela, 'n gedeelte
van sy loespraak in Afrikaans gemaak, en die Afikaner
die versekering gegee dat hul niks van die ANC nie te
vrees het nie.

"Die sameslelling van die afvaardiging van die ANC
is 'n lreffende bewys van sy verlange om aile burgers in
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Coetzee vertel dat Grobler in Maart siek
geword bet. EenMaandagoggend het 'n Sweedse
vrou met Grobler by Coetzee aangekom. Hy
was toe al vyf dae siek, kon Die loop nie en was
baie koorsig.

Hullekonniemandvan die ANCindiehande
kry nie, en die Sweedse vrou selfhet hulle na 'n
plaaslike kliniek geneem waar Malaria in die
ergste graadgediagnoseer is.

Hy is die volgende oggend na die plaaslike
ANC-kliniek waar die dokter van die ANC 'n
klomp pilleaanhom gegee het. "Sy toe standhet
egter elke dag ergergeword enekhethom indie
University Teaching Hosp~tal in Lusaka laat
opneem.

"Hy het in 'n saal op 'n bed sonder 'n kussing
gels. Rondom hom het pasiente op die, vloer
gele, Grobler konnie die kos, wat bestaan het uit
bitter koffie en droe brood vir ontbyt, in sy
liggaam krynie, Hulle het sy drupnaald verkeerd
ingedruk en syhemp was vol bloed,

"Hy is uit die hospitaal ontslaan terwyl hy
steeds nie kon loop Die. Hulle het 'n handvol
pille vir hom gegee en gese hy moot huis toe
gaan want hy is byna gesond. Toe ekhomgesien
het, het hy steeds sy hemp aangehad," se Coet-
zee. '

Grobler het teen die tyd ook geelsug onder
lede gehad en is inderhaas per vliegtuig na
Harare gebring. Hy het in daardie stadium dae
laas geeet,

, Intussen is Stevens terug na Suid~Afrikaom
die inligting vir die ANC te gaanhaal. Daar was'
verskeie lasbriewe vir sy inhegtenisneming weens
minagting vir die hof.

l', ;,'

en inderhaasper vliegtuig na Zimbabwe ver-'
voer moes word. Hy kon met sy vertrek na
Zimbabwe skaars loop en het 'n baie hoe koors
gehad.

Twee persoonlike briewe wat Coetzee aan
Stevens gegee het om vir hom in Suid-Afrika te
pos, is ook vandeesweek deur Martiz in die hof
voorgelees. In die briewe beskryf Coetzee die

, ANC as' die "intelligenste, bakgatste klomp
donners op aarde. Lyk my ek is al 'n regte
bleddie kommunis."

. Hy skryf verder in die brief: "Daai klomp
veiligheidspolisiemanne is so skelm soos die
houtjie van die galg, Almond het die grootste
klomp stront vertel ... miskien bet hulle hom
omgekoop."

Coetzee skryfookdat hy dalk eendag weer 'n
"job in die poelieste" sal kry, "miskien as 'n

.....k.okkejoorof goggeraal met buskaartjies vir S
T " ' •en .
Coetzee het ontken dat hy aan Stevens sou

gese het dat hy 'n planaan die ANG voorgele het
om veiligheidshoofkwartier op te blaas. Ste-

,vens het ook aan die polisie vertel dat Coetzee .
besig is om Askari's van Vlakplaas af te werf.

Coetzee vertel dat hy in Februarie die eerste
keer vir Stevens en Groblerontmoet het nadat 'n
lid van die ANC hu Henahom gebring het. Hulle
wou hom graag ontmoet. Daar was aanvanklik '
'nmeisie saam met hulle, maar sy is kort daarna ' '
terug. ' '

"Hulle het gese hulle het na die ANC gevlug
om~tene Pine Pienaar van die veiligheidspbli

. sie op Piet Retiefhulle bloed soek. Ek het hulle
hierna kort-kort weer gesien," vertel Coetzee.

, ,JACQUES PAUW
,', " : . .
LONDEN- Twee jong polisiemanne se avon- ,
tuurtog na die ANC in Lusaka het rampspoedig
geeindig toe dieeenhalfsterwendin 'nhospitaal

, in Zimbabwe opgeneem is en die ander een 'n
paar dae later 'n beedigde verklaring aan die
polisie in Suid-Afrika gemaak het.

Theuns Grobler en lames Stevenshet vroeer
vanjaar in Vrye Weekblad en in verskeie ander
koeranteen optelevisievertel dathulle ooggetuies
was van twee skietvoorvalle op Piet Retief in

, lunie 19,88 in diepolisiekantoor op Piet Retief '
toe agt ANC-verdagtes deur maj Eugene de
Kock en sy Vlakplaasbende doodgeskiet is.

Grobler enStevens,beide gewese polisiemanne '
van Piet Retief, het in Februarie vanjaar op 'n
vliegtuig geklim en na Lusaka gegaan om skui
ling by die ANC te gaan soek. Hulle het geglo
hullewens word bedreig. ;: .

, Tydens die kruisondervragingvan Coetzee
vandeesweek het adv Sam Maritz, vir die indi
viduele polisiemanne, Stevens se beedigde
verklaring voorgelees. Die twee het Coetzee in
Lusaka ontmoet waar by onder rneer aan hulle
sou vertel het dat hy 'n meesterplan het om die
veiligheidshoofkWartier in Pretoria op te blaas.

Volgens die verklaring het die ANC Stevens
naSuid-Afrikateruggestuur om sekere inligting
vir hulle te kry. Coetzee het hom ook gevra om
vir hom ou petrolboeke op Piet Retief te gaan
soek. '

Vrye Weekblad vemeeillnou dat Stevens
alleen na Suid-Afrika teruggekeer het nadat
Grobler malaria en geel sug inZambie opgedoen

.DIrken Ben Coetzee In Londen. Aartsblskop Desmond Tutu het Dirk Coezee glster
, In Londen ontmoet en hom sterkte toegewens en bedank vlr sy opofferlngs.

doodgemaak nie." , , ek by die Hoe Kommissaris vir Vlugtelinge
Maritz voer aan dat dit uiters vreemd is dat moos inbreek, bomrne op 'n spoorlyn en huise

Coetzee en: die bende die aktivis met motor- help plant en kane steel." , ",' " '
bande verbrand het in 'n gebied (Komatipoort) ' ,".Om aan Coetzee te bewys" dili die veilig-c >

- waar 'n vuur groot aandag sou trek. Maritz: "Dit heidspolisie Die soos hy beweer bokant die wet
'maak"n groot'stailk: rom'CoetZee:'" , "". verhewe is Die, haal Maritz uit die rekords van

. Caetzee:"Ditruikna braaivleis, Met 'nligte 'die polisie aan: "Tussen 1981 en 1989 is daar
bries, is dit nie so erg Die." 288 kriminele sake teen die veiligheidspolisie

Maritz: "ly het willy-nilly opgetree." ondersoek. Een-en-twintig lede is skuldig be-
Coetzee: "As ek op jou manier opgetree het, vind, EnonthoujyVanAs? Weetjywie hethom

sou ons nooit iets reggekry het nie." help skuldig bevind? Lothar Neethling se
Harms: "Ek dink ODS weet mnr Coetzee is 'n getuienis.'

baie intelligente persoon,' Maritz» "ly is oneerlik en leuenagtig. Iy ,
Coetzee het die moordbende so opgesom: verimderjoustoriessodathullebymelciarinpas.'

"Lede is, gekies vir spesifieke operasies, Ek, " ' Maar ongelukkig pas hulle nie in Die."
Paul van Dyk, Koos Vermeulen, Tshikalange, Coetzee: "Ek is eerlik. Hoekom sou ek my
Mamasela.NqtilanguaenNofemelahetdiekem 'land verlaat en myvrou en kinders agtergelaat
van die groep gevorm. Ek het my leerlingskap het? Ek wonder, mnr Maritz, as ons nou terug-
vir die moordbende in Swaziland gedoen waar gesit het in Suid-Afrika of jy ook so hard sou

Van b/,1 '

~SB-man bieg

BSB verlaat na 'n argument met kol Joe Ver-
ster oor betaling aan hom. ' ' .

, "Ekweier om met die huidigeBSB verbind

te word wat in baie gevalle ontaard het inniks R ... dizeelnd '. 'd .. ~
.. ~:se:n~Sp~~::~:~:::t?:::~~~~: '. ampspoe ige em e vir ne avontuur

deur die legendariese kolJJln Breytenbach na ' , ".., " .
ons verwys as sogenaamde 'super-recces'j''het
Van Deventer aan Vrye Weekblad vertel,
, "Ek bet na Londen gekom om myself in 'n

posisie te plaas waarek rustig en ongehinderd
" met regsverteenwoordigers kan konsulteer.

Daar was definitief voor my vertrek hierheen
pogings om my en my regsverteenwoordiger
te intimideer om stil te bly. . .

,"Daar is verskeie dokumente van die BSB
wat weggeraakhet, Ekis bangvals dokumente
word gefabriseeren teen my gebruik,Voor dit
gebeur, wil ek myself beskerm en het besluit
dat ek voor die kommissie wil getuig," se Van
Deventer, ,,', , "

"Ek het gewis nie na Londen gekom omdat
ek skuldig voel oor enigiets wat ekin die
verlede, gedoen het nie. Ek was 'n beroep
soldaat enhet in my werkensaakgeglo. Dinge
het nou sodanig verander dat eknie langerkan
stilbly Die en myself moet beskerrn." -

, Van Deventer vertel van die metamorfose
van Barnacle na die BSB. Hy se dat daar indie '
laaste ruk voor hy daar weg is, openlik deur
Verster begin praat is van die gebruikmalcing
van sogenaamde "intemasionale boewe", of
sommer kortweg m's.

"Ek sal getuig oordie probleme wat hierna
ontstaanbet toe mense vanvreemde en twyfel
agtige agtergrond gewerf is om saam met ons
te werk, Daar was mense gewerf oor wie die
weermag minbeheergehad het. Ditis waardie
hele plan, wat in teorie so goed gelyk het,
handuit geruk het," se hy. ,

HYsal na verwagting nog 'n rok in Londen
bly voor by na Suid A~rika terugkeer.

, ". ~ \ "
. " \ " \ \,' \ .. '

" .'" '\ \,' '.
, \ '; • -, , ) 't \ " ,
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Die Groote Schuur-gesprek

En toe het niemand horingsnie!
HENNIE SERFONTEIN en
ELSABE WESSELS peil
,die gemoedstemming

van die tweespanne
onderhandelaars in

Kaapstad
, "EK dink binne minute het almal geweet dat
niemand in die kamer horings het nie. 008 het
almal besef dat hierdie ontmoeting jare gelede
al moes plaasgevind het."

So het die ANC sehoofvanbuitelandse sake,
Thabo Mbeki, Woensdag se eerste historiese
ontmoeting tussen die ANC en die regering
beskryf.

" Saam het die'twee spanne tot die besefgekom
van die belangrikheid van gemeeoskaplike be
trokkenheid en vertroue, het hy gese,

Die opmerking was 'n treffende voorbeeld
van die belangrike deurbraak in menslike ver-

houdinge wat met die eerste ontmoeting ge-
maak is.: •

In talle opstigte was die week se gesprekke 'n
ontdekkingsreis van swart en wit Suid-Afrika
ners vanuit 'n posisie van diepe wantroue in
mekaar se motiewetot 'n punt waar lmlle mekaar
vind as gewone Suid-Afrikaners met dieselfde
ideale en ambisies.

Die punt is treffend gistermiddagdeur'Ihabo
Mbeki gestel toe hy in 'n toespraak aan die
Kaapstadse persklub gese het dat dit duidelik
was met die eerste ontmoeting tussen die twee
afvaardigings oorhoe dom dit was dat hulle nou
eers met mekaar praat.

Hoe diep die kloof was en met watter wan
troue die ANC die regering bejeen, het duidelik
geblyk uit 'n lang private gesprek met 008
Dinsdagaand. Ben van die belangrikste persone
in die ANC-afvaardiging het gese: "Hoe weet
ons 008~ die regering vertrou. Wie se hul
speel nie 'n spel nie. Die Angolese het 008
gewaarsku: moet niks van die Boere glo nie,

, tensy hulle dit onderteken. Anders verander

hulle weer van plan. Kykwathet gebeur met die
Nkomati-verdrag en die arme Mosambiek:. Of
kyk wat het gebeu/met die Lusaka-ooreenkoms
en Angola. Dit was eers na Cuito Cuanavale dat
die Pretoria-regering tot besi,nning gekom het,"

Nog daardie selfde aand was die probleem
van wantroue 'n belangrike deel van die agenda
tydens 'n strategie-byeenkoms van die rege-
ringsafvaardiging. ,

Daar is duidelik gewys oor die diepe wan-,
troue van swart kant, dat die goeie bedoelings
van die regering nie as vanselfsprekend aanvaar
sal word nie en dat dade meer as woorde sal tel.

Maar dit sou alles in enkele ure die volgende
dag verdwyn toe daar 'n klaarblyklike poging
van albei kante was om die verlede agter te laat.

Tydens die bespreking het Thabo Mbeki die
regeringsmense daarop gewys dat verskeie van
die ANC-lede jarelankagter tralies was. "Maar
daar is geenverbittering onder hulle nie. Die
blote feitdathulle saamhier is, bewys ons diepe
ems en opregtheid met die gesprek,". ,

Regeringsmense het later.gese hulle was

getref deur die woorde en die waardige manier
waarop dit gestel was.' ,

-, Die ANC-lede 'op hul beurt was ewe diep
beihdruk deur die duidelik opregte woorde van
die minister van Staatkundige Ontwikkeling, dr '
Gerrit Viljoen, aan die begin vansy aanbieding
van die regeringsbenadering, Hy hetgese dat in
sy persoonlike hoedanigheidhy oorstelp is en 'n
diepe bewustheid van vreugde ervaar dat die ,
twee kante weI met mekaar kan gesels. ",<,

In die meer onrspanne atmosfeer tydens die '
aandete is daar soms draakgesteek met mekaar.
Op voorstelvan die minister van Buitelandse
Sake,PikBotha, is besluit dat hy en sy eweknie,
Thabo Mbeki,'nheildronk op die leiers van die

, ander span sal insteI. Botha het 'n heildronk op
die vise-president van die ANC, Nelson Man
dela, ingestel en toe Mbeki daarna aan die
woord kom, het hy met 'n emstige gesig aange
kondig: "Ongelukkig het my adjunk-minister 'n
fout begaan deur geen toespraak oormy leier te '
hou nie. Dit ontneemmy nou die geleentheid om
oor sy leier positiewe opmerkings te maak."

'Regering moe!regsesvasvat'

I
,I
I
I
I
I

~ ~ , '.' J .. :, '

Albie Sachs kort na die bomontplofflng In Maputo

ondeIhandelingsnoodsaaklikis om 'ntoekoms- met die geweld van apartheid gemoeid.
tige bloedbad te verhoed. "Pres De Klerk het duidelik verklaar dat hy

Hy het hom verrassend gematig en pragma- weg van apartheidbeweeg, daarbehoort dus nie
ties oor die regering se benadering tot die same-' 'n emstige probleem te wees nie. 008 begryp
sprekings uitgespreek:. Modise beklemtoon dat ookdat dit 'n politieke probleemvir die regering
daar vanANC-kant 'n gewilligheidenems is dat is. Daaromis 008 bereid om, sodra die huidige
daar vorderinge tydens die huidige gesprekke struikbelblokkeuit die weg geruim is, voorkeur
moet plaasvind. Hy glo dat die onus op die aan die einde van die ,gewapende stryd te gee
regering rus om sulke vorderinge moontlik te nog voordat substantiewe onderbandelingsbegin."
maaken struikbelblokkeuit die weg te ruim. Hy Die sobere woorde kom van 'n man wat toe
glodat dieregering "ewegretigisdatvordering . hy laas in 1962 op besoek aan die Kaap was,
gemaak moet word. Dit is waarom DeKlerk en ondergronds selle en strukture,vanMK- metdie
sy regering baie verder as enige van hul voor- oog op sabotasie - op die been woo bring. Hy
gangers gegaan het en tot die huidige ontmoe- was regstreeks by die eerste sabotasie-aanvalle
ting ingestemhet. in Johannesburg aandie einde van 1961 be-

"Ondanks openbare stellinginnames is dit trokke - toe was daar nog streng opdrag dat
duidelikdat albei partye vasbeslote is dat daar 'n burgerlikes nie beseer mag word nie,
deurbraak moet korn. \. Hoe voel dit omna 28 jaar terug in Kaapstad

"Die huidige konflik is heeltemal sinneloos. te wees? "Dit bly 'nwonderlikestad. Dit is selfs
Dit is in niemand se belang nie. 008 benadeel nou pragtiger as ooit tevore. Ongelukkig konek
onsself as Suid-Afrikaners en niemand put te min besigtig. , '
voordeel daarnit nie, "Eindelik eindig alles net "Ek is terug met gemengde gevoelens. Ekis ,
in die dood vanbaie mense, die vemietiging van jubelend om terug by my mense te wees. Maar
die ekonomie en die lyding van miljoene. Daarom ek is ook bitter en kwaad, baie kwaad. Ek kom .
moot die huidige gesprek slaag," ' , terug na al die jare om mense wat nog steeds

Oor die omstredenheid van die sogenaamde onderdruk word, te vind. Die veranderinge wat
gewapende stryd verduidelik Modise dat dit nie weI plaasgevind het, bly maar heel oppervlak-
net halsstarrigheid aan die kant van die ANC is kig, ""
omnie onmiddellikdaarvan afstand te doennie. ''Na alles het. 008 me besluit om bomrne te
Dit kan slegs gedoen word as die struikelblokke ,gooi omdat ODS Die saamin dieselfde toilet as 'n
in dieweg tot onderhandelinge verwyder word, .;, blanke kongaannie. Maardaarom is ekhoopvol
want, se hy, die gewapende stryd is ten nouste . dat 008 eindelik in gesprek met mekaar is."

HENNIE SERFONTEIN

"DIE ver-regse bewegings is 'n poteosieel em
stige bedreiging vir die huidige onderhande
lingsproses. Daarom is ditnoodsaaklik dat die
regering onmiddellik aandag aan die probleem
gee."

Dit was die woorde van die 56-jarige Joe
Modise, hoof van die ANC'se militere vleuel,
Umkhontowe Sizwe(MK), op die vooraandvan "
die eerste ontmoeting tussen die ANC en die

regering. , ..,' , :." '"
Hy waarsku: "Die meose is militerbehoorlik

opgelei, ten volle bewapenen meernog, hulle is
wetlik bewapen. Hulle is 'n duidelike subver- ,
siewe element, want hulle het in heel duidelike
taal in die openbaar hulle oogmerke aangekon
dig. Hulle is vanplan om die wapen op te neem ,.
teen die ANC wat hulle as hoofteiken verklaar
het.

"Maar 'n mens het rede om te glo dat hul .
teiken nie net die ANC sal wees nie, maar ook
lede van diehuidige regering. Want hulle beskou
as hul teiken alma1 wat inhul weg staanen almal
wat apartheid verwerp.

"Dit is heel duidelik dat hul veral hul woede
leanIoslaat op mense in die regering wat vooIheen
ook soos hulle gedink het en ook in apartheid
geglobet.Vandagbesko1i bulle die regeringsmense
as verraaiers." '

Modise se dit is duidelik vir hom, as 'be
velvoerder van MK, dat vredesinisitatiewe en

". '.1

"0 HERE, eenvan die Slovo's is hler," het 'n lughawe-amptenaar uitgeroep toe
AlbieSachs gistermiddag hullend van vreugde na meeras 23jaarinballlngskap
op die lughawe Jan Smuts aankom,

Sachs.lidvandie ANC seRegs- en Grondwetlike Sake-komltee.het saam met
'n Fedtraw-afvaardiging van Harare na Johannesburg gevlleg, envolgens een
van sy mede-reisigers het almal hande vasgehou toe hulle Suid-Afrikaanse
grondgebied bereik. .v '

Sachs het toe sy groot wens herhaal om so gou moontllk by~~lieberge te kom,
Hy het twee maande gelede in 'n onderhoud met Vrye Weekblad ges~ hy wil
Tafelberg weer uitklim sodra hy by die liuis is. "

Sachs is direkteur van die Suid-Afrikaa08e Grondwetlike Studie.sentrum
aan die Instituut vir Statebondstudies in Londen en sal na verwagting nou
betrokke wees by die skryfvan 'n nuwe grondwet vir Suid-Afrika.

Hy het die land in 1966 verlaat en later by die ANC aangesluit.

Tydens 'nverblyfvan 11jaar in Mosambiek hethy 'n motorbom-aanslag op
~y lewe oorleef. Die voorval, presies twee jaar gelede in Maputo, het hom sy
regterarm gekos. '

Teen saktyd was Sachs steeds in die doeane.kantoor omdat hy nog nie
"klaring van Pretoria" gekry_h!t nie, volgens amptenare op die lughawe.

Die berg woo nie, toe'
kom Sachs maar

Joe Modlse
(Foto:EriCMI1IM •Afrapix)

Geen vrede sonder Boere

Vanbf 1
te sluit in 'n toekomstige Suid-Afrika," het
Mandela gess. ,

In sy toespraak voordie Kaapstadse pers
ldub gistermiddag het die ANC se hoof van
buitelandse sake, Thabo Mbeki, blankes se
vrees virverandering as een vandie grootste
gevarevirdie onderl1andelingsproses uitgewys.

"As 'n volkhet ons Suid-Afrikaners pro
dukte van apartheid geerf s,oos 'n Barend
Strydom.Daar is heel waarskynlik baie Barend
Strydoms daarbuite wat glo dat apartheid 'n
godgegewe stelsel is en hoe nader daar aan 'n
oplossing beweeg word hoe meer desperaat
sal hulle word,U

Selfs die hoof van die ANC se militere
, vleuel, Joe Modise, het daarop gewys dat die
ultra-regse groepe 'n regstreekse fisieke
bedreiging geword het.

In 'n duidelik beroep op die regse Afri
leanerhet die militere veteraan dit onomwonde
gestel dat oorlog die land net kanvernietig en
blanken swart onherroeplike pyn en leed sal
besorg. 'n Volledige onderhoud met Modise
verskyn op bladsy 3., '

Nog nooit is die Afrikaner se rol in 'n
toekomstige nie-rassige Suid-Afrika so duide
lik aangespreek:.

Op die oggend voor die gesprek begin
het, het Nelson Mandela in 'n heel een
voudige menslike gebaar dit duidelik ge
maakdat die ANC die Afrikaner-regering as
mede-vennote in die onderhandelingsproses
beskou. Hy het tydens 'n foto-sessie aan die
pers gevra om hul ondersteuning aan die
ANC te gee tydens die gesprek. Hy het
bygevoeg: "Maar 'ek versoek julIe ook om
die anderkant te ondersteun. Ons is almal
saam in die gesprekke en ons is almal saam
dodelik emstig dat dit moet slaag."

Vry~ Weekblad, 4 Mei 1990 '



Standard Bank National Arts
FestivalJune 28 - July 7

Don't miss out on the best party of the year. Join the thousands of South
Africans who have discovered the country's major arts happening. Prepare
yourself for a feast of culture - and the time of your life.

It all starts in Grahamstown at the end of June. But you need to sit down
now to plan how to make the most of our greatest annual arts event.

There is something to stimulate and excite everyone. From drama,
comedy, cabaret and revue, through to mime, dance, music, poetry, fine art,

craft, film and rock. The range is as wide as the diverse audience.

For ten exhilarating days immerse yourself in a cultural and social
experience that offers the latest and best talents in South Africa.

Make sure you don't miss out on something special. The explosion of
offerings makes it vital for you to choose from thousands of performances
and events. So, be sure 0 plan your visit in advance.

A comprehensive guide on what to see - with thumbnail sketches of
individual events - where to stay and how to get there, including all the
booking forms you need, enables you to get maximum enjoyment from our
own cultural kaleidoscope.

Send for your Standard Bank National Arts Festival booking kit today.

a
arts

Highlights of the 1990 Standard Bank National Arts Festival

NB:1820 Foundation members please complete this form to receive vour Booking Kit.

1820

· ·· Code

• Lieder recital by Deon van der Walt,
with Albie van Schalkwyk as accompanist.

• Robyn Orlin - Three Dance Works by
the 1990 Standard Bank Young Artist
Award Winner for Dance, with Pact Dance
Company.

• Standard Bank National Drawing
Competition, held every three years .

• Bonie Ntshalintshali and Fee Halsted
Berning, joint winners of the 1990 Standard
Bank Young Artist Award for Fine Arts,
exhibit ceramic sculpture.

• Guest Artist Exhibition: Cyprian
Shilakoe.

• Rolfes Impression's '90 Exhibition.

............... ........................ .................................... ............... ..

TO: The Festival Officer, Standard Bank National Arts Festival. POBox 304,
Grahamstown 6140 or 1820Foundation, POBox 2461, Parklands 2121

~ Standard Bank
, , "'~"" ,.' 5?"'~j1"~B%Y#".~S

BOOKING KIT APPLICATION FORM 1990

Name
Address

Please send me .:.......... copv/ies of the Festival Booking Kit.
I am/am not a member of.the 1820 Foundation and therefore do/do not
enclose R5per copy.
I wish to receive further infor~ationregarding membership.

The Standard Bankof South AfricaLimited (Registred Bank)Reg. No.62/00738/06 SBIG203282 FIG

, ". 'Yryc ~~IsJ>I.ajl, ,4.Mci 1990

A project of the 1820 Foundation

• Standard Bank National Festival of
Student Drama - plays from students
representing university and technikon
drama departments throughout the country.

• More than 1 000 Fringe events.

• CAPAB Opera Company 's premiere of
Britten's first chamber opera, The Rape of
Lucretia, conducted by Neville Dove.

• CAPAB Ballet's Romeo and Juliet,
choreographed by Veronica Paeper , music
by Prokofiev, conducted by Charles
Vanderzand.

+ CAPAB Orchestra gives a concert with
Stewart Kershaw .

+ Piano Recitals by Tessa Uys and
Surendran Reddy.

• Thing?, a premiere of a creation myth
conceived by Andrew Buckland and
Maciek Schejbal.

• Film Festival compiled by James Polley,
fol!ows the themeof "South African
Documents".

• The Winter School - Retrospect and
Prospect - artists, musicians and writers
will give lectures and readings .

• Andre P Brink discusses the post
modern novel.

• The Colossus of Brooklyn, by Mario
Schiess, with Bill Flynn.

• Dear Mrs Steyn, a premiere directed by
Deon Opperman with Wilna Snyman.

• Oemes, a premiere from PACT, by Guy
Butler.

• Diesel and Dust, by Charles Fourie,
.directed by Gerrit Schoonhoven.

• Give a Child, written and directed by
Gibson Kente.

• Houd-Den-Bek, a premiere from
PACT, adapted from an Andre Brink novel,
directed by lise van Hemert.

• CAPAB's production of Shakespeare's
Richard II.

,
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NUUS Hospitaalkrisis op hoogste vlak aangespreek

Deurbraak vir gesQndheidswerk~rs·
'''', ,~ '.. " " . '. ., ", ' ., '.' ..,)" .

, .
Bop-weermag steeds gereed vir staatsgreep

IF«o: J..,in Sholl. Afrapbt)Protes by Bare

CHRISTELLE TERREBLANCHE

dokters,verpleegsters en nie-mediese
werkers bygewoon is, het die
noodsaaklikheidvan 'n verenigde front
van gesoadheidswerkers heldemtoon.
"Nou is die groot kwessie dat elke
persoon wat in 'n hospitaal werk, 'n
gesondheidswerker is. Die regering
probeer ons verdeel om te se dat
byvoorbeeld verpleegsters "profes
sionele" en nie werkers is nie. Ons
moenie toelaat dat hulle s6 agterdog
tussen ons saai nie," het Monde
Mditshwa, nasionale organiseerder
van Nehawu, gese.
'n Senior verpleegsuster het gister
aan Vrye Weekblad gese die swart
verpleegsters is "vasgevang" tussen
die owerhede en die stakers, "Die
vergoeding wat ons kry, is
godskreiend. 'n Senior suster met26
jaar ondervinding kry byvoorbeeld
net Rl 200 uit. In 'n sin doen die
stakers ons vuilwerkvir ons, want as
verpleegsters mag ons eintlik nie
staak nie, Baie van ons is gemtim
ideer om deel te.neem, maar eintlik
is onsverskeur tussen die slegte
behandeling wat ODSkryen ODSetiese
kodes,"

van die, Bop-weennag doen steeds vlugte oor die stad,
terwyl Buffels by die uitsaai-sentrum, die landdroshowe en

DIE Bophuthatswana-weennag het gister nog 'n swaar teen- regerings-geboue ontplooi is. Buite die grense van
woordigheid by sleutelpunte van pres Lucas Mangope se Bophuthatswana het die SAW sedertdie naweek aile voer
regering in Mmabatho gehandhaaften spyte daarvan dat die tuie deursoek en passasiers ondervra.
uitgeweke leier van die opposisie sy plan om terug te keer, Malebane-Metsing het onlangs uit ballingskap in 'n

;:oIaatvaar het. buurland gese die PPPhet met die ANC saamgesmelt en dat
"n Veiligheidsnet is sedert die naweek rondom die' Bophuthatswana binnekortdie eerste land binne die grense

hoofstad gespan nadat Rockey-Malebane-Metsingverlede van Suid-Afrikamet 'n ANC-regering kan wees. Die doeI
maand aangekondig het dat hyop I Meiterugkeer'om 'n van die bewindsoomame sou wees om Bophuthatswana .
ANC-staatsgreep in die tuisland uit te voer. Malebane-Met- weer met Suid-Afrika te Iaatsaamsmelt, . .:" .
sing is in selfopgelegte ballingskapsedert hy in 1988 namens. Malebane-Metsing het Maandag aan die hand van 'n
sy Progressive People's Party,PPP.die bewind probeer oor- woordvoerder in Johannesburg gese hy het sy plan om uir
neem het, maardit met die hulp van die SAW onderdruk is. ballingskap terug te keer weens die veiligheidsnetwerk

Inwoners van Mmabatho het gister gese twee helikopters .afgelas._~ .

"'i' ~

Woensdag onverwags gevra om met
Baragwanath-shopstewards te praat.
. Daar is skriftelik ooreengekom

,<fat die1PA enNehawu opdie hoogste
vlak onderhandelinge sal, begin, op
die basis van die dokument van eise

; wat Woensdag deur Nehawu aan die
TPA voorgele is. ;"
. Die eise sluit in die erkenning van

Nehawu, die beeindiging van tyde
like indiensneming, 'n minimum
salarisvanRlloopermaandendie

. desegregasie van gesondheidsdiens
teo (Tans is gesondheidsdienste
opgedeel tussen 14 administrasies)

Jay Naidoo, algemene sekretaris
van Cosatu,hetby die perskonferen
sie die media, veral die SAUK, skerp ,
gekritiseer oor hut hantering van die
hospitaalkrisis.

Hy het gese Cosatu glo 'n propa
ganda-veldtog om die y~ond in 'n
sIegte lig te steI,word deut die reger
ing teen werkers gerig. .

"Dit was nie nodig om 'n enkele
hospitaal te sluit nie, en niemand se
Iewe is in gevaar gestel nie. Ons het
deur ons organisasies reelings getref
vir noodgevalle, , '

"Die werkers het as 'n laaste uit
weg gestaak. Ons het gehoop dat dit
nie nodig sou wees Die, maar e1ke
ander metode wat gevolg is, bet niks
opgelewer nie. Die skuld vir die .:
probleme moot voor die deur van die
TPA gels word," bet Naidoo gese.

Nou word daar op die hoogste
vlak met Nehawu onderhandel, iets
watas 'ngroot deurbraakvir gesond-
heidswerkers gesien word. _,

Die uiteindelike doel is nou om
alle gesondheidswerkeri, insluitende
die sogenaamdeprofessionelewerk
ers soos dokters en verpleegsters, te
verenig.

Sprekers by 'n .vergadering
Woensdag by Baragwanath, wat deur

CHRISTELLE DE JAGER

IN 'n tasbare uitvloeisel van die
samesprekings tusset.! die regering
en die ANC; is die eerste stap tot die
beeindiging van die hospitaalkrisis
gister geneem met 'n noodvergader
ing in Kaapstad wat onder andere
bygewoon is deur die ANC se vise
president, Nelson Mandela, die
minister van Nasionale Gesondheid
en Welsyn, drRina Venter, Cosatu
afgevaardigdes en verteenwoordigers
van die Transvaalse Provinsiale
Administrasie.

Die deurbraak het gekom nadat
die Staatspresident, FW de Klerk,
Woensdag vir Mandela genader het .
oor die hospitaalkrisis. Hulle het
gesamentlik 'n boodskap aan die
National Education Health and Al
lied Workers Union (Nehawu) ge
stuur, wat gister by, 'n Cosatu-pers
konferensie deur Winnie Mandela
oorgedra is.

Sy het gess dat dr Venter 'n on
derhoud toegestaan bet oor die krisis, '
en te eniger tyd gereed sal wees om
,'n noodvergadering met vakbond-
afgevaardigdes te hou. '

Mandela het homselfbeskikbaar
gestel om die samesprekings by te
woon en dr Venterhet gese dat as dit
nodig sou wees om die samespre-'

. kings uitte breitot die erkenning van '
Nehawu, die minister van Admini
strasie, dr Wim de Villiers, genader
sal word. '.

Daar is egter deur hul beklem
toon, het Winnie Mandela gese, dat
om onderhoude toe te staan nie die
erkenning van 'n vakbond beteken
Die. d <,'~ '. h ~;,. ,<

Werkersaksie deur gesond
heidswerkers hetal 11 hospitale in
die Transvaal geaffekteer en na 'n
staking by Baragwanathhetdie TPA

SOCIETIES IN TRANSITION: a comparative
analysis applied to South Africa

SPREKERS:* Dr F Van Zyl Siabbert
Idasa: Beleidsdirekteur

* Mark Swilling
Uriiversiteit van die Witwatersrand;
Sentrum vir Beleidstudies
Datum: Dinsdag 22 Mei 1990
Tyd: 19hOO vir 19h30

In 'n stimulerende aanbieding van 30 minute doen Mark Swilling 'n verge
Iykende analise van lande soos Argentlnlll, Brazilill,Chile, Mexiko, Grieke·
land, Portugal en Spanje watvia 'n proses van OORGANGbewe-eg hetvan
'n outorit~re bestel na een of ander vorm van demokrasle.
Aangeslen dltalgemeen aanvaarword datSuld·Afrika tans In 'n proses van
oorgang eerderas dekolonlsasle (watdie geval was Inlande soos Namibia,
Zimbabwe en Mosambiek) verkeer, sal dr Slabbert die vergelykende
analise as brell raamwerk gebrulk waarblnne die huldlge politleke gebeure
In ons land verstaan en vertolk kan word. .
Ten einde u plek te bespreek, stuur asseblief u semlnaarfool (R10 per
persoon) tesame met u naam, adres en telefoonnommervoor 16 Mel 1990
aan:

Societies In Transition
ldasa
Arcadlastraat 1077
Hatfield FOlUm 203
Hatfield
0083 .,
Vir verdere navrae, kontak Ethel by;
Tei: (012) 3422335/6

. ,F~X:J~1~) ,3421926
Rog91n lo<IGIllI word__hou

Vir R1,50 'n
weekkom ».>

stimuleer onSi.
.' : .-:'-"

jou In jou
voornuis.

Van nou at kan jy Vrye Weekblad elke VrYdag by[ou huis atgelewer
kry. Vir net R75 perjaar of R40 vir ses maande (AVe ingesluit).

· (Ditisnou asjy inPretoria, GroterJohannesburg, 09s:...0f:·Wes-Rf:ln~t_
· of in die Vaaldriehoekwoon. Wat Kaapstad en-elers betref, is ons .
verspreiders nogbesig met voorbereidings en ons sal die datums
lateraankondlq.) ! . ..

Stuur jou tjek of posorder, uitgemaak aan Times Media Ltd, aan Vrye
Weekblad, Posbus 10493, Johannesburg 2000 of skakel Rene, Adele, pat of

· Tracy by 497;2711.
Naam: ...;... :.... .:.-_..:. __
Adres:__ ., ~ .__
Poskoder.; _

Naskrif: Vir dieeerste 250 intekenaars stuurons 'n gratis Vrye Weekblad T
hemp saam. DieT-hemp is besigom 'n versamelaarsitem te word.

VryeWeekblad,4 Mei 1990
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·SHE'S GOT
WOBBLY LEGS

,AND APROUD MOTHER.

"

: "

AND THOUSANDS OF ENEMIES.
, ,~';. t"' " ,. ' .._
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" .

The more wechange the world
to suit us, the morewe threaten
the plants 'and animals around '
.us.People, pollution, drought, '
.over-popularion ...these are just

':a few.of the enemies. ForShell,',
.\ ' the' issue is clear. We know that .

we have to exercise the highest'
possible degreeofresponsibility

. in everything wedo, .

'" '
': d :.' •

" ,
> .,J

"

'"

, -~ <

Working. . ~ .
to make a difference.~, ' ..
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Dr Jan van Rooyen, afgetrede NG Ds Sam Buti, moderator van die
predikant wat destyds nou gemoeid NGKA; vertel dat a! die gemeentes
was met die saak, se die geld wat van ann die Oos-Rand, Wes-Rand, Soweto
RMP ontvang is, is destyds gebruik en Johannesburg uit die kerkie gegroei
vir sendingwerk, het. Vir hulle het die kerk geskiedkun-

. "Hulle het nie mooi gemaak met dige waarde, Die Kerkraad is nooit
ons nie" - bedoelende die RSK - se geken in die verkoping van die kerkge-
oomPhillip oor die slopery. OokVan bou destyds of onderhandeling oor
Niekerk voel omgekrap, Hy, se, die. die ontruiming van die gebou nie, se
onderhandeling hetdiebele tyd tussen .. Buti. Daaris patemalisties opgetree

.. die RSK vail die NG Kerk geskied, .' teenoor die swartkerk.
terwyl dieNGKA oor me dit gaan, Nee, se dr Howard du Toit, waar-
eers ses weke gelede van die finale nemende voorstitter van die RSK.
ontruiming in kennis gestel is. RMP het deurentyd met die RSK oor

Die wit kerk gee die-geld, maar is die saak onderhandel en ds Mothupi
nie emosioneel betrokke nie, Om die is gereeld hieroor'geraadpleeg,
rede besefhuIIe nie die ware gevoe- "Ons alma! weet lankal die kerk .
lens rondom die sloping van die gebou moet een of arider tyd ontruim word.
nie. . '.Voor ds Mothupi Junie verlede jaar

Vier oUderlinge voor die kerk In Ferrelrasdolp beslg met laaste oprulmlngswerk: Cann~n Kgampe, Daniel Marurna, Norman Lungu en Philip
Mojapelo (scrlba). "Dis die wireld van vandag: kerke maak plek vir shopping centres," si Lungu, wat al40 jaar lank IIdmaat van die kerk Is.

(Fote: Max du P,eez)

. geemeriteerhet, was die RSK telkens
met hom in verbinding en verskeie
moontlikhede is oorweeg."

Die gemeente kannou skuifna wit
gemeentes in Hillbrow, Observatory
of Johannesburg-Oos.

Van Niekerk 'verwoord vdie
probleem as volg: "Die gemeente se

. hulle wil dans. Daar's 'nvrees dat die
witmensesal kla omdat ons raas op 'n '

.Sondagmiddag'as hulle wil slaap."
Hywendnou 'nlaastepoging aan

om die kerkgebou teprobeer.red.
Daar isjntussen vasgestel dat "die
Raad vail Historiese Gedenkwaar
dighede bepaal dat alle geboue ouer
as 50 jaar wat gesloop word, eers die
toe stemming van die Raad moet ver- '
kry. En RMP het dit nie gedoen nie,

om die oppervlakregte te gebruik.
Volgens die hoeksteen van die kerk

is die gebou nog dieselfdejaar opgerig,
In Mei 1971 is 'n ooreenkcms tussen
die Ring en FerreiraEstate gesluit dat
R15 000 aan die RSK betaal sal word
vir die opsegging van die permit, en
dat die RSK die gebou 'n jaar later
moet ontruim.

Omdat ontwikkeling nie dadelik
begin is nie, is die RSK toegelaat om
steeds die gebou te gebruik. Maar
verlede jaar is die RSK gevra om die
gebou te ontruim, en die onderueming
was dat dit teen die einde van Febru
arie vanjaar gedoen moet word.

Verdere uitstel is gegee tot8 Mei,
. sodat die gemeente 'Sondag 'n laaste

diens in die gebou kan hou.

INA VAN DER LINDE

OOM Phillip Mojapelo, 72. van Jeppe
Hostels 164 se hoogtepunt van die
maand is wanneer hy sy deftige
manelpak met die swaelstertpunte en
stywe boordjie aantrek en afsit kerk
toe vir nagmaal.

Virdie afgelope50 jaar is hy lidmaat
van die klein kerkie van die NG Kerk
in Afrika in Andersonstraat, Ferrei
rasdorp, in die hartjie van Johan
nesburg.

Op Werkersdag kry ons hom en
nog drie ouderlinge voor die ker aan't
werskaf aan die gemeente se kombi.
Hulle het nie R200 gehad om dit te

. laat regmaak nie en spring toe self'in.
In die gemeente moet die manne

maarinspring. Die sowat 300lidmate '
bestaan onitrent net uit vroue. Huis
bediendes wat in wit woongebiede
werken bly.

, Sondagmiddae, rui die witmense
.se skottelgoed gewas is, spring hulle

, 'in die taxi's en kom net betydsaan vir
die diens. Die kerk is gerieflik naby
aan die taxi-staanplek,
", Die gemeente kan -ook me 'n

voltydse predikant bekostig nie. Nie
seder! verlede jaar toe die bejaarde ds
Peter Mothupi afgetree het nie, 'n
Konsulent, die jong Pieter van Nie
kerk, help op die oomblik uit.

Eerskomende Sondag sal Phillip
Mojapelo vir die laaste keer sy swael
stertmanelpak vir 'n nagmaal in die
kerkie aantrek, want Woensdag word
die gebou gesloop,

. "Ons huil. Ons huiI baie," se oom
Phillip. Laas Sondag het die hele

. gemeente gebid vir 'n nuwe plek.
',., "Dis maar soos vandag se mense

is. Hulle breek kerke af om shopping
centres op te rig."

Die grond waarop die kerkie staan
behoort aan Ferreira Estate and In-

, vestment Company Limited, 'n volle
'; affiliaal van Rand Mines Properties'
(RMP). ' '
. Die hoofbestuurder van RMP, Oert

Strydom, se die Ringsendingkommis
sie (RSK) van die NG Kerk in Johan
nesburg hei in 1928 'n permit verkry

i

"

Nouweet ons ten minstewaar diehelis

.j
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die seismoloog- volgens Crouch" is dat -daar
dieselfde nag 'n glansendegasuitdie gat gespuit
het. OIt die gas verskyn daar 'n glinsterende

, 'wese met die vlerke van 'n vlermuiswat) op
'Russies aankondig: "Ek het oorwiD." '."',' .
, . Noudat die hel ontdek is, wonder 'n mens
waar. hulle na die hemel gaan soek.

ekspedisie gevoer word.
. Die seismoloog vertel die ontdekking van

die stemmehet die Russe so geskok- en ons
weet almal hulle is 'n klomp ateiste ~dat hulle
die wetenskaplikes omkoopgeld aangebied het
om stil te bly. '. '

Wat die Sowjet-Unie werklik o~tstelhet, se

the lower parts of the earth ... we read that the .
seed of a woman will bruise the serpents' head. .
Halleluja." .: ", . .
.. Daar eindig ditegter nie, se.Crouch. Hy het

. nog 'n artikel ontvang, Die keer van 'n
gesaghebbende Sweedse koerant, waarin 'n
onderhoud met die hoof-seisnioloog van die.'

INAVAN DER LINDE

,'DIE hel is 15 kilometer onder die aardkors in
, verre Noord-Siberie gelee ~ en dis amptelik,

'n Video met die inligting is Sondagaand
tydens 'ndiens van die Hatfield ChristianCentre '

, in Pretoria vertoon. Die vervaardigers is 'n
godsdienstige radio- en televisienetwerk in die

VSA. Trinity Broadcast, en die aanbieder is die D· ' ., 'd ·.. d' " " , ,,' I
pre~~e~:~~~t:~t~:~~~~~::i~,isetlike .uie regses se per. .eisree .S "'0,'~ng'e,S(Jfl . ',1
Sondae gelede deur pastoor Ed Roebert van r ..-;. .~
Hatfield gemaak. Die Sondag het hy met dieCI:fRISTElLE TERREBlANCHE hulle eerder "almal.bymekaar staan", hoewel 'n weermag-arsenaal van 'n aantal masjienge-. ': ~

',' .~)'~)gekQllten, vettd dat'ng~Hnsc.':.'. ' .' ..... ,._ .... , ,_" ...':: ::dio"ee~sge.dagte."~eIOndet'dieregsetpds~.. wereenander~igberOOfhef,i$,$teeds~~l:~},...:_""".8;::~~:r~r die ;;k~,;:~~::,j;,.,,,~,,r:~.~~,'~.s~~~ o~ .. 11 ~erettis~c fr~t!O, ",~V~b.~r ••_:,... i.,~" .; "~"'~'; ~",:,.""",:;,,;• .;. >'>, vI)'C.~enhetblykbaatkultu~ckt;';'''''', .
":'. __~.,~.., ..t.,'X...... ..i.~1tom _ >. :.".,:.,.,~;,>:;!~:."",.,~,~!,!'<!,).~ ..~.,9P&~s,a~t~~\9.t~", ... :;."J)ie:.•{e~.,_be$laau.»i!~aL20.orpl1.:,;tegses verwerI, ",,: , ,. ".",.~~.."";,,,= .:~·~~s
·,·,;,,·"':,,····ifmfl!!'.'!!1W~ ~d;',;~E·'···~:·-.4""· ,.~......,.'.,.... "~.. ,,., .",,~. ~, ...~~~__n:tuilim·,· ·""'··~][UijiilP.ljij:l;ie..A···SS~'
·:;~:~'it~~;y~~myIEieid1e:ooOiiulf~l~i1.f:~;·::bie~ ..·':.~~':~"~;:~~~~~~~'-:':~~~~~.~HNP~dUl~V~a;·:·' :'~ir~st,,~ncfi4dd:1Wb6ec~' Iitat:.,,' ,
,;.c~;,~r:~leCii·~ pif."""Pa~Die~..1~l't~;..~.¥Ut..SAw::,''','y.r~f'.BosI1Olf;·_BoftCviyheic.ls~.,'.... regerifii.dit··vfr;-~m oMi~Iif':~'" hit:::",."
~liI;Z:'~i\;",-~~~~""~:U!:,~~~~~\<:";'i.~ •.~n..'.Jl<ljmJllt}t~~'otfOrtL...·'Yaft.A1kmaat Swarti',die Transvaalse Sepera-. JaapMarai.,leicrvan'dieHNP.~Wedtonde(L:;:;;

"-~··rallkge6OO'iis;"··-····"· ... , " .,. ""'..'0 "'NriUblykdit'waarte wees,hoewel die weer- . tiste, Blanke Veiligheid en dieNuwe AWB'fs, luidetoejuigiIlg op'n.AWlf-ver8adeiiiiisese~~~;,:

'''''f>ie' iempetaMtrhier war 'n 'ortget'()()ftike" "'niil.g; stecfifss!l'iy weefdaar'niks van nie en dat" ." DiemeesteIs onwiIHgom 'nalliansie met die' '''In die gemoed'van die Yolk is daar groat .
2000 grade Farenheit. '''n Brandende inferno in. dit 'n saak vir die polisie is. Konserwatiewe PartyvandrAndries Treurnicht begrip virhom. DeKlerk sal waarskyDlik me« ...
die aardkem," se Crouch. Woordvoerders van die grootste lOgsgesinde .' . aan te glll!Jl-wat hulletoegang tot die onderhan- met die soort van ding te doen lay. As hy oris

'n Hoogs sensitiewe mikrofoon is in die gat groepe in die land het die week bevestig dat .- delingsproses kon gee - en wend hulle toone- probeeruitlewer aan swart kommuniste. sal die
afgesak.. Die wetenskaplikes het 'n menslike hulle saamstaanin die forrnasie van kommando's ' •mend tot buite-parlementere wee. oorlog 'n ander vorm aanneem." .

. stem gehOOf wat "gil van wroeging en pyn". en dat daar binnekort landwyd met oefeninge Terre'Blanche het die week gese di.e AWB Later het AWB-hoofsekretaris•.Kays Smit,
"Die ontdekking was so verstommend dat begin word. bereihomselfvoorviroorlog"teenweerrnagte probeervoorbrandmaak: "Daargaannogbaie

diewetenskaplikes bang was om voort te gaan," Hoewel "liberale blankes'" die regses se soos Umkonto we Sizwe". Vanons wees. Ons gaanbaiehofonkostes he. Ek
lees Crouch voor uit 'n Engelse vertaling van 'n "nommer een vyand" is, is dit veral swartmense "Mag is injou kop, nie in getalle nie," het hy wiI julIe ker~geld he, julIe broodgeld en julle
artikel in 'n Finse wetenskaplike tydskrif. wat beangs raak oordie "regsearsenale", terwyl met verwysing na Bloedrivier gese. "Ons is die drankgeld.". ' . ,

Buiten die een prominente stem, kon die feitlik alma! in polisie-aanhouding swartmense regte vryheids'Vegters." Hy weier volstrek om Terre'Blanchehet selflatergese die regering
wetenskaplikes ander stemme in die agtergrond is. geta!le te verstrek. het' die "cheeck". om na Rudolph as 'n mis-
hoor - "duisende en selfs miljciene gillende Die AWB,wat tot 2 Februarie 'n verbode • Diemeeste'regsegroepemaakegteropenlik dadiger te verwys as hy "'n geweer of twee
gefoiterde siele". . organisasie was, se hoofleier, Eugene Terre'Blan- daarop aanspraak dathulle die steunofminstens onwettig besit", terwyl die ANC die hele Krem-

"Now folks," se Crouch, "we know and th~ .che,het die week gese aile komruando'sis onder ' 'die simpatiee van die SAW en SAP geniet. lin se arsenaa! het en daarmee in Welkom se
Bible tells us from all times, hell ... is down in sy bevel. Ander regse leiers het aangedui dat Piet "Skiet" Rudolph, wat twee weke gelede strate rondhardloop.
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Vinette sou

8
Bruin ofwit

Fanny iets kon leer

=

die Kaap was onwettig.
, Toe is die twee Namibia toe, waar

die wette die vorige jaar herroep is.
Dit was maar 'n alleen-troue, Net die
bruid en bruidegom en twee vriende
saammet die NG predikant in die NG
Sendingkerk in Kornisdal. Toe word
sy mevrou Odendaal.

Dis met nostalgie dat sy terugdink
aan haar jare in Windhoek. "Ek-wou
so graag die land se onafhanklikwe-,
ding bywoon. Winhoek was 'n won-

, derlike plekvirmy. Hoewelekvinnig
daargeleerhet dat wette watverander
nie mense se houdings verander nie."

Sy het sekretariele werk gedoen
om 'n inkomste te he. maarterselfder

- tyd het sy goeie kontakte in die tearer
opgebou. Later was sy betrokke by,'
die sligting van die Theatre for Peace

'- 'n verhoog om sosiale bewussyn te
bevorder,

'n Veranderende Windhoekhet sy
:eie struikelblokke gebied. "Op die
oppervlak was apartheid besig om
ontbind te word, maar die rasse-haat
het diep gele. Tog. dit was wonderlik

" om deel te he aan 'n plek watbesig
was om deur moeilike tye te gaan - 'n

, eksperiment vir Said-Afrika."
In 1984 issy geskei en die vol

" geode jaarhet sy enhaar twee dogters
teruggekeer Kaap toe.

Ebrahimbeskryfbaarrol as Fanny
asdiegroot deurbraak inhaar loopbaan.
"Dis die soort rol waaroor 'n mens

, -droom."
Omdat daarmin in die anale oor

haar opgeteken is en die verhaal van
Bamey en Fanny . Barnato eintlik
onbekend is. het Ebrahim verwag dat
die verhaal die wenkbroue sou laat
lig. Maar dat 'dit koerantvoorblaaie

,souhaal, verbaas haar steeds.
" "Vir mywas dit net 'n wonderlike

geleentheid 'om 'n interessante ka
, rakter te speel."

Hoewel.'n mensduidelik paral-
, !1e1le tussen Fanny Barnato en Ebrahinl

kan trek, het sy nie haarkarakter deur
haar eie ervarings probeer inkleur

;nie, se sy. "KIeur was nie vir my die
issue in die verhaa! nie. Die anti
Semitiese tema is veel s.terker."

:
IVlnette Ebrahim was

vyf jaar oudtoe sy ,
beslult hetom 'n

aktrlse te word. Sy se
sy was te vet om

Dorlngrosle tespeel,
maar die rol wat hulle

virhaaras' die verteller
geskep het, hethaar ,... -'"

- ' van haartoekoms as
toneelspeler oortuig.

ELSABE WESSELS het
methaargaangesels

Met dieselfde oortuiging het by sy
dogter geleer om nooit minderwaar- .
dig te voel nie. _
_' "Apartheid was altyd met my. Dit
'was iets wat my ouers my nooit laat
vergeet het nie," ,.'
, Vandag is Carter Ebrahim en sy
dogter egter nie in dieselfe politieke
stalnie. "Ek isbaie liefvirhom, Maar
die driekamerparlement is vir my 'n .:

. minderwaardigepolitieke kanaal. Hulle
kannie namens die mense praat me, .
want hulle is nie deur die mense ver- "Die groter tekens was om n~rens by die ou Space-tearerbeginwerk en

, kies nie." ". ," toegelaat te word nie. Jou kleur het drama-klasse by Yvonne Bryceland
As 'n skoolkind reeds het 'n re- jou van die reg van toegang weer- 'begin loop. Na skool het sy as assis-

belse Vinette die stelsel verwerp en hou." tent-vemoogbestuurder by die Space
politiesbetrokke geraak. "virmy hele Maar sy het ook besefdat sy beter begin werk.,' . .
familie .was dit 'n nagmerrie dat ek daaraan toe is as baie ander. Sy het Hoewelhaaroudste broer 'ndrama-
meer in politiek as skool belang gestel .' soms 'n tabel opgetrek en haar lewe ' graad aan die Universiteit van Kaa~-
het." Dit was die vroee sewentiger- met die van haar wit en swart stad voltooi het, het sy nie belang
jare en die van Black Consciousness. .' landgenote vergelyk. Gemeet nan ~' gestel omuniversiteit toe te gaannie,
, "Ons wou onsselfvan allesbevry," witmense het haar lewe nie so blink -"Vir my was dit establishment. Ek is

. verduidelik 'n vurige Ebrahim. gelyk nie, maar gemeet aan die van die soort mens wat in die middel wil
."Daar was 'n tyd toe ek witmense ., haar swart landgenote het haar mid- • inklim en my pad oop baklei,"

intens gehaat bet, Die we'rklikheid ';""deUdaslewe nie.so sleg gelyk nie,', .' -. 'n Gemaklike lewe in die tearer
van apartheid het in 'neenvoudige Soos haarpolitiekbet sy haar lief~ was dit nie, want sy moes vroeg

- ding soosbusryna yore gekom.Asjy -vir die teater by haar pa gekry. Hy . uitspring om 'n bestendige inkomste
". nie wit was nie, sou vier busse verby was 'n kranige toneelspeler., ' te soek. Dit was as'n ontvangsdame

jou ry en die.vyfde een sou vol wees. Toe'sy vyf jaar oud was, het sy _. by'nhoteldat'n "vlieenieruitBloem-,
Dan was jy maar. net weer laat vir . besluit 51 gaan 'n aktrise. word. Sy . 'fontein sy opwagting gemaakhet, en
skool."!">· was te vet om Doringrosie te speel. toe trou ons." , ' '

, "As 'n kind het 'n mens opgemerk maar die rol wat hulle virhaar as die Maar Suid-Afrikase wetboekehet '
dat dil altyd swartmense is wat deur vertellergeskephet,hethaarvanhaar nie voorsiening gemaak vir die soort
die polisie verjaag of opgepik word. . toekoms as toneelspeler oortuig. van huwelik nie. Die tussen 'n Vry-
Dit was die klein tekens. Later het sy in die skoolvakansies staatse Afrikaner en 'n Ebrahim van

AS die ware Fanny Bees 'n sin vir
humor gehad bet, sou sy die gedoente
random baar "oorsprong" vermaak
lik kon vind.

Maar Fanny was gelukkig. Hoewel
sy dalk koloniale diskriminasie er
vaarhet (dis noute se as sybruin was)
en haar mananti-Semitiese sentirnente
moes verduur.was bul die nagmerrie
van 'nlatere Suid-Afrika gespaar, Die
Said-Afrika van 'n Wet op Bevol-.
kingsregistrasie, 'n Wet op Groeps
gebiede, 'n onrugweteri 'nJVet op .
Gemengde Huwelike, ' '

Vloeue Ebrahimbet'nsinvir lnunor.
Sy skud haar kop oar die sensasie
random Fanny se velkleur en merk
heel filosofies op: "Miskien is ek die
eerste swart aktrise am 'n wit vrou in
SUid-Afrib re speel."

Vinette is gebore aan die verkeerde
kant van die kleurskeidslyn, nan die
verkeerde kant van die straatenonder
'n kleurbehepte wit regering. '

Haar 33lewensjare is nou verbind
aan die politiek van 'n apartheid
behepte Suid-Afrika, As 'n kleuter '
moes klein Vinette saam met haar>
ouers uit wit Suid-Afrika na bruin

, 'Suid-Afrika trek, soos bepaal deur
~ . dieWet op Groepsgebiede.

, Toe die 2l-jarige blinkoog op 'n
Boerseun verlief raak, moes sy weer
trek: die keerN arnibia toe. Na 'n land

,waarwit en swart nie oor hul skouers
boefte loer as hul hande vashou nie.

Maar vooroordele is nie net in
wetboeke vervat nie. Oit bet Ebrahim
goed te wete gekom in 'n skisofreniese
Namibia waar "normaliteit" nog in sy
beginjare was.

Haar politiek bet sy by haar pa
geleer, Carter Ebrahim is,'n veteraan

" in die- Wes-Kaaplandsepolitiek.
"Vandag word hy in sy eie gemeenskap
as 'n "sell-out" bestempel. Hy het sy
politieke heil in diedriekarnerparle-

, ment gesoek. " , , '
Mel ironie haaI51haarpa se woorde

aan: "Daar is die van ons wat moet
aglergelaat. word 0111: die stryd voort'
te sit Nie almal van ons kan op die

,voorpunt wees nie. Onthou, ons.kan '
dit nel op o~ manier doen."

: '
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Oop·koshuise: oenskynlike mannemoedwykgou
, , '.

Op 'nvraag oor die plasing van enkel~ swart. ' -wat liefsnie in oorwegendwit koshuiseopgeneem
studente in die oorwegend witmanskoshuise, se wil word me, en hulle sal hiervoor aansoek

. hy eerstejaars wat dieselfde studierigting volg, doen., , . . , " .'
word gewoonlik saam geplaas rondom 'n raa.dge- HuUe stel voor dat die· 'universiteit 'n
wer wat dieselfde rigting volg. Hy gaan dit; gedragskodeaanvaarwatafdwingbaarisviralle
volgende jaarweer doen. Vanafhul tweede jaar koshuise. Sake soos rasse-diskriminasie. voor
kan studente kies waar en saam met wie hulle ," oordele, ontgroening en vryheid van keuses
wil wees. moet hierin aangespreek word.

. "Ek meen 'n mens moenie druk op enigeen Maitland se dat wit studente aan hom gese
. plaas nie. Die eerstejaars in dubbelkanters kry '. hetdat hy sal moet rugby speel voordat hy kan

tien dae kans om te sien of hulle oor die weg inskakel. "Ek saldan verkies om glad nie in te
kom. Daarna kanhulle vankamerrnaats wissel." skakel nie." .

Mannemoed weliswaar, want dit blykdat die Palmerston,\\'at syB Juris op Turfloop voltooi
knoop juis by manskoshuise 18. het, meen dit het tyd geword dat die universiteit

Gerhardt Denk, voorsitter van die Black ' besluit watterrol dit in 'nnuwe Suid-Afrika wil
Students' Organization op Maties, se die mans 'speel.. .. ' .
huiwer om aansoek te doen by' wit koshuise. '.. ,"Hulle het apartheid bevorder. As hulle nou
",Diemense voel hulle wi! nie gelsoleerd gaanas .'n oop universiteit aanvaar wil word, moet ,
nie. maar eerder as 'n groep. Daar is 'n vrees vir hulle sensitief wees vir almal se behoeftes.
ontgroening. Min mense is bereid om die ham·· "Onswil nie'opgeneem word deur die Afri-
mering te vat wat van wit regses kan kom." . kaner-kuItuur nie, maar eerder 'n soort people's

Op Tukkies is dit dieselfde kwessie wat culture waar die goeie gew06nte van nie-ras-
swart studente twee kee'rlaat dink voor hulle by sigheid gekweek kan word." , '
'n wit koshuis aarisoek doen. Die voorsitter van Studente vir 'n Demokra-

Die rektorvan Tukkies,profDanie Joubert, 'tiese ,Samelewing (SDS). Hedwig Barry, s8
betreeds diestandpuntingeneemdat "die bepaalde ,rasseprobleme vlieg nie by die venster uit as
bevolkingsgroep waarnan 'n student behoort, koshuise oopgestel word nie. Die voorwaarde
nie langer ter sake (is) nie". , . vir oop kOslmisemoenie wees dat swart studente

Op die oomblik word swart studente in 'n binne die kultuuromgewing Ofmoet aanpas, Of
gastehuis van di~ universiteit, Huis-en-Hilard moet loop nie. '
gehuisves. .. Dan is dit beter om met die totstandkorning

Graham Maitland, 'ntweedejaar.enPalmer- van nie-rassige koshuise, wat 'n weerspieeling
ston Manuye. 'n LLB-student, se hulle gaan nie van 'n nuwe Suid-Afrika is. te begin.
volgende jaar vir 'n wit manskoshuis aansoek "Ons wil nie sien dat een of twee swart

. doen nie. Volgens gesprekke met die owerhede stUdente in 'n oop koshUis 'n verlore stryd teen
gnan Roosmaryn oopgestel word vir studente rassisme voer nie,"

algehele oopstelling van aUe koshuise.
, Dit volg na 'n meningSpeiling onder studente

wat getoon het dat net tien persent ten gunste
van algehele oopsteling is. .

Die meningspeiling toon dat 86 persent van
. die studente ten gunste van een of ander vorrn
. van inwoning op die kampus vir swartmense is, '.

en veertien persent is teen enige vorrn van
lmisvesting vir swart studente gekant. 'n Komitee
watuit swart studente.lede vandie studenteraad
en die rektoraat bestaan, gaan die saak nou

, ondersoek.
"Die besluit dat swartmense op die kampus

geakkonunodeer gaan word, is so finaalsoos dit
.kan wees. Daarmoetnou net besluit word oor 'n
werkwyse met inagneming van die belange van

, die studente. Daar gaan nou na. altematiewe
gekyk word," sa VivienePistorius, skakelbeampte
van die UOVS.
,.. SteUenbosch en liou Pretoria het intussen
weer die sank oordink en verklaar dat aIle kos- .
huise van volgende jaar af oop is.

Die verste gevorderin die "prnktyk"is Stellen:
bosch waar bykans al die bruin studente in die
Goldfields-koshuis en nog vier satelliet-huise
geplaas is.

'n Soori proeflopie is gedoen met twaalf
. meisies wat na samesprekings met die

huiskomitees van Erica en Serruria in die twee
wit koshuise geplaas is.

Piet duToit, inwonende hoof van Helshoogte,
s8hy kry die indruk dat die universiteit die keer
ernstig is met die oopstelling van kosbuise.•

"My indrukis dat dit as 'n afgehandelde saak
•beskou word, en dat alma! dit reeds so nanvaar
bet." '

INA VAN DER LINDE
'f •
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. ..
VERLEDE week het die Pukke die laaste Afri
kaanse universiteit geword om te verklaar dat

; , :~ alle koshuise vir alle rassegroepe oopgestel
'}, gaan word. . '. ..' '

:,: .Die eerste van die universiteite om hulle tot
oop koshuise te verbind,wasStellenbosch.Daama
het Pretoria, Bloemfonlein,Port Elizabetll en
RAU gevolg. Bygese, die aankondigings oor'
oopstelling het verledejaargekom toe aansoeke

, vir loelating reeds gesluit was.
, ,Die oenskynlike mannemoed wat aan die dag

. gele'is. het gou by een na die ander instellings .
· gewyk. t.otdat die praktyk op die oombliks6 .

daar uitsien:. Sommige kosh~ise word "grys"
" verklaar. en albei geslagte word daarin geakkom-

:. modeer. Eenstudentedekaanhet selfsvecwysna
.'nbeleid van "eic sake",en "algemene sake"wat '

. , '. gevolg word. ..' , '
,,'0' ' '" Studente by RAU het Woensdagmiddag 'n

· beroep op die universiteit gedoen am koshuise
· onvoorwaardelik en onmiddellik oop te stel.

Op 'n vergadering, gereel deur die:: Besorgde
Swart Studente (BSS), het dr Susan Booysen,

· RAU voorsitter van Udusa en dosent in Poli
tieke Studies gese die universiteitsraad se besluit

·om huisvesting aan alle studente te gee, is 'n
"small step for mankind and a giant step for
RAU". '
", Die voorsitter van BSS, Chris Landsberg. s8
die:: Raadsbesluit word verwelkom, "maar die
toestande op vera! die Afrikaanse kampusse

· vereis regstellende aksies om die euwels van die
,verlede reg te ste!''' Aan die Vrystaatse Univer
siteit word daartans gekykna "altematiewe" vir

'. '.:'. \ ,'or,' .; ..i, '1' ',t>, .,' i!'.

, '. \ " '
,,' ,\ \ > •
~ , \ \ ! \' '\ i 1 :' , .

"'\. \' ,\ \ '
. \ , \. , \ \ ',~ \ \ 'I

, ", ~ \: 1 'I ) ') ~ "

'yrye:: Weekblad,4 Mei 1990



911:1======

AGTERGROND Vir elke druppel swart bloed twee druppels wit bloed

Welkom in die stad vangeweld
~ z ' '

AWB-ondersteuners geedie saluutIn Welkom
(Foto": Chri,t.lI. r"m,blanchs)

CHRISTELLE
TERREBLANCHE het die

week in Welkom gaan kuier
en sommer twee

strydvergaderings gaan
bywoon: een van die AWB

en een van die ANC

"EK gaan enige plek waar geweld gepraat word,"
verduidelik 'n sakeman Maandagaand waarom
hy 'n AWE-vergadering 01' Welkom bywoon.

Hy het die week 01' Welkom gehoort, waar
, daar van twee kante af geweld gepraat is.

"Sich Hell" word die hoofleier, Eugene Terre
Blanche, deur die skare vanby die2 OOOwelkom
geheet.

"Natuurlik maak ons gereed vir oorlog,"
kondig hy later aan. "Die ANC gaan ons daartoe
dwing. Want hierdie week gaanhyna die onder-"\,
handelingstafel en eis ons land. De Klerk gaan. '
ons uitleweraan die kommunisle. Ons sal eerder
die land verskroei om hulle uit te jaag as om ons

, -vryheid prys te gee."
Enaandie einde van sy emosionele toespraak

oor die Boerevolk se armoede wil die skare
wee.t: "Wanneer kan ons begin skiet?" Die
antwoord: "Sodra julIe gewere reg is."

'n Dag later, 01'Werkersdag, eis 'n skare van
minstens 5 000 in die Thabong-lownship by
Welkom: "As die polisienie binne die volgende
week iets doen aan die regse vigilantes nie, gaan
ons wegbly van Welkom se winkelrakke, van
die plekke waar ons mense doodgemaak word.
Ons weel die blanke vigilantes het wapens en
val ons mense aan. Ons weet die polisie doen
niks nie."

En te midde van staande toejuiging, se 'n lid
van die Thabong Civic Association: "Vir elke
druppel swart bloed sal daar twee druppels wit
bloed wees, Ons kan ook die reg in eie hande
neem en vigilante-groepe vorm."

Dit is die twee sternme van Welkom in die
Vrystaat - waar die taal van geweld die lingua
franca geword het 01' die vooraand van onder-
handelinge oor die toekoms. ,

Die AWE 01' Welkom het Maandagaand 'ri
resolusie aanvaar waarin die samesprekings tussen
die regering en die ANC ten sterkste veroordeel
word omdat ditna symening die "volkuitverkoop"
tensy die ANC wapens neerle.

In Thabong het die inwoners amptelik en
eenparig ondemeerri om 01'7 Mei met 'n omvat
tende verbruikersboikot te begin tensy die poli
sie die probleem van blanke geweld aanspreek.

Die polisie het wel kennis geneem dat gerugte
van geweld in die stad hoogty vier. "Sedert 2

i Februarie het 'n vrees-psigose in die stad ontstaan.
. Dit is nie net wit 01'swart geweld nie, onthou. 'n

. ,

Beeldskone blanke vrou is. deur haar tuinier
vermoor,' word haastig verduidelik wanneer
gevra word waarom wet en orde heeltemal
hand-nit geruk het. '

Operasie Waghond word binnekort ook deur ,
die Welkomse polisie van stapel gestuur.

Volgens sers Marie Lombaard was aansoeke
virvuurwapenlisensies in Maart vanjaar tussen
drie en vier keer hoer as 'njaargelede. Negentig
persent van die lisensies is glo deur blanke '
huisvroue aangevra, Sy skryf dit toe, aan "in
timidasie" na 21 Maart toe die munisipaliteit 'n
optog deur die Thabong Teachers Association
verbied het. Die stad se skakelbeampte se dit
sou strydig met reels en regu1asies gewees het.

Die massavergaderingDinsdag en diebeoogde
verbruikersboikot van die sowat 180 000 in
woners van Thabong en Bronville, asook die
sowat 200000 mynwerkers, teen die b1ankestad 
(50000 inwoners) is 'nregstreekse gevolg van
die verbod. '

Inwoners van Thabong ly regstreeks en on
regstreeks onder die vrees-psigose. Hulle se
minstens een inwoner is die afgelope maand
deur regsgesindes vermoor. "Die dag toe die 01'
tog sou plaasvind," vertel Frans Baleni van die
Civic Association, "het 'n groep AWB-Iede by
die StHelena-kompleks aangekom en swart
mense begin skOP1 Toe almal wegg hardloop,

Twee marshalls by die ANC-vergaderlng methulle hout
AK47's

het hulle Mnikelo Ndamase gevang,aangeval alleryl geoefen. Terre'Blanchehet'aangedui dat
en uiteindelik geskiet. Minstens vier - David geweld net 'n laaste opsie sou wees .indien 'n
Ruthven, Pieter Ruthven, Jacobus Fourie en ANC-regering aan bewind kom,
Johannes Botha - is in hegtenisgeneem en is Maar 01' 12 Mei word landwye'kommando-
tans 01' borgtog. ,Die polisie het die voorval oefeninge, ook 01' Welkom, begin. "Vroue is
bevestig. - baie welkom. Verskeie 01'Graaff-Reinett, Dur-
, Volgens Baleni is nog twee swartmense 01' ban eri Uitenhage het gess hulle kom. Ek kan
10 April in die blanke sake-sentrum deurregses julIe versekerhulle gaannie koekies baknie," se
oritvoer en is hulle sedertdien nooit gesien nie. A.WB~hoofsekretaris, Kays Smit.: "Hulle gaan
Nog 'n utlUl,Johannes Mbel~, is sedert21 Maart leer om hulle eer tebeskerm."

'iiJ. die hospitaal met twee koeelwonde nadat hy , " Die AWB meen dat die ANC se weieringo~ -
in 'n winkelkompleks geskiet is. \"' 'geweldaf te sweer, beteken dat die regering sal

"Ons gaan beslis volgende week voort met moet aanhou toegee. '
die boikot," se Baleni, Die HNP-Ieier" Jaap Marais,het opdieselfde

Die regses dreig: "Ons sal die boikotmet vergadering scenario's geskets waar die ANC,
alles in ons ma~ teenstaan. .Ons het meer ma- , nie .net blankes se plase en huise beroof nie,

" niere van boikot as waarvan hulle ooit kan maar ookhulle "myne, spaargeld, pensioene en
droom." Die AWE en Blanke Veiligheid erken Westerse standaarde". . '
openlik dat hulle tot die tande toe gewapen is. "JulIe word nie banggepraat rue," het Terre'-

"Dit is steeds 'n wetlike oortreding om die Blanche later gese. "Jullehet Bloedrivier aan
gereg in eie hande te neem," het sers Lombaard julIe kant, Die Here salons verlos."
die week gese, "Ons sai die"regsgesindes ver- Die volgende dag het ANC-Ieier Andrew
volg, MhIangeni in Thabong gese: "Ons kan nie die

"Maar ons kan niks doen aan die patrollies wapens neerle voordat ons nie weet of die '
nie. As hulle saans na nege verkies om die strate samesprekings gaanslaag nie." Hy het die eis
te patrolleer, is dit hulle saak. Ons kan slegs 'n narnens die township-inwoners herhaa1dat aIle
verbod 01'die getal voertuie in konvooi plaas." SAW-magte onttrek word, dat alle politieke

Intussen het die AWE syburgerraadstrukture gevangenes vrygelaat word en dat ballinge
in kommando-strukture omskep en word in terugkeer as voorvereiste vir 'n skietstilstand.

'ODS sal Vlok 5008 'nbleddie mielieeet'
CHRISTELLE

TERREBLANCHE
"DIE AWE maak twee groot foute.
Die een is om te dink Suid-Afrika kan
'n gesonde ekonomie he sonder die
Jode. Die ander is om nie met die
swartmense te wil praat nie. Maar
met Inkatha aan ons kant, salons dalk
erenskom."

Aan die woord is Hennie Muller,
nasionale voorsitter van Blanke Vei
ligheid (BV) wat in Maart 01'Welkom
gestig is en na twee maande op 'n
landwye ledetal van 20 000 "van
Scottborough in Natal tot Kraaifon
tein in die Kaap" aanspraak rnaak. 'n
Tak is die weekin Johannesburg gestig.

BV was pas na sy stigting in die
nuus toe sowat 200 lede 01' Welkom
probeer het om 'n optog uit die town
ship na die sake-sentrum te stuit. 'n
Aantallede is in hegtenis geneem en
sommige moetnog afkoopboetes betaal
01' 'n aankIag dat hulle die gereg
probeer dwarsboom het.

"Thabong se mense sal nie deur
Welkom marsjeer nie en ons sal nie
die boetes betaal nie," het Muller, di~,

weekaan Vrye Weekblad gese,
Muller was self die week op 'n

AWB-vergadering 01'Welkom waar
indringend oor die "swart gevaar"
gepraat ~s, maar se BV se struktuur
opereer heeltemal afsonderlik van die
van die AWE se nuwe kommando-
•strukture.

"Maar aan die eindevandie dag
sal ons saamwerk," se hy.

Adriaan Viole, minister van Wet
en Orde het onlangs in die parlement '
tevelde getrekteenmense wat die reg
ineiehande neem deurwoonbuurte te
patrolleer en teen mense 01' te tree.
Hy het in die verband onder meer na Hennle.Muller '
BV verwys, verduidelikhy. "Hulle bedanknie net

"Ons isnie vir Vlokbangnie.Glad oor die salarisse nie."
nie, Daar is geen wet wat ons verbied BV maak soos ander regse groepe
om ons eiendom of persone te be- aanspraak 01' die simpatie van die
skerm nie. As die polisienie kannie, SAPendieSAW. "Onshetvanrecces
salons dit self doen." tot spes-magte, van alles. En 500

Muller se dit is geen geheim nie geselekteerde ouens wat binne minu-
dat polisiemanne teen 'n tempo van tebyeenkankomingevalvannood."
tot 25 per dag uit die mag bedank,juis Die idee is, soos die naam se, om
vanwee die "trauma" wat die poli- Blankes se veiligheid te beskerm, "Ons
tieke omwentelinge tot gevolg het. is goed bewapen en oefen gereeld."
"Nou die dag was die ANe ,nog, " , ' Maar Muller is bilie gesteld 01' die .
onwettig. Nouis hy skielikwettig,'" , t' feit dat BV me de~1 van die AWE is' '.

-nie, "Ons het nie kommando's nie, mielie, die bliksem." "
maarwerk soos wit weerstandsgroepe "Mease is keelvol, jy weet. Kyle, , '
in Amerika." Die organisasie maak wet en orde is daar nie meer nie. Die
nou geld bymekaar om daar te gaan, ' ANC maak en kry net wat hy wiI. Die
kers opsteek oor maniere waarop noodtoestand is die grootste bluf. Ons
eiendombeskerrn kan word. "Amerika het nie 'n ander keuse nie, Mandela
is baie simpatiek,",se hy. ,het self gese hy gaan ons grond en

Hy verwys ook na Amerika wan- eiendom vat. Hy bedoel dit." , '
neerhyverduidelikwaarom'nBoere- Hy se minstens 10 DP-Iede op
staat kanwerk. "As die swartes hulle Welkom en talle NP's het by BV
grond kankry, waarom nie ons ook aangesluit. Nog 'n nuwe beweging,
nie," vra hy, en se sulke state werk in die Goldfields Independent Traders
Australie en sekere dele van Amerika, Association (Gita) is die week 01'

"Ek dink 'n mens moet met die Welkomgestig om blankes se sake-
gematigde swartmense soos Buthe-belange te beskerm. '
lezi en Mangope praat. Ek voel die Oor 'n dreigende verbruikersboikot
KPbehoortdiepartyondersyhuidige deur inwoners van die townships,
beleid 001'te stel en ek sal nie omgee Thabong en Bronville, sehy: "Ons sal
as 'daar 'n swart regering kom nie, enige boikot-aksie van die swartes se
solank hy net nie kommunisties is kant af met alles in ons mag teen-
nie." " staan. Ons het meer maniere .om te

Volgens hom is BV nie 'npoli- boikotaswaarvanhullekandrooin.'
tieke partynie en sal hy voortgaanom "Dit is nou ons beurt om prette he.
van buite-parlementere wee gebruik Die ANC hetmos syne gehad."
te maak. ' "Maar daar gaan baie good kom

"Ekbehoort aan die HNP, maar sal voor ons sal skiet," lag hy, en vertel
selfs by Inkatha aansluit. Dan kan met genoee hoe Piet "Skiet" Rudolph

"Vlokmy die 'wit Zoeloe' noem. Skryf.,', "alles uit daai kluis gesteel pet. Daar
dit: Onswil hOmeet soos'n bleddie" ~', wasniksoor nie:-.:.'" , , : •

Vrye Weekblad, 4 Mei 1990 , " "' .', I • 10·'1 "J.' ~ I 'I '. t ~ ,. J' J \,~ \ ,- ! ,. r i
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Ole Wet op Bevolklngsreglstrasle Is seker die'
mees blsarre • en vernederende • stuk

wetgewlng In die beskaafde wereld. As die
,fondament waarop apartheid gebou Is, Isdlt
steeds op die wetboeke~ AUDREY BROWN, In
"Kaapse Kleurllng" wat nog noolt IndieKaap

,,' gewoon het nle, doen verslag

,,'

KEE1..EEN KING is van Chinese en
Indler-afkoms. Vanklein$afalhet sy

, by haar oupa en ourna gebly, en as
Chinees grootgeword.

Marie Duiker se rna was 'n Skotse
vrou en haar pa was swart. Sy het in
Doomfontein grootgeword tussen
mense van alle groepe, enhet later in ,
Sophiatown gewoon. '

'. Die twee Suid-Afrlkaners' het
mekaar nog nooit ontmoet nie, maar
hulle het een ding gemeen • hulle het
albCi onder die Departement van'
Binnelandse Sake 8e herkIassifi·
seringswette deurgeloop weens kIas- Daar het in 'n stadium dertien
sifikaeie as"Ander-Asier" en "An. " kategoriee -bestaan,: waarvan sewe
der-Kleurling" onderskeidelik. gehandel het oor Kleurlinggroepe,

Di6kIassifikasie is gedoen inge-' asookdleverskillendeetaiesegroepe :
volgedie Wet op Bevolkingsregistra- virswartmensc. Virwitmenseisdaar

" sie van 1950. net een kategorie • blank. '
, E1ke Suid-Afrikaner moet volgens Tans bestaan daar agt kategoriee:

:, .; die.wetin 'n rassegroep geklassifiseer .,' Blank, Kaapse Kleurling, Maleier,
/~word. ,> 0' • , Indier, Chinees, Griekwa.: Swart.

0, Ditisdie fundament waarop apait~ . Ander.Kleu.rling en Ander-Asicr.
heid gebou is.' ' .' Ingevalle waardaaronduidelikbeid

fiSeeris Iron'nbeterlewenstandaard toor rig. ,
, ' klassl Daama word die persooningeroep

geniet as die wat as swart ge assi-
, ' vir 'n onderhoud met een of meer

fiseer was.; , , " di d part nt D''<
Die meeste mense word maklik amptCnarevan e e erne. 1"

gekl assifiseer, maar talle "grens- amptenare kanenige vrae VIa,onder-

d hart ' soekedoenasookenigedokumenteregevalle" ondervin .seer en. o~-
sekerheid omdat hulle me maklik in bewyse vra om die aansoek te steun,
die een of ander kategorie pas nie. Die versoek word dan met aan-

Die kIassifikasie van so 'npersoon " .bevelings van die streekkantoor aan
wordniebygeboorte as finaalbeskou die sekretaris-generaal van die De-
nie en mag op die -ouderdom van partementvan Bimielandse Sakegerig.
,sestien,wanneer'n identiteitsdokumcnt Daama kan daar net gewag word -
uitgereik word, aansoek doen om somtyds vir meer as twee jaar, ,
herklassifikasie., ' ,'Die praktyk is skerp deur DP-

• d ' "'" diie" ,V:· King se ouers was di'",'n teer .voorsitter en woordvoerder vir Bin-1S, wor n mens in n man pe-.. e
kategorie soos "Ander-Kleurling" of punt. enhulle besluit toe om aansoek nelandse Sake, TiaanVan Der Merwe,

, "Ander-Asicr" gestop, 'te doen vir herkla$sifikasie. ' aaageval.'. : ,
Di . di '0 , "._1.1"'_gese~ asgedaaa, Die proses, . "Mease se vriende moet se oflmlle6 wetgewmg was e zem van lYJllLIIA<'l

alle apartbeidSwetgewing omdatwette het twee jaar, omkoopgeld en baie ' ' jou aanvaar as 'n witmens ofwat ook
soos die Wet op Oroepsgebiede en 'smart gekos, ' , al,maarditisabsurdas die mensedan
verskeie arbeidswette daaromgewen- ': ,'n .Persoon wat herkIassifikasie weet dat jy nie wit is nie- hoe rneer
tel het, verlang, moet twee gesigfoto's - een bulle van jou weet, hoe minder sal

Klassifikasie het dtisemstige profiel en-n ander van voor af ~ en 'n hulle glodat jy van die ras afkom wat
, gcWOlge inge,hou vir menseseleefwyse ' motiveringsbrief aan die Departement ': jy jouself wit herklassifiseer. Die hele

-.iemand wat as Kleurling geklasei- van Binnelandse Sake se streekkan- proses is nogalsiek."

sifiseer, enduisende meer aansoeke
gerig. ',. . ,

Die vraag is veral Interessant as
daarop geletword dat in sekere groepe
daar geenverskil aan 'nmens se status
is nie wanneer jy as "Griekwa" of
"Ander-Kleurling" geklasifisseer is.

. ,"Die rede waarom ek dit gedoen
, het, is omdat dit vir my ouers so baie

beteken het. Hulle is trots op hul
herkoms, en ek ook. Om as 'n 'Ander
Asier:, 'n konsep wat eintlik niles .

'beteken nie, geklassifiseer te word,
was baie swaar om te sluk," se King.

,Maar Duiker had geen keuse nie,
volgens die sensuswette wassy ver- .,
plig om die ervaring deur te maak.
'Volgenssyfers van die Departe
ment van Binnelandse Sak:eis die
grootste kategorie die van Kaapse
Kleurling ria blank, en volgende die
van swart na Kaapse Kleurling.

Volgens die syfers word dit om
ekonorniese redes gedoen want die
twee groepe geniet in 'n groot mate
voorkeurwat lewensbenodighede soos
behuising en werksgeleenthede be
tref.

Vander Merwe betWis egter die
stelling. Volgenssy ondervinding spruit
die meeste gtwalle uit gemengde
huwelike.'

Hoewel die wet 'teen gemengde
huwelike afgeskaf is, moet mense
steeds herklassifiseer word om aarl
die vereistes van die Wet op
Groepsgebiede te voldoeI1. Sooert1975
was daar bykans 10 000 herldassi
fikasies.

"'n Menssou dink: dat dit omekono
miese redes gedoen word, maar die
oorgrote meerderheid doen dit ,om
identiteitsredes, asook weens diebeper
kings van. die Wet opGroepsgebiede,"
se Vander Merwe.

Gladde hare .entn
knypie aan die arm

,IN 1989het'1 229 menseom herkIassifikasie aaruoek gedoen. Hiervan was 126
aansoeke onsuksesvol.

Die Departement van Binnelandse Sake het dievolgende statistiek verstrek:
Tweeblankes is Chinees verklaar; 19Kaapse Kleurlinge as blank; 15Kaapse

KJeurlinge as Sjinees; 59lndiers as Kaapse Kleurlinge; 55 Kaapse Kleurlinge
. as Indicrs; 17 Indiersas Maleiers; 33 Maleiers as Indicrs; 327Swartes as Kaapse

KJeurlirige; 1 Kaapse Kleurling asSwart; 8 Swart as Ander Asier; en 1Swarte
as Griekwa.

"

i'

'.'

KEE-LEEN KING vertel van haar ondervinding: "Ek is saam met my oupa na
, die kantore vir 'n onderhoud, met 'n amptenaar van die Departement van
, Binnelandse Sake. Ek wou nie he my ouma moet saamgaannie omdat ek bang

1 ,,', was hulle sou sien sy is 'n Indier, en my aansoek afkeur. My gevoelens was 'n
I. ~. .draaikolk van verleentheid, skaamte en woede. Ekwas verlee en kwaad omdat

ek in die verleentheid was oor my familie, Ek was skaam, enek sien nou nog
mense watskaam is vir hulle familie, en waar hulle vandaan kom. : -

;' ,,"Die ~ptenaarwas 'n gewone klerk,.iemand wat 'n lacr lewenstandaard as
,.,: ek geniet het, maar hy het die mag besit om my hele lewe te bepaal.
, : " ,,"Syhouding deurentyd was datek 'nice!moet weesteenoorhom. Hy wasbaie
'~::, ,bewus van sy mag. My gelaatstrekke is bestudeer en ek is geVIahoe ,dieander '

,.,.)ede van my familie Iyk. '
"Ek is in besonder uitgevra of my broers gladde hare het, waar hulle woon

en of ekooit toegang tot enige plek geweier'is.
i'My'vriende moes briewe skryf aariamptenare van die Departement van

.. , Binnelandse Sake en getuig dat hulle my aanvaar as 'n lid van die gemeenskap.
'''Dit is 'n siek"vemederende stelsel en kan nie op 'n waardige manier

behandel word nie."
" Maar hoekom het sy dit gedoen?

Vir King het dit oor trots en aanvaarding gegaan. Twee vimhaaf grootouers
kom van China af, en haar ouma uit Indic. Haar herkoms is duidelik, en sy is op
tradisioneel Chinese wyse grootgemaak Maarmet dieverwringing van groepsver-

" : houdinge het haar klassifikasie soos 'n skadu van slcaamte oor haar famille se '
naam geharlg. ' '
" ':Hier in Suid-Afrika waar groepsidentiteit so irl'n mens se keel afgedrok

,word, skep dit baie sosialeprobleme om nie aan 'n spesifieke groep te behoort
nie;

, "My vader kon dit nooit aanvaar nie. Vir hom was dit 'n klap in die gesig, so
~, 'asof ek geen kuns of kultuur bes,ithet nie.

0"Aandic-einde van die hele ondervirldirlgkon ek net dink, ek is wat ek is, 'n
stuk papier leantog nieso 'n groot verskil rnaak nie." '0 0;. .
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skaamte enwoede::~':,~~
binne die raamwerkvanaanvaarding/
assosiasie in die groep waarby aan
sluiting verlang word in wisselwer- , '
king met voorkoms en afkoms." my neus gesit,As hy nogjou oe onder

In die verlede, toe die wet pas iii syvinger kon sien, het jy vrygespring.
werkinggetreehet,isherkomsookas' So me, het jy somtyds jouself in 'n
toets gebruik. Die toets is afgeskaf· ander kategorie as jon ouers,broers
nadat die moeilikhede van sekere en susters bevind. '0

vooraanstaande Kaapse-families ' "Ek het di6 toets ook geslaag.
uitgewys is - baie het 'n donkerder "Dielaastetoetswas'nknypieaan
voorouer se geraamte in die loishoor my arm. Ek skreeu toe 'eitjoe'. Toe

o ratel- soos in die geval van Jie Bar- onslaterdaaroorpraat,vindekuitdat
nato-gesinen Fannie Bees watonlangs " dieselfdetoets op iemand anders, wat
in die nuus was. net so donker soos ek was, gedoen is,

In die vorige eeu sou Bees net maar diepersoonis as Kaapse Kleurling
aanvaar word in die wit gemeenskap gek1asSifis~r. Die persoon het 'eina'

, as sy 'n Christen was, omdat gods- gese toe hy, geknyp is. Ekhet'die '
diens die enigste maatstaf tot aan- laaste toets gedruip."
vaarding was. ' Duikeris later as KaapseKleurling

Iohan Heese van die Universiteit 'herkIassifiseerhoewel syindieNoord-'
van Wes-Kaapland se: "In die vorige Transvaal gebore is.

,eeu kon 'n mens trou met wie jy wil, Volgens 'n studiestuk wat in 1958
maar net Cliristen-troues is erken, so deuf die Instituut vir Rasseverhou-
'n mens moes 'n Christen wees om in dinge opgestel is om die gevolge van
die wit gemeenskap aanvaar te word. die wet te ondersoek, is die ampte-
Kinders van so 'n huwelik is as bId narc nie aan die publiek bekend nie,
aanvaar.Maarmettertydhet voorlrorns en kan hulle enige vrae vra en toetse
belangriker geword, en so is som~ doen.
mige mense uit die wit gemeenskap Van die t~tse wat in' die studie
gesmyt," genoemis, sluit vrae in soos: Slaap jy

Voorkoms is steedsbelangrik. Dit op 'n bed of op die vloer? Eet jy pap?
.is duidelik uit die vrae wat deur Dito proses neem baie lank, en
,ampt~nare gevra word om mense ,se duur soms twee jaar. '
groer te bepaal. : KeeI.eenKingmoesagtienmaande

Marie Duiker; wat destyds in" op 'n antWoord wag.
Sophiatown gewoon het toe'die wei, . Gevra waarom dit so lankduur, se
in werking gettee het, moes regis-' Tiaari Van derMerwe: "Dit kanwees
treer vir die bevol.k:ingsregister en dat hulle probeer om mense te ont-
danverskuifword na die groepsgebied moedig, omdat die hele proses nogal'
waar sy gekIassifiseeris. 'nkopseervirdie apartlleidsbeleidis.

Sy moes die streng toets slaag: Die wetgeniet rue die voorkeur Van,
"Hulle het 'n pen deur' my ~e' die politikusnie, en dus sal die ampte-

gesteek om te sien hoe glad my hare narC! nie veel tyd daaraal1bestee nie.
is. Sou diepenuitval, sOu ek asKaapse Maar destyds het hulle lank geneem
Kleurling gekIassifiseer word. Die omdat hulle onsimpatiek was."
pen het uitgeval. Die volgende toets Maar waarom sal mense die verne-
waSdielengtevanmyneus. 'nAmpte- dering deurgaan? Van die aanvang,
naar het sy vinger so oor die brog van 'van die wet is duisende menseherklas- '
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likheid' van die twee bewegings beklemtoon.

"Die feit dat die ANC endie SAKP voortaan
elk 'n eie pad sal loop, is nie vir ons 'nbuitenge-

· wone situasie nie. Voor 1950was dit die posisie
en vandag nog. Elk sal met sy eie onafhanklike
beleid voortgaan om vir gesamentlike doel
stellings te werk.

"Die dag as die ANC-vlag oordie Uniegebou
begin wapper, beteken dit nie ons gemeenkskap
like oogmerke is behaal nie. Ekvoorsien 'n lang
tydperk waarin beide organisasies sal saam-

· werleom hul oorvleuelendedoelstellings uitgevoer
te sien.:

J. •
. Volgens Slovo is die moontlikheid van bot-

sende belange in 'n verkiesingsituasie gering.
"Daar is geenbotsende belangc nou Die. Dis nie

· te se dat daar nooit botsende belange sal wees
: nie. Maar beide die ANC en die SAKP glo dat

sosialisme nie onmiddellik op die agenda is
nie," se hy.

Oor die aanval op sosialisme in die Sowjet-
. Unie en die Oosblok-Iande het Slovo gese die

SAKP verwelkom die proses van demokrati
sering in die Sowjet-Unie. "Indien dit slaag, sal
sosialisme oorleef," .

. Ole ANC-afvaardlglng In Kaapstad. Voorstaan RuthMompatl, AlfredNzo, Nelson Mandela, Joe Siovo,Walter Sisulu en Cheryl
. '. Carolus. Agterstaan Archie Gumede, Ahmed Kathrada, Joe Modlse, BeyersNaudeenThabo Mbekl.

FOlo: Eric Mill.,.. Afrapi>

wereld wat 'n taal praat wat nie die amptelike
taal van die land is nie, maar dit doen geen
afbreek aan die krag en innerlike groei van
daardie taal nie, Ek vramy af waarom die"
Afrikaner danbang is. Waarom is die Zoeloe en
die Xhosa niebangnie? Is dit nie omdat ons

" skuldigvoel dat in die oe van die meerderheid
van ons bevolking onsAfrikaans tot die taal van
die onderdrukker omskep het?

. _ " "Die oomblik ashy daarvan sal afsien, sal hy .
, verbaas wees oordie spontane steunwat daarvir
. Afrikaans salkom uit swart en bruingemeenskappe

, in Suid-Afrika.
"Ons sal nie vorder voordat die ongegronde .

angs, wat gewortel is in ons verlede en die vrees
dat ons as 'n minderheidsgroep ons taal en-
kultuur kan verloor, oorkom nie, Maar dis deel _
van die proses vangroei wat onsmoet deurmaak
as Afrikaners sodat ons saam 'n nuwe-Suid-
Afrika kan.bou." .

Naude hetdie ANC seopenlike oproep tot
Afrikanersteun aangeprys. "Ek dink dis reg.
Hulle besef dat die Afrikaner by uitstek die ,
blanke groep in Suid-Afrika is wie se liefde en. ,
lojaliteit gewen moet word as ons 'n vreedsame
toekoms vir Suid-Afrika wi! bou.
. . "In die tweede plekdoenhulle dit ook omdat
hulle respek vir die Afrikaner se eerlikheid het.
Ek sien dit as 'n gebaar van diepe en egte
verlange aan die kant van die swart Suid-Afri
~er om aan die Afrikaner te se: ons het jou
nodig om saammetjou die toekoms van die land
te bou," . ..

het geleer om 'te aanvaar dat hy as wit Suid
Afrika se mees gehate vyand voorgestel word.
"Dit het my ook 'n goeie reputasie onder 90
persentvan die bevolking gegee," het hy sinies
opgemerk,>

'Die oop verhouding tussen die ANC en die
SAKP het volgens Slovo die alliansie verste
wig. "Ek glo nie die party het ooit probeer om 'n
Broederbondbinne die ANC te wees nie," het hy
opgemerk.

Die SAKP, wat tienjaar voor die ANC reeds
, onwettig verklaar is, sal sy grondwet moet her
skryf, het Slovo aan persmense gese. Hy het ook

. ,daarop gewys dat die SAKP. steeds deur vei
ligheidswetgewing aan bande gele word omdat
dit steeds 'n oortreding is om sosialisme te
verkondig.

Slovo het 'n mens nie onder die indruk ge
bring dat die SAKP oorhaastig is om bogrondse
strukture te begin vestig nie, "Ons moet ver
sigtig wees. Ons posisie is meerkompleks as die
van die ANC. Ons sal die hoofteiken van die
regses word," het Slovo opgemerk.

. Oo~ die verhouding tussen die ANC en die
SAKP, het Slovo die individualiteit en onafhank-

ELSABEWESSELS

DlE veelbesproke alliansie tussen die ANC en
die Suid-Afrikaanse Kommuniste party (SAKP)
is hier om te bly.

Dit was die duidelike boodskap van die vise
president van die ANC, Nelson Mandela, en die
leier ~an die SAKP, Joe Slovo, die week.

Ondanks uitgesproke kritiek vanuit wit poli
tieke kringe en striemende aanvalle op Slovo en
die' SAKP deur regeringsleiers het beide Man
dela en Slovo die afgelope dae 'n punt daarvan '
gemaak om die historiese vennootskap en toe
komstige bondgenootskap van die ANC en die
SAKP sonder verweer te ste!. .

Dat .Slovo naas Mandela met die luidste
applous by Sondag se massa-saarntrek op Mit
chell's Plain ontvang is; was 'n aanduiding van
die hoe aansien wat die gesoute strateeg op die
grond geniet.

Vir Slovo was die ontvangs oorweldigend. In
die veertigerjare was 45 mense by 'n massa
vergadering, het hy met 'n glimlag opgemerk.

Op 'n vraag oorhoe hy voel oor die negatiewe
beeld wat oor hom geskep is; het Slovo gese hy

Afrlkaner-kerkman dr Beyers
Naude het die week 'n beroep

op "polities bekeerde
Afrikaners". gedoen om die

bearbeidlng van regsgeslnde
Afrikaners ashul taak op te

neem. ELSABE WESSELS het
met hom gepraat

"~RENS gaandit so moeilik wees om die diep
gewortelde ideologie vanapartheidnit te ruknie
as uit die harte van regse Afrikaners. Maar ons
mag hulle nie opsyskuifnie. Dis die taakvan die
polities bekeerde Afrikaners om regse Afrika
ners te bearbei."

Dit was Naude se vurige pleidooi die week.
En dit is waar hy sy taak in die toekoms sien.

"Ons het 'n morele verantwoordelikheid
teenoor hulle. Hul ideologie is gewortel in die
tradisionele denke van apartheid en! ons kan
hulle nie verwerp nie, Hulle weerspieel aan ons
wat apartheid was in die aantal jare wat verbyis.
In daardie opsig moet ons die eerlikheid van

. hulle kant af erken en die totale onuitvoerbaar
. heid van apartheid by' hul tuisbring.

."Daar is net een manier waarop dit gedoen
kanword, en dit is deurpersoonlike kontak. Ons
sal hulle moet help om in 'n jong swartman .'n
mede-Suid-Afrikaner te ontdek wat sy land net
so lief sooshulle het, wat 'sy familie net so graag
wil ondersteun as hulle, wat sy taal net so lief
soos hulle het.

"Dis in die eerste plekdie kerk se taak om die
mense Ie bearbei, want die kerk is die groep of'
die organisasie wat by uitstek die boodskap van die land. studente-gemeenskappe van Stellenbosch, RAU, .
versoening moet uitdra. "Ek voel bevoorreg om as Afrikaner deel te Bloemfontein en Pretoria toespreek ~ sodat

"Dit is egter jammer dat die NG Kerk nie neem. Dit is jammer dat apartheid so 'n nega- Afrikaners hom as mens kanleer k:enen van die -
gereedis om die rol te vervul nie, Voordat die tiewe beeld van die Afrikaner as 'n onder- . verwagtinge hoor wat hy ook vir die Afrikaner'
NG Kerk nie 'n skoon breuk met apartheid in drukker geskep het. Vir my dus om deel te wees in Suid-Afrika koester. Die drogbeeld wat van
elke opsig maak nie, kan hy nie die belangrike ·<~an 'n groep watdie teenoorgestelde oordra, is die.ANC opgebou is, moet afgebreek word. -.
rol speel nie, ", ",'. . . "-'n voorreg wat ek hoop tot die Afrikaner sill . ' . I'. "Ole Afrikaner sal hOmSeif moet afvra: hoe"

. "DieNGKerkismyleagterdieregering.Die deurdring. pas ek in 'n Suid-Afrika w;i meer en meer
NP het die Kerk verbygesteek indie visie van 'n "Ek wi!Afrikaners nie net van my.opregtheid beweeg in 'nrigting waardaarv.irapartheidgeen
nuwe Suid-Afrika en om 'npad van versoening nie,maarookvandiekorrektheidvandiestandpimt plek is nie? Hoe pasek daarin sonderom die
te bou. . <, wat ek ondersteun, oortuig. Ek hoop ook dat ek .diepste waardes van my lewe as Afrikaner te

"Ons kan nie van ons amptelike kerklui . vir hulle kan Iaat besef dat daar geen toekoms verraai of te verloen? .
~ .verwag om die leiding te gee nie, maar daar is vir die Afrikaner is nie behalwe om in die ware . "Om agter groepsbeskerming te skuil, is
_ genoegpredikante wat die insigte deel en dit aan . sinvandie woord deel te wordvan die bevolking polities gevaarlik. Ek verstaan dat die Afrikaner

. hul gemeentes kan tuisbring." van Suid-Afrika.. bang is dat hy sy taal, kultuur en volksideiltiteit
. Oordieversoeningtussenwitenswartendie "Blanke Suid-Afrikaners en by name die kan verloor. Ek verstaan dit en het simpatie

rol van die ANC het Naude gese dat hy getref is Afrikaner sal moet verstaan watterbelangrike daarvoor. Maar ek wi! ook graag daarop antwoord
deur die eerlikheid van die ANC in die soeke na stappe gedoen moet word ten einde hulselfvoor en se: ek weet vannerens in die geskiedenis van
'n regverdige oplossing. "In al die gesprekke te berei vir die nuwe Suid-Afrika. Dit is drin- enige yolk wat sy taal of sy kultuur ofidentiteit
wat ons gehad het, amptelik en nie-arnptelik, gend noodsaaklik dat daar gedurig gereelde verloor het omdat mer dit van hom weggeneem

. was dit die eenboodskap: hoe kan ons sonderdie gesprekke tussenAfrikaners aandie eenkantenhet nie. Dit het gebeur omdat die betrokke volk
"verloening van ons diepste oortuiging en doel- die ANC aan die ander kant op alle vlakke van ofnasi~toegelaathet dat daardie waardes ver-
. stellings die regering, en veral die Afrikaner, die samelewing moet plaasvind. brokkel. !oekom is die Afrikaner bang vir die

oo~g:Aii;ri~mie·ai~ughiN;;e~rii"'Vt~~bi;o;mme
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12 13
Jan van Riebeeck is 'n stille getuie

Wedersydse glasnost is nodig

Rykdom
As part en deel van die baie groat afsland

tussendieeise wat die NPen die ANCooderskei
delik stel, is die verwagtings van mense aan albei
kante van die Groot Verdeling. veels te hoog en
inderdaad totaal onhaalbaar vanwee die beperkte
hoeveelheid ekonomiese "f)lfdom" en die be
perkte hoeveelheid politieke "mag" wat vir
"herverdeling" en/of "hertoeverdeling" beskik
baar is. Oit is gevolglilc van deurslaggewende
bellll18 dat die verwagtings aan albei kante drasties
afgeskaal sal moet word. Om daarin te slaag. sal
daar op die ou end groot welwillendheid en
gesamentlik:e glasnost (morele oorreding) van
aIle deelnemers aan die onderbandelingsproses 
senior en junior - geverg word om die moontlilce
"ooreenkomsle" aan almal te probeer "verkoop".

Oit gaan baie tyd verg. Ongelukkig is daar 
veral gesien uit die oogpunt van die ekonomie 
nie meer baie sand in die uurglas oor Die!

Teenpartye
Sowel die NP as die ANC - en die ander

"juniordeelnemers" - gaan dit bittermoeilikvind
om di~ toegewings wat hulle sal moot maak aan
hulle onderskeie "kante" te "verkoop". Elkeen
van die partye sal op die ou end die hulp van die
teenpartye broodnodig he om die instemming en
ondersteuning van sy ondersteuners te bly mobi- .
liseer.

Dit is teenbierdie agtergrond wat 005 rede bet
om baie bekommerd te wees oor die propaganda
oorJog wat reeds aan die gang is en nog baie in
intensiteit en meedoenloosheid gaan toenee~ in
'n poging om die verdienste van die eie saak aan
te prys en die onredelikheid en selfs gek:heid van
die ander party se saak aan die kaak: te probeer
stel. Indien die huidige propaganda-oorJoe onbe
teueld gaan bly voortwoed, g880 die polarisasie
net vererger en die kanse op 'n oplossing soveel
Ideiner word.

detinisies van die (bevoorregte) "miDder
heidsgroep", vir die beskenning van die regte
(lees: mag en bevoorregting) van die 56 gede
fineerde "mindeIbcidsgroep" sonder om daannee
"statutcre dislaiminasie" teen die verontregte
meerderbeid in die grondwet te boo! (Volgem
pres DeKIert sal daar Die vrede in Suid-Afrika
bereilc kan word solank: statutere diskriminasie in
watter vonn oobl, bly voortbestaan en daarom
behoort "groepsverskaming" Die CCDI die skyn
vanstatuterebevoorregtius~dranie!)Boooopis

die NP volledig gekaol teen die bervedcling van
eiendomen rykdom omdat dit op 'n "sosiaJistiese
tonsep" sou bern

Argument
Oor sowel poIitielD= as elmoomiese IIllI18CICCDl

bedebet die ANC die moraliteitsargument aansy
kant, terwyl die NP op albei terreine die doeltref
fendheidsargument aan sy kant het,

.yan die ANC se aandrang op moraliteit en die
NP se aandrang op doeltreffendheid gaanons nog
baie hoor. Die tergende vrae is inhoeverre dit vir
die ANC moontlilc g880 wees om ter wille van
politieke en ekonomiese "doeltreffendheid"
gedeeltelik van sy verdienstelilce mora
Iiteitsaansprake prys te gee en in hoeverre dit vir
die NP moont1ik gaan wees om ter wille van
politiekeenek~nomiese"moraliteit" ookgedeel
telik sy doeltreffendheidsaanspraak prys te gee.

Maar sodra die partyebegin omtoegewings te
maak - soos wat onvennydelik sal moet gebeur 
ontstaan die vraag omtrent die vennoe van elke
party om die instemrn.i.Dg en ondersteuning van
die ".kant" wat hy verteenwoordig, na wense te
bly mobiliseer.

• .. l , • ~ ... .. .. • .. • • • • ", ~ • •

~--~ _. -- -. ---_.

Mandela
Sonunige waamemers beweer dat die NP Die

dieANC sou ontbanen Mandela vrygelaat het, as
dit nie was vir die NP se geloof in sy eie orga
nisatoriese "doeltreffendheid" om met pragma
tiese "aanpassings" die mag en bevoorregte posi
sie van sy bourgeois-ondersteuners te beskenn
en voort te plant nie. Oie NP beskou die grond
wetlikebisis Idaarblyldikbloot asnog 'n';stonn"
wat deurstaan moet word met sy reeds beproefde
"doeltreffendheidsaanslag".

V olge05 hierdie siening het die voorgenome
onderhandelings bloedweinig - indien enigiets 
met moraliteit en met die vind van 'n regverdige
grondwetlike bedeling te make, maar is dit bloot
'n strategie om Suid-Afrika se buitelandse isola
sie te deurbreek en om die ekonomie - ter wille
van 'n hervatting van ekonomiese groei - weer
"doeltreffend" by die wereldekonomie in te skakei.

Magsdellng
Die NP daarenteen, verwerp 'n "simplistiese

meerderheidsmodel" en beywer hom vir magsde
ling sonder dominasie van een groep deur 'n
ander, virdie vind van nie-rassige en "bemarkbare"

van vera! die 45 persent tipiese bourgeois-Afri
kaners wat die NP steun dat die NP oor die
doeltreffendheid beskik om enige "storm" te tan
deurstaan en as "oo~aars" te seevier. luis
daarom verleen bulle sulkesIaafse ondersteuning
aan dieNP.

Strategle
Terwille vanhierdie strategie probeer die NP

glo om die hoe morele grond wat hy sedert 2
Febrnarie in die intemasionale arena verower
het, te behou deur homselfmet soere redelikheid
as 'n baie goeie en gretige onderhandelaar voor te
hou engaan daar blykbaar in 'n toenemende mate
gepoog word om die ANC se geloofwaardigheid
as onderhandelaaronderverdenking te plaas deur
die ANC-eise as totaal onrealistiesen onhaalbaar
afle maak.

Die tweede aangeleentheid wat ek wi! aanraak,

is albei partye se vennoe om kompromiee te
.maak. Indien 'nmens let op die "posisies" wat die
NPendie ANC inhierdie voor-onderhandelings
fase inneem, dan staan hulle inderdaad werelde
uitmekaar. Die ANC beywer hom vir meerder
heidsregering in 'n nie-rassige, nie-groepsgeba
seerde demokrasie en vir 'n fundamenlele her
strukturering van die ekonomiese stelsel sodat 'n
redelik grootskaalse herverdeling van eiendom,
rykdom, van ekonomiese mag en kontrole, en
van geleenthede en mome bewerkstellig lean
word om sodoende die ergste "ongelykhede van
apartheid " reg te stei.

Misbrulk
Dit wi! voorkom asof daar aan die ANC

"mOOte" - in sowel geleentheid as tyd - gegun sal
moet word voordat hy gereed vir egte onderhan
delings sal wees. Indien die NP van die ANC se
relatiewe 'ongeorganiseerdheid" gaan probeer
misbrnik maak om debatspunte aan te teken, sal
hy hom aan 'n onvergeefJ.ik:eflater skuldig maak.
Te veeI is op die spel vir die soort speletjies.

Die NP beskik k1aaIblyldikoor redelikdoeltref
fende organisatoriese-en beshJitnemingsvennoens.
Die NP moet egter daarteen waak dal hy nie sy 
en sy ondersteunende sake-sektore - se venn
eende dooltreffendheid oorskat nie. Daar bestaan
blykbaar 'n populere opvatting in die geledere
, , " .... , ... ~. • .. _ a .. _.' ... t .. 0.

DIE historiese geprateryoor pmtery bet WotDSdag
begin. Voordst mense te optimisties raak oordie
deurbrake wat moont1ilcgedurende hierdie week
behaal is, moet ons onthou dat dit slegs 'n ver
kennende gesprek is om struikclblolcke wat on
derbandelings tussen die twee "senior vennote"
belemmer, uit die weg te ruim. Heelwat soortge
Iyke gesprekke sal nog moet plaasvind om ook
die struilcelblokke wat die deelname van "junior
vennote" aan die ondeJbandelings mag belemmer,
uit die weg te probeer ruim.

Nogtans sal dit 'n fout wees om die historiese
belangrikheid van hierdie week se gesprek te
oaderskat. Vanuit 'n simboliese oogpunt gesien,
verteenwoordig dit tog maar die begin van 00

deJbandelinge. Daarom benut ek graagdie geleent
heid om die aandag op drie belangrilce langter
myn-fasette van die onderbandelingsproses te
vestig.

Terwyl die NPendie ANCas die twee "senior
verteenwoordigers" van die twee opponerende
groeperinge of ".kante". in die Groot Verdeling
beskou kan word, kan ons sa dat die uiteindelike

sukses van die onderhandelings tot 'n groot mate
gaan afhang van die twee senior vennote, van die
vermoe van albei om kompromiee te maak en
van elke vennoot om die ondersteuning en in
stemming van sy ondersteuners of "kant" te
mobiliseer vir die ooreenkomste wat bereik:mag
word.

SAMPlE TERREBLANCHE

Voorsprong
Wat organisatoriese vennoe betref. wi! dit

voorkom asof die NP 'n duidelike voorsprong bo
die ANC het. Aanvullend tot al die ongelykhede
wat as deel van die apartheidsbestel tussen wit en
swart ontstaan het, het daar ook 'n groot onge
lykheid in die "Ieierskapservaring" tussen die
NP en die ANC onstaan.

Vir die ANC is dit belangrilc dat hy so gou as
moontlik: sy huis organisatories in orde sal lay. 'n
Mens moet begrip he vir die swakhede in die
ANC se organisatoriese vennoe en in sy besluit-

. nemingsprosessc:. Die ANC was vir 30 jaar ver
ban. Sommige van sy leiers was in die gevangenis
en ander in die buiteland. Intussen het ' nuwe
ondersteunende organisasies en 'n nuwe leiers
korps binnelands na vore getree.

Om eensldaps oor te skakel van 'n "gekrimi
naliseerde" bevrydingsorganisasie na 'n goed
geiiltegreerde en doeltreffende politieke party in
die ondemandelingsproses, gaan vir die ANC 'n
gedugte taak wees. Boonop is daar aanduidings
dat die ANC-Ieierskorps oor die jare die tradisie
gevestig het dat aile belangrike besluite deur
konsensus bereik moot word . Hoewel so 'n proses
die indruk van demokrasie mag skep, is dit veels
te omslagtig en tydrowend vir die soort besluite
wat tydens die ondeIhandelingsproses geneem
sal moet word.

r.k.ning: Tinu. Hom

toeris speel, was daar welolg kans. Bulten rltte
van en na die hotel was hul rulmte tot die
afsondering van hul woonkwartlere beperk.
Amptellke uitstappies het plaasgevlnd te midde
van die strengste veUlgheidsmaatreels onder
polistegelelde van voor en agter, terwyl'n po
Iisiehelikopter vanult die lug hul beweging
met arendsoe gevolg het.

Die nuwe verhouding tussen die polisle en
h!11 jarelange vyande was ook duldellk by die
verwelkomlngsaamtrek In Mitchell's Plain
Saterdag waar die voortdurende teenwoor
digheid van 'n polislehelikopter in die lug ole
gedui het op polls/e-aksie teen onwettlge skares
nie, maar die beskerming van Mandela en sy
mede-Ieiers.

Die massa·saamtrek het nie die groot skare
opgelewer wat voorspel Is nie, maar vir die
bannelinge was dlt 'n grootse geslg. Die luide
Amandlas, vivas en energieke toyi-toyl's van
hul ondersteuners was muslek in hul ore.

..... y • " .. , .... " .0 ....

aan cUe nuwe onverwagse magsveranderlngs
ole. Die afgelope vyfjaar was by ondergronds
en aan 't vlug voor die pollsie. .

Later maak dieselfde pollsie vir hom 'n pad
oop deur cUe skare persmense om sy vrye
geleide na cUe ANC-afvaardiglng te verseker.

Vriendelike onderonms tossen die ANC
span en hul "bewaarders" het 'n kenmerk van

. die ontmoetingsweek geword. In die weelde
rige vyfster-botel, Lord Charles, net bulte So
me~setstrand waar die regerlng as gasbeer vir
die ANC-poUtid opgetree bet, was ulters streng
pollsiemaatreels aan die orde van die dag.

Dit was later ole ongewoon om 'n Thabo
Mbekl, cUe ANC se boof van bultelandse sake,
in vriendellke en diepe gesprek met 'n kolonel
van Nasionale IntelUgensie te slen nie.

. Vir die ANC-span was daar maar · min
vryheld. Enkeles van die sestien wat vanult
LUsaka sangekom het, hetal vantevore voet in
cUe Kaap gesit. Maarvan Kaapstad selfsien en

druk ole. Hy het ou UDF-kamerade en beken
des ultgelate omhels. Maar ook die humor van
die daarstelllngvan nuweroUe het 'n mens van
die eerste oombllk opgeval.

Bydie Ingang van die bultelandse aankom
saalls die pers slegs te midde van die strengste
velllgheid toegelaat. Verbaasde joernaliste Is
deur streng velligheldspolisle voorgekeer met
die woorde: "Het jy jou ANC-uitnodiglng?"
Slegs drt het jou toegBDgverseker. Nie eens~
die Manne en vroue van die SAP was 'n akkrecIi
tasie-kaart van die Buro van InUgting oed
genoeg nle. g

Blnne cUe saal was cUe toneel nog meer
blsar. Daar staan Ch I C Iery aro us en Trevor
Manuel, ampsdraers van cUe ANC In die Wes
Kaap,In diepe envrlendelike gesprek InAftkaam
met senior pollsie.omsiere.Maar nie bale
maande gelede nle was hulle nog In aanhou
ding. Die Kaapse veteraan-aktivis Johnny is-

seI Iy~ ~~~~ ,~~,g~~~~~, n?g .oIe gewoond
, ... .. I t I. I.
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'n verwoestende ·aanval op die leier van die
Suid-Afrikaanse Kommunlste Party geloods
het.

Met die aankoms van die Lusaka-afvaar
diging In 'n sopnat Kaapstad was 'n oorstelpte
Govan Mbeki een van die eerstes om sy ANC
kamerade te omhels. Mbeki, wat onlangs die
eerste keer in dertlgjaar met sy seun Thabo In
Lusaka hereolg Is,het spesiaal van Port Eliza
beth afgekom om sy seun terugln Suld-Afrika
te verwelkom. Pa en seun het 'n grapple gedeel
voordat Mbeki namens cUe ANC cUe Lusaka
atvaardlglng terug verwelkom het.

Trane het openlik oor die wange van die
Kaapse boorling, Reggie September, gerol toe
sy seun sy opwagtlng In die ontvanglokaal
maak. Dit was die eerste keer da~ hul op Suid
Afrikaanse bodem ontmoet.

Die Oos-Kaap se kleurryke aktivis Steve
Tshwete; wat in 1985 In aile haas oor die grens
geglip.h~t, kon !lIe sy opgewondenheld onder-
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Vrye Weekblad 58 twee
senior polltleke

korrespondente, HENNIE
SERFONTEINen ELSAB'
WESSELS, doen verslag

oor die ontmoetlng tUSS8n
die ANC en die Naslonale

Party In Kaapstad

'N STATIGE Jan van Rtebeed op cUe rellif
van die voorgewel van cUeImposante Groote
Sc:buur-ampswonln& was die stIUe ,etule van
die Ifootse poUtIeke rebeurtenJs wat die week
In die Moedentad afaespeel het.

Op cUe terrasse van die lowerryke Ianqoed
het staatspresldent FW de K1erk en cU. vise
president van die ANC, Nelson Mandela, IIlIIp
mekaar gestaan en elk In sy ele woorde nuwe
hoop van ware versoenJna tossen blank en
swart In Suld-Afrika geeee.

In enkele trelfende woorde het Mandela cUe
gedraendheld van die oombllk opgesom en die
begin van die onderhandellngsproses as 'n
"heilige ondernemlng" beskryf.

Op sybeurt bet De KIerk die gebeure beskryf
as die "begin van 'n nuwe tydvak vir SuJd
Afrika (en) die begin van 'n onherroepllke
proses van normallserlng". "Dis 'n goelle
toespraak," het Mandela gemoedellk op Afri
kaans aan die president opgemerk.

In die 90 dae sedert die opeolng van die
parlement Is Suld-Afrlka se polltleke geskle
denls betekeolsvol herskryf. Die gevoel wat 'n
mens as toeskouer gehad het, was dat daar nle
In die laaste honderd jaar soveel hoop vir die
skepping van 'n nuwe, regvercUge en nie-ras
slge Suld-Al'rika was as juis nou nle.

Dlt was duldellk dat die deur wat De Klerk
en die Nasionale Party met sy toespraak van 2 .
Februarie vanjaar oopgemaak het, die mees
fundamentele koersaanpassing sedert die begin
van blanke minderheidsoorheersing 348 jaar
gelede Is.

Yoor Groote Schuur, die tolste vir wit
staatsleiers die afgelope eeu, was die tablo van
'n onderhandellngspan bestaande uit swart,
wit, bruin en Aslatlese Suid-Afrlkaners, die
versionebeelding van die begin van die elnde
van wit mlnderheldsregerlng.

"Nie langer meer sal dit 'n dialoog tossen
baas en klaas wees ole," het Mandela opge
merk.

Dit was die klein dingetjies, die mensllke
Interaksie en gebare wat 'n mens 'n gevoel
gegee het dat 'n nuwe geskiedenis inderdaad
beslg is om geskryf te word.

Ook cUe weer het cUe geskiedk~cUge oombllk
herken. In die naweek Is die hoogste reenval
syfer vir een dag nog deur die weermense In 'n
deurdrenkte Kaapstad gemeet. By die Ster
rewag in Observatory Isdie meeste reen In 149
jaar vir dh! tyd van die Jaar aangeteken.

Ondanks · die grou reenwolke was die
terugkeer van die "gehate vyande" van die
regering 'n trlomftog. Vanaf die oombllk wat
hulle van die Air Zambla-vllegtu!g opDF MaJan.
aanloopbaan hul eerste tree in amper drie
dekades op Suld-Afrikaanse bodem geneem
het, was hul boodskap,In die woorde van die
JoeSiovo, "ole die van petlslonarisse nle, maar
van wettlge aanspraakmakers op hul polltleke
geboortereg en die van mlljoene ander Sold
Al'rikaners"•

Politlcl wat as vryheldsvegters drle dekades
gelede stllweg by die agterdeur moes ultsluip
om vir oorlewing te veg, het met trots en
waardlgheld teruggekeer.

"Ons kom deur die voordeur terug," het 'n
bewoe Slovo opgemerk.

By die Groote Schuur-ontmoetlng het Siovo
skouer aan skouer met minister Pik Botha ge
staan, wat nog verlede week in die parlement

• Yrye Weekblad, 4 Mei 1990
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Amerika verdink SA

Bop--martelingontken
Die ko~ssaris van Bophuthatswana se
gevangenis-departement, genl Delport, ontken
beskuldigings dat politieke aangehoudendes

, gemartel word. In reaksie op aanklagte in 'n
lobannesburgse middagkoerant, se genl Delport
dathy geenkennis dra van politieke gevangenes
wat in die Odi-tronk aanelektriese skokke bloat- '
gestel word of dat hulle fisies gemartel word
nie. '

Staal en die stadsraad

Amerika verdink Said-Afrika daarvan dat die
"Iandbetrokke was by bom-aanvalle op Swart
bewussynslciers in aangrensende state gedurende
1989. Die Amerikaanse regering se in sy jaar
likse verslag oar terrorisme die Suid-Afrikaanse
polisie word ook daarvan verdink dat die mag
betrokke was by die moord op dr DavidWebster
'en Anton Lubowski. Die regering word ook
verdink van die moord op drie lede vandie ANC
in Swaziland.

interessante era

Vrylatings

Seweuit skuiling
Sewe vo~rmaligeANC-Iede wat in Kenya skui
ling gaan sook het rn\ mishandeling deur die
ANC, begin met reelings vir hul, terugkeer na
Suid-Afrika. Ingeligte bronne in Nairobi se die
sewe is inaanraking met internasionale organi
sasies en wag nou op die uitkoms van hul
aansoek. Die sewe het inlanuarie uit Tanzanie

, in Nairobi a~gekom en hetvlugtelingstatus·',
,van die Verenigde Volke seHoo Kommissaris
vir Vlugtelinge verkry.

*Aile berlgte van Sapa en AFP

Suid-Afrlka Dader nou vinnig 'n kritieke en
interessante era. Dit is die woorde van die vise
president van Contralesa, die Kongres van Tra
disioneleLeie.rS in Suid-Afrika, hoofman Phathe
kile Holomisa. Hy se tradisionele leiers het 'n.
kritieke rol t~ speel in die proses van verander-

. ing. Holornisa se 'n grondwet moet geformuleer
word wat die oortuigings en aspirasies ,
van die meerderheid van die Suid-Afrikaanse,
bevolking moet retlekteer. '

Staal Burger, voonnalige bevelvoerder van die
Brixton Moord- en Roof-afdeling wat tans
ondersoek word as lid van die BSB, het noue

, kontak gehad met 'n senior veiligheids~pte

naar van die Johannesburgse stadsraad. Dit het
aan die lig gekom tydens die Hiemstra-kom
missie van ondersoek na beweerde spioenasie
bedrywighede in die lohannesburgse stadsraad.
'n Werknemer by die veiligheidsafdeling het
voor die kommissie bevestig dat die departe
ment feitlik oorgeeneem is deur Militere Intel
Iigensie.'

, o~kuldig in die R~dse Hooggeregshof op die
aanklag van moord op die 14-jarige' lames
"Stompie" Sepei, Richardson ontken ook skuld
op tien ander aanklagte wat met die moord
verband hou, Richardson word daarvanbeskuldig
dat hy vier jong mans sou ontvoer het, hulle na
die huis van Winnie Mandela in Diepkloof sou
neem en hulle sou aanrand. Stompie is na be
wering tydens 'n latere aanranding vermoor.

. "Vierdehandse" getuienis
Die beskuldiging dat Paul de Swardtv~Mill- '
tere'Intelligensie verantwoordelik was vir die
moord op die sosiale antropoloogvan die Univer
siteit van die Witwatersrand, dr David Webster,
is "vierdehands". Dit is die bevinding van die
Hiemstra Kornmissie van Ondersoek. Hannes
Gouws, 'n voormalige werknemer by die vei
ligheidsafdeling van die stadsraad, het verlede
week De Swardt genoem as die man wat dr
Webster om die lewe gebring het. Gouws het
erken dat hy dit gehoorhet by 'nkollega, wat dit
gehoor het by "S", wat dit by "P" gehoor het..

Die UDF-president van die Noord-Transvaal- ,
streek en lektor by die Universiteit van die
Noorde, Louis Mnguni,en twee studente, Bongi
Mabunda en S Rikhotso, Word vrygelaat Stuciente

" by die Turfloop-universiteit beeindig hul klas- '
boikot nadat die vrylating bekend gemaak is.
Tot soveel as 60 aktiviste word na bewering in
Noord-Transvaal aangehou. .

. "

Pakket-bom in Harare'

Staking kring uit

. ,

Aanval ongevraagd "
Jose Eduardo Dos Santos van Angola maak
beswaar teen militere maneuvres deur Unita
koet voorverdere vredesamesprekings. Die eerste
direkte samesprekings tussen die regering van :
Angola en Unita het verlede maand in Portugal
,plaasgevind. ' Dos Santos het verwys na die
jongste sabotasie van kragmaste wat die elek
trisiteitstoevoervan Cambambe Dam na Luanda
dra.

. . , .

Nelson gaan kuier.
;: J ,.'; '<'-~••

Die vise-president van die ANC, Nelson Man
dela, sal'in Julie tydens 'n twee-daagse besoek
aan Londen samesprekings hou met die Britse
primier, Margaret Thatcher. Mandela sal ook
met die Britse minister van buitelandse sake, ,

.Douglas Hurd, gesels.

Kinders en TV

lerry Vusi Musi Richardson van Soweto pleit

Richardson ontken .' , .'

, Kinders is'meer toogewyde televisie-kykers as
volwassenes. Volgens 'n opname deur die stigting,
vir advertensie-navorsing in SUid-Afrika, is die,
gemiddeldc: kinder-kykergetalle net so hoog
soos die hoogste syfer wat ooit vir 'n enkele
program behaal is. Volgens die opname is kin
ders egter meer kieskeurig wat betref die pro
granune waarna hulle kyle.

.'Umkhonto werf

'n Pakket-bom ontplof in die hande van eer- .
waarde Michael Lapsley van die Anglikaanse
kerk in Zimbabwe. Eerwaarde Lapsley, wat
noue bande het met die African National Con
gress, verloor albei ~y hande en 'n oog in die
ontploffing en 'n tweede persoonword beseer. 'n
Christelike anti-apartheidsgroep in ,Harare ,

. beskuldig die regering van Suid-Afrika van die
aanval, ;'

UmkhontoWe Sizwe, die milltere vleuelvan die
ANC, werf tans lede binne Suid-Afrika. Be
velvoerderJoe Modise se net soos die SA weer
mag, sal die ANC voortgaan om lede te werfvir
die beskermiilg van die mense. Hy se die gewa-

" pende stryd is fundamenteel in die stryd om die
beeindiging van apartheid.

Die staking van nie-mediese hospitaalwerkers
by die Baragwanath- en Hillbrow hospitale brei
uit na die Johannesburg Hospitaal waar sowat
1 000 werkers begin staak. Die National Educa
tion, Health and Allied Workers Union,
NEHAWU, se werkers eis 'nminimun-vergoed
ing van R1 100 per maand, 'n loon-veihoging .
van R400, die erkenning van die vakbond en 'n

" .einde aan die tydelike status van permanente
,werlcersen oak die staking van rasSistiese praktyke "
in die werksituasie. "

Andy In The Star, Maandag 30 April 1990

Die bewindhebbende party van die Ivoorkus,
wat sedert onafhanklikheid van Frankryk 30
jaar gelede die politieke mag in die land hou,
doen 'n beroep op die regering om 'n veelparty
stelsel tot stand te bring. President Felix Houp
houet-Boigny wys die versoek van die hand en

se Ifditis 'nbedreigingvirnasionale eenheid en SOl·d-Afrika ••'
sal diestamstelsellaat opleef", , '

.,1.i~ "." .. :':: < '.'''-(, -i'I~,)"H,""G ,"'" .. ,\'.

Ve~gadering'6pgebreek"f .'. "
Ooggetuies se twee mense is dood nadat die
polisie van Zaire 'n vergadering opgebreek bet;
by die huis van die opposisie-leier in die land,
Etienne Tshisekedi. Tshisekedi se huisarres is
verlede week opgehefmet die aankondiging van
president Mobutu Sese Seko dat veelparty-poli-. '
tiek weer in Zaire toegelaat word. "

Pers kry kettings"'r;'
, '

Die regering van Nigerie neem stappe om die
land sevrye pers te beheer, 'nenkele weekna die
mislulcte staatsgreep in Nigerie. The Punch, 'n
onafhanldik:e koerant, word gesluit en twee
joernaliste, waaronder die hoofredakteur van
The Punch, word in hegtenis geneem. Die koe
rant het kort na die staatsgreep in sy hoofartikel
gese die regering moet "kritiese ondersoek'doen
van sy oneweredige verdeling van die land se.
natuurlike hulpbronne..."

.Ivoorkus-politiek " '

"

DIE WEEK

Hongaarse sitting

Stanislovas Jiamaitis, ook van Litaue, homself
aan'die brand. liamaitis beswyk dieselfde nag
aan sy brandwonde. Die Kremlin sa hy beskik,
oor geeninligting wat die daad kan verklaarnie.

Televisie-invloed
, '

Televisie maak jou 'n ongelukkige, ee~ame,
slaperige, konsentrasieswak mens wat vyandig
optree. Dlt is die bevinding van 'n studie wat in
Amerika deur Robert .Kubey en Mihaly,
Csikszentmihalyi gedoen is. Hulle het dertien

Iran ontevrede

Gebr.andmerk "

Iran dreig om alle verdere ondeIhandelfug oar
die vrylating van gyselaars in Libanon opte
skort tensy die regering van Amerika ook tot
vrylatingstappe oorgaan. Di6 dreigement volg .
op die vrylating van die 57·jarige Frank Reed
die week nadat hy sedert September 1986 aange-

:hou is. Iran se Reed se vrylating is bewerkstellig ,
rn\ omvattende onderhandeling tussen Teheran,
en Reed se ontvoerders, Verlede week is Robert

'Polhill, oak.'nAmerikaanse gyselaar, vrygelaat. '

Die Hongaarse. parlement wat in die eerste
demokratiese verkiesing in 43 jaar in Maart
verkies is; hou sy eerste sitting. Drie-honderd
vier-en-tagtig van, die 386 afgevaardigdes is
teenwoordig by die parlementsopening waarty
dens die Hongaarse volkslied gesing word. Die
tussentydse regeringshoaf, Matyas Szurosbeskryf
dit as 'n geskiedknndige oomblik.; ," ,

: '~'!."';.>', ,- •. ~ ..-i"}~·~\;:"-~;\~li' ~r

Litauers deSp~raaf .
"nManwatprobe~romLe~segrafop Moskou
, se Rooi Plein met twee' tuisgemaakte bomme te
beskadig, word in hegtenis geneem. 'n Sowjet
vakbond-koerant identifiseer hom as Kasimir
Almazov.watin 1941 inLitaue gebore is. Innog
'n voorval op die Rooi Plein, steek die 52-jarige

Wereld:.

Amerika brandmerk Sirie en Iran as state wat
, intemasionale terroriste huisves enkele ure nadat . jaar lank sielkundige navorsing gedoen oar die
hy albei lande bedank het vir hul rol in die. Invloed van televisie op die kyker. '

vrylating van die gyselaar Frank Reed. Ander "
. lande wat op Amerika se lys van state verskyri Onatbanklikheid gevier

wat intemasionale terrorisme steun, is Kuba..
Libie, Ncord-Korea en Suid-Yemen. ' " ,,: Israel herdenk sy 42ste jaar van ona1hanklikheid.

...., '.: Honderd-duisendemense kom in strate bymekaar
'Zsa' Zsa bly rnoeilik .•. .,. wat~etvl~,~ersied~tenspy~evandiehuidige

. " . , , . , 'regenngskrisl$ en die. 28 maan~e-ou: :ale~-

Die aktrise Zsa'Zsa Gaborword,\evonnis tot 60 ' tyns~ ?pstand lan~s die W~s-oewer ene~ die
uur gemeenskapsdiens of 'n gelyke tydperk in Gaza-strook, ~slden~~Heno~ s m sy
die gevangenis nadat 'n regter bevind het dat sy boods~p aandievo~ n burger wat.diereg het
versuim het om haar vonnis na te kom vir die om sy verteenwoordigers demokraties te ver-
aanranding van 'n konstabel, Die Beverly Hills- kie?,. kannie so~derhartstog st~staanw~eer
regter se as Gabor haar vonnis nie nakom nie sal pOlitle~e wer~g~ demokratiese ~begmsels

sy summier in me tronk gesit word. Die 72- bespotlik maak me . '
jarige Gabor se die straf is "verregaande",

, , 'n Reuse Lenln-borsbeeld word In ZJlJna, TsJeggo-Slowakye, van die dorpspleln
verwyder. Gedenktekens en borsbeelde van die afgestorwe kommunlste-Ieler word

regdeur TsJeggo-Slowakye verwyder nli dl,e demokratlese oplewlng In die land. ,'. '
, ., '" , .""".. (FotJ:AP) '
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Biografiee om van te kieseii:keur'BOEKE

Is Mandela-koors aan diebreek?

,Boekefee~by Wits, ,~

','

, ' -

,HEINEMANN"~·_PUBLI'SHE.RS,
'Southern Africa

THE MIND OF SOUTH AFRICA

'by Allister Sparks

"Allister Sparks puts Into eloquent perspe~t1veexactly h.o~ aparthe~d
came about as a phenomenon of the world s history, polltlcs and .
philosophies. A necessary book by an outstandingly Intelli~entand
perceptive Insider" " ", ',' " ,
- Nadine Gordimer ' ,

"As a South African I salute this remarkable book. It Is surely the
definitive work on South African attitudes"
- Donald Woods

"Alllster Sparks's lucid, sensitive and comprehensive exploration of the
country's multi-facetted mlnd" ,
- Andre Brink

• .ograwe kan gems gaan kyk'hoe daar .
vandeesweek in hardeband plaaslike Dokter ZhlvagO.ondeJhoudend en vera!krities geskryf
boekwinkels getref: "My Traitor's Drie litersre biografiee het ookIn .' " kan word oor 'n oeuvre en 'n lewen-
Heart" (Bodley Head, R49,95) van die anJangse tyd verskyn: "Boris Pas- 'sloop tegelyk. . ,
Rian Malan. " temak: The Tragic Years" deur sy , , •

Dis 'n joernalistieke en persoon- seunEvgeny (Collins Harvill, R79,99) " .' .Alds ',,' '
like verslag van 'n verloopte boe~un,,_,i" waarin die Nobelpryswenner en sleep- Die stryd-tot-die-dood-toe van 'n
se besoekaansy vaderlandna agtjaar '. <per van "Dokter Zhivago" se stryd Aids-lyer word bartroerende beskryf
as "uitgewekene" inLos Angeles, en teen staatsgesag van 1930 tot 1960, 'deur die Amerikaner Paul Monette
sy soeke na 'n begrip van die geweld beskryf word; "George Eliot: Woman ,in "Borrowed Time" (Flamingo;
wat Suid-Afrika kenrnerk. of Contradictions" (Weidenfeld,: 'R22,99). ,

Malan was al die prikkelprins op R74,99), -waarin Ina Taylor bevind ".';' Hy verhaal die 19 maande-lydens- ~
die vooIblad van Esquire en betonlangs Marian Evans (Eliot se regte naam) 'wegvan syminnaar, Roger Horwitz,
uittre1csels VlUl "Heart"in Granta gepub- was alles wat 'n negentiende eeuse maargee ookheelwataandag aan die
liseer. Alles goeie bemarkingsteg- dame' nie veronderstel was om te 10gelukkigejare watdit voorafgegaan
niek, soos ook die loftuitinge op die wees nie: ' ambisieus, sensueel en het,

, flapteks deur John le Carre, James inhaIig;en"Chekhov:ABiography" Hoewel die biografie nie vry te
-Dickeyen niemand minder nie as die (Penguin, R24,99) deur die vennaarde spreek is van sentimentaliteit nie, .is
veteraan-oorlogjoernalis, Michael letterkundige en kortverhaalskryWer dit 'n klassieke storie oor verlies;

"Dispatchee" Herr. V.S. Pritchett. Plaaslike literere bi- '

Ole Sharpevllle-begrafnis ult "Nelson Mandela and the rise of the ANC"'

Rlan Malan

Van Paton gepraat, die tweede
deel van sy outobiografie, "Journey
Continued" (Penguin, R24,95), is
sedert April in sagteband beskik
baar, Sy wens met die voltooiing van
die eerste deel, "Towards the Moun
tain", dat hy sou klaarkry met deel
twee, isvervul voor sy dood in April
1988. ' '

En dan word "Beyers Naude:
Pilgrimage of Faith", 'n biografie
deur ColleenRyan. Dinsdag ampte
lik deur David Philip-uitgewers
gepubliseer,

Malan se hart
Nog 'n tydgenootlike semi-outo

biografie, een wat beslis nie Iyweens
'n gebrek aan media-hype nie, het

KOOS PRINSLOO

MISKIEN moet boekwinkels 'n back
room vir die politicos inrig waar
hulle hulself leanverlustig aan die
politieke boeke wat sedert FW se
Febmarie-speech aan die lopende

, band verskyn. 'noSiniese vriend se
mening.

Ooknie snaaksnie, wanthy staan
op 'n herfsuitverkoping en kyk na 'n
stapel van Penguin se "Mandela ~

Echoes of an Era" deur Kumalo en
Mphahlele wat pas 'n maand gelede
teen R49,99 verskynhet ennou teen
R9,95 verkwansel word.

_ Wat 'n mens laat wonder, is
Mandela-koors aan die breek?
, Daarom dat jy halflangtand begin
blaai deur "NelsonMandela and the
rise of the ANC" (R44,95) wat van
deesweek deur Jonathan Ball/Ad
Denkergepubliseer is. Die voorblad

"('nkleurfotovanMandela~ndrieou
swart en witportrettevanMatthews,
Luthuli enTambo) en titel is ooknie
te mderskei van die nionde vol ANC-'
cliches wat die media jon deesdae
keelaf prop nie. Maar wat 'n lekker
boek, ' '

Die grootste deel van die boek,
saamgestel deur die fotograaf Jur
gen Schadeberg, bestaan uit foto's
en artikels uit die tydskrif Drum. En
dis waarin die waarde van 'hierdie
genoeglike versameling Ie;. outen- ,
tieke (toeganklike) artikels en
beeldmateriaal wat jou onmiddel
like inlig oor 'n verswee geskie-
denis. '

Die Drum-bydraes word
voorafgegaan deur 'n handvol voor
woorde en inleidings (deur Walter
Sisulu, Helen Joseph, J Bailey, Yusuf
Cachalia en Schadeberg), en 'n
geskiedkundige oorsig deur Tim
Couzens. En dan dielekkerste deel,
reekse foto's enartikels wat die
Defiance Campaign, die protesop
tog van vroue, dieTreasonTrial, So
phiatown, Cato Manor, Sharpeville,

, Langa,Rivonia, 'n ganse stuk geskie
denis, voor jou oe laat afspeeI.

Dan neem Njabulo Ndebele die '
tydperk 1976 tot 1988 in oenskou
waarin hy veral konsentreer op die
rol van die jeug in die stryd om
bevryding en die noodsaaklikheid
aan opvoeding van gehalte aan 3lnlaJ.
in hierdie land. Die boek word'
afgesluit met'n artikel deur Rene du
Preezoor Mandela se vry lating.

Mary se storie
'n Outobiografie wat nou aan

sluit by die Schadeberg en ook pas
beskikbaar is, is Mary Benson se "A
Far Cry" (Penguin, teen 'n stewige
R32,99 vir 'n gewone slapband),
Benson, wie se politieke bewuswor
ding begin met die lees van Alan
Paton se "Cry, the Beloved Coun
try", was die sekretarisvan die Trea
son Trials Defence Fund. Nadat sy
in 1965 oor die politieke verhore ill
die Oos-Kaap verslag gedoen het, is '
sy ingeperk. Sy is in 19661anduit en
bly nou in Londen.

<«, , NUWE werk van BreytenBreytenbach, Athol Fngard en Mandla Langa is by
Wits se boekefees wat nog tot more duur, verkrygbaar. .

Breytenbach se'''All One Horse"; Fugard se "My Children! My Africa! ~d
selected shorter plays" saamgestel deur Stephen Gray, en Langa se A

. Rainbow on the Paper Sky" word bekend gestel; ookdie biografie oor Beyers
Naude, (Kyk ookberig hierbo.) , " ..'

Die boekefees wat deel uitmaak van Wits se Herfsfees en fokus op Wl~S.
skrywers, word'~die Studio Gallery op die Wits-kampus in Braamfontein,
Johannesburg gehou, ' , .

Vandag van 12 tot 3-uur en more van 9 tot 4-nur. Toegang gratis,

,'\,. '. l.
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Causa, 'n onderafdeling van die
Moonies, het ook al tallerekrote gewerf
met duidelike pro-sosialistiese en 
nasionalistiese boodskappe.

"OndersteunMikhail Gorbatsjof'
is 'n bekenda Causa-slagspreuk.

Die vise-presidentvanCausa, Dieter
Schmidt, het bomself as 'n man met
linkse sentimente voorgedoen en
geprobeer om by Nuwe Forum aan te
sIuit,maarhy is vinnig die deurgewys.

Nog "n Causa-leier, Ursula
Sanjewski, het die direkteur van die
Europese Buro van die Wes-Duitse
ver-regseRepublikeinse Party geword,

"Die sektes vind talle mense in
'Oos-Duitsland wat naief is, wie se
waardes vemietig en toekoms on
seker is," se Gandow. "As 'n mens
deur die liefde teleurgestel is, gooi jy

, jouself maklik in enige vreemdeling
se arms." - AFP ,

, Die sektes adverteerhulself dikwels
onder die voorwendsel dat hulle tera
peutiese of wettige godsdienstige
verenigings is.

Hare Krisjna en ander sektes het
lesings in gerespekteerde vergader
plekke aangebied met pragtige temas
soos nie-geweld en "Nostalgie vir,

,oorvloedige tye",
Die Wes-Duitse tydskrif Stem se

die Scientologie-beweginghet "aksie
groepe" op die beengebring ompoli
tieke en ekonomiese sirkels in Oos
Duitsland binne te dring. Seminare
vir jong sakebestuurders word onder
meer in die vooruitsig gestel.

van die Scientologie-beweging by al
die deurgange in die muur geplaas
om die beweging 'se gids teen die
goeie wisselkoers van een Oosmark
vir een Wes-Duitse Mark te verkoop.
" Meer as 10 000 kopiee is in Oos

Duitsland alleen geplaas.
Die guru Sri Chinmoy het kon

serte en veldtogte in die Kommuniste
Jeug-publikasie, Junge Welt, gepub
Iiseer,

Volgelinge van die gestorwe
Bhagwan Shree Rajneesh is ook be
sig om gehoor te gee aanhulle leier se
oproep -om "Oos-Europa 'met my
volgelinge te herbevolk".

Transendentale meditasie- en
soortgelyke groepe het reeds in Oos
Duitsland bestaan nog voordat die
Berlynse Muur verlede November
getuimel het, maar sedertdien is Oos
Duitsland oorval deur 'n horde van
kleiner esoteriese verenigings, soos
"Sexpeace" en 'n groep wat bulself
die ''Nuwe Duitse Heidene" noem.

Volgens die Protestantse Kerk het
grater groepe soos die Suid-Koreaans- '
.gebaseerde Moonies en die Kerk van
.Scientologie met 'n groot veldtog in
Oos-Duitsland begin. " '

Net Illi die aankondiging dat die 
, Muur oopgestel ga~ word, fS lede

. .. . ,

diekonings moe! maar wag

~-t-::====16============

...en

JEAN·LOUISDE LA
VAISSIERE'

Die deure isoop
, " ,"" .'

Moonies en Hare Krisjnas torrtng
'. < , .~, " ': I ~ ~ \:

aan'Oos~Duitsland...
BERLYN • Die val van die Kom
munisme in Oos-Europa het die deure

J oopgemaak vir 'n vloed van 'gods
dienstige sektes, en die Moonies en
Hare Krisjnas het reeds begin torring
aan 'n bevolkingwie se vorige waardes
ook verkrummel het.

Die Protestantse Kerk, 'n steunpi
laar in die Oos-Duitse gemeenskap
wat vier dekades van kommunistiese
regering suksesvol die hoof gebied
het, bou 'n angstige oog oor die groei
van die sektes en se dit lyk of hulle
suksesvol is.

, "Waar ons ook al ondersoek, vind
ons dat bullereeds daar was en hulle
propaganda agtergelaat her," se Tho-

, mas Gandow, 'n Protestantse pastoor
in die Berlyn/Brandenburg-distrik.;:;t

, .~

Februarie met die pers gesels bet.
"Ek: is bereid om terug te keer en

, my mense te belp," het by gese, Hy
het nie sy burgerskap verloor nie, 'n
Beweging is gestig wat bul vir sy
terugkeer beywer, maar die Kom
muniste, wat die bewind in die kom
ende verkiesing kanbehou, het kapsie
gernaak teen die Demokratiese en
Monargistiese Party, en die party het
intussen die verwysing na "monar
gie" uit bul titel gehaal,

Die owerhede in Bulgarye se hulle
sal die gewese koninklikes as "ge
wone burgers" terug verwelkom. ,

Dinge is eenvoudigerinHongarye
waar die regses die April- verkiesings
gewen bet, maar die aanspraakmaker
op die troon, Otto de Habsbourg,lyk
gelukkig daarsonder.

Hy bet onlangs gese dat by eerde~
'n lid van die Europese parlement wil
wees.

Maar vir Alexander van Joego
Slawie Iyk dinge nie so rooskleurig
nie. Die land loop die gevaar om in
skerwe te spat soos wat die oorblyfsels
van, die sentrale Kommuniste-rege
ring verder verswak.

Leka I van Albanie, in 1961 tot
,'koning verklaar en nou 'n inwoner

van Suid-Afrika, moet maar sit en
wag vir die onbuigsaamste van die
onbuisame regerings om te.verkrum
mel, voordat by na die "land van die
arende" kan terugkeer, - AFP

JENNIFER FERGUSON'
sal 'n solo-veltonlng lewer

en

DATUM: Woensdag, 9 Mei 1990,
PLE!S: StAlban's Katedraal-kerksaal,
Schoemanstraat 237, Pretoria
TYD: 19h30

In dieboekgesels 24vroue oor diepryswat hulls
en hul families vir hulaktfvisme moes betaal, oor
die probleme enmoeilikhede van vrouwees in 'n

seksistiese en rasslstiese samelewing, oor die pyn
wat hulle deurgemaak het en van diedrome wat

hulls koester vir 'n nuweSuid-Afrika... '

Koning Symeon van Bulgarye In 1960
(Foto's:AFP)

van die monarg 'n strydpunt in die
verkiesing .van 20 Mei geword, en
daar is groot verdeeldheid tussen die
rojaliste en bul teenstanders. '

Symeon H, die tsaar van Bulgarye, '
het in 1946 op nege-jarige ouderdom
na drie jaar op die troon in ballingskap
gegaan. Nou, op die ouderdom van
53, woon by in Spanje vanwaar hy in

Maar die Roemeense regering het
bom 'n visum geweier toe by die Pase
wou terugkeer en by was verpligom
terug Switserland toe te gaan.

Die wereld kon miskien gedink ,
het dat die onderdrokkende Ceau
sescu-era die Roemene van die monar
gie sou laat vergeet het, Maar nee,
sedertdienhet die mislukte terugkeer

',~ ", ," :n, JOI?AC:~e,spreklng~!'eeks_

-, Sprekers:
Eddie Webster (Dept Sosiologie Wits)
Avril Joffe (Dept Sosioloqle Wits) ,
Bernie Fanaroff (Numsa)

_Bespreking ,2: Sosiallstiese Ekonomiese Metodes
• Joego-5lawl6
• Hongarye

Plek: Senaatshuls kelder 1, Wits
Datum: Maandag, 7 Mel 1990
Tyd: 7.30 nm

.. '".

Ondersoek na sosialisme:

Die Oos-Europese Sosialistiese Ervaring'

Koning Michael van RoemenlA

MARIE HAWK

Ole Dlrekteur,
Regshulpsentrum,
Posbus 2669,
North End 6056

Aansoeke en nadere besonderhede
moetgerig word aan

=" Port Elizabeth ,I

,.1 IiiiII I
j, met top-sekretariale vaardighede ;1
~ insluitende: 11
il * diktafoon J
~ * shorthand I
fi * 'n kennis van woordverwerkingl ;1
t PC-pakketteij
~ ~::

PARYS - Met alle deure na Oos
.Europa wawyd oop.Iyk dit of net die
gewese koninklikes van die lande nie
welkom is nie, "

Soos koning Michael vanRoeme
nie uitgevind het toe by wou terug-, '
gaan. ,

Aan die spits van die koninklikes
watop een ofanderrnanier aanspraak
op 'n troon maak, is koning Michael
van Roemenie, Symeon van Bulgarye,
Alexander vanJoego-Slawie en Leka
van Albanie, - ,

Slegs Michael van Roemenie en
Syrneonvan Bulgarye het ooit re- ,
geer.

Michael, gebore op 25 Oktober
- 1921 indie Peles-kasteel, het op ses-

jarige ouderdom sy oupa Ferdinand I
, opgevolg. Sy pa, Karel II, moes sy
i koningskap vaarwel roep nadat hy sy, ,
L vrou verlaat en saam met sy min-
l; :\ nares, Elena Lupescu, in ballingskap
I' 'gewoon bet. ' , '
i " Maarin 1930hethynaRoemenieL ',teruggekeer en die troon vir tien jaar Michael het Antonescu in hegtenis
i by sy seun oorgeneem waarna by laatneemeninAugustus 194400rlog
L, weer landuit is. ' ,teen Duitsland verklaar,: Die jong
;: ": Michael bet weersy koningskap X koning het geen erkenning van Stalin
!' , hervat, maar met Roemenie as 'n " vir sy dapper optrede ontvang nie, '

bondgenoot van die Nazi's en maar-' 'inteendeel, Stalin het hom gedwing
skalk Antonescu wat die mag oor- om in 1947 te abdikeer,
geneem bet, bet Roemenie saam met Nou, op die 'ouderdom van 68,
die Nazi's Rusland in 1941 binnegeval. hoop hy om terug te keer buis toe.

/' ;

, "
, ,
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19:30

19:30

19:30 '

19:30

09:30

·19:30

, 19:30

19:30

eerder as om om te draai, het sy deur
'n huistot in die volgende straatgejaag,".
het 'n minister Thatcher se taktiek
beskryf. "Die probleern is dat sy nou
'nheleryhuise inhaarpad~et."- AF,',

CHRISTOPHER BOlAN

COMMERCE r: BCom. -
BEconSc '

ARCHITECTURE - BSc(QS).
BSc(TRP). BSc(Building). BAS,

WIT,S,'- "
faculty information functions fo~ scholars
Enquiries: Schools Liaison Office 71~ 3597

, "

Booking at Compufickeffrom
16April - no charge.

19:30

Bierdrinkers se
revolusiehet begin

en haar regering saainpak, het sy dit
duidelik gestel dat sy sal stry omhaar
beleide toe te pas, al beteken dit 'n
nederlaag by die stembus.

"Sy het haar loopbaan spandeer.
deurindoodloopstrate aftery,entoe,

Wed May 16 ARTS - General BAand BA
SH6 -(Education) degrees'

Thurs May 17 ARTS - Drama. FineArts. '
SH6 , Social Work.Speech and

Hearing Therapy. BMusand,
- Licentiate '

SatMay 19 ALLFACULlY INFORMATION
Senate MORNING
House N t· k' 't . dConcourse 0 IC e 5 require ,

Mon May 21 MEDICINE - MBBCh, ,
Medical BS<::(01) BSc(Physiotherapy)
School' •

Parktown BPharm. BNurs
Wed June 6 ENGINEERING

Chamber of
MinesBldg

ThursJune 7
New Com

merceBldg

Thurs June 14 SCIENCE
SH6

Wed June 20 LAW
SH6

Thurs June 21
John Moffat

,BUilding

~~pW,

LONDEN - Vir die bestuurders en klante van Engeland se 21500 openbare
kroee wat deur d~e land se vyf grootste brouerye besit word, kan Werkersdag
1990 as die begin van die bierdrinkers se revolusie beskou word. _

Vol gens nuwe regeringsregulasies wat vanaf Dinsdag van krag is, moet
Engeland sebrouery-reusehul kroegbestuurders toelaat om'nnuwe "gastebier"
te kies om, buiten die bestaande reeks van beskikbare biere, in hul kroee te '
verkoop. ' ,,' "', ,"" ", ,."
, 'Die nuwe regulasie watdaarop gemik is om kompetisie indie brouery-v
bedryfte stimuleer, is die gevolg van 'n onlangse ondersoekdeur die Monopo
Iiee en Saniesmeltings-komrnissie. Kroegbestuurders is in die wolke daaroor.

"Almal baat daarby," se Harvey Knight, bestuurder van The Hoop and
Grapes Pub wat aan die Courage-brouerye behoort,

"Die klante het 'n groter keuse vanbier. Ons baat daarby want hopelik sal die
groter verskeidenheid meer klante 10k," se hy. '

Die gevolge van die nuwe regulasies - wat deur die regering gemonitor sal
word - sal naverwagting veral deur die kleinerbrouerye gevoel word. Hulle het
nou baie meer afsetpunte vir hul bier. ' ,', ,

'n Hele aantal van die brouerye, wat daarop aandring dat hul deug in die ,
gehalte van hul bier Ie en nie die hoeveelheid nie, het die afgelope paarjaar tot,
stand gekom as gevolg van die veldtog vir ware Engelse ale. Van die brouerye
het gesukkel om kop bo water te hou en hoop die nuwe regulasies sal hul 'n
hupstootgee., ,,'

Engeland se groot brouerye is natuurlik~e so geesdriftig oor die regulasies ,
Die; , ,

"Ons aanvaar dit, wat kan ons anders doen," se Barry Clark, segspersoon vir
, Whitbread-brouerye wat 4 200 kroee in Engeland besit.

, "Ditis nogal 'nradikale verandering in die mark, maar dit is nog te vroeg om'
",~

-te se wat gaan gebeur,"se Clark. Hy gee egter toe datdie nnwe maatreels tot ,
groter kompetisie in die bedryfgaan lei. . ' , ' .: '

"'... Hy se Whitbread endie ander groot brouerye- Allied-Lyons, Courage.Bass
, en Grand Metropolitan - is besig om stappe te doen om kroegbestuurders te
oorreed om hulle nuwe keuse uit reeds bestaande biere van die brouerye te
maak.- AFP '

L---, --:- ~."

Thatcher gaan wees,
"Die regering is heeltemal

paniekbevange en het geen idee wat
omte doennie," sehy, en voegby dat
die verkiesing "die perfekteuitnodig
ing aan die publiekis om die regering
te help om te besluit wat om te doen",

Maar die hootbelasting is' Die _
Thatcher se enigste kopseer Die.

Sy staar ook, wat die Financial
Times as 'n "blatante en onerkende
uitdaging" van haar leierskap beskryf,
deur die gewese minister van verde
diging Michael Heseltine - wat na die
Westland-helikopterskandaal uit die
parlement bedank het - in die gesig.

Thatcher het ook die teiken van
toenemende kritiek vanuit eie gele-
,dere geword na die Britse regering se
versigtigheid oor vrae rondom nouer 
politieke en ekonorniese bande met
die Europese Ekonorniese Ge
meenskap.

Hoewel die onweerswolke oor haar

voels beskermhul gebiedjaloers, ,
en weer indringers aggressief af.

Die Adelie-pikkewyn is die
enigste pikkewynwat gereeld twee
eiers Ie. Die rede hiervoor is een
voudig - selfs in 'n gunstige jaar

.oorleefnet 40 persenttot die einde
.van die somer, Sterftes haa1 soms
80 persent, en as die weer hand- ,
uit ruk - die koue Antarktiese
wind kan tot 300 kilometer per
uur haal - sterf al die kuikens.

Koningspikkewyne, wat in
Maart aankom, het by die onge
naakbare klimaatstoestande
aangepas. Hulle bou nie neste ine

\ en reproduseer in die middel van
die winter! Dit was die voels wat
die Franse 40 jaar gelede
geinspireerhet omhulnavorsing
'stasie op die Antarktieseeilandte
bou. , ,

" Viermaande lank, met gernid-
delde temperature van minus 30
en boosaardige winde wat aan
houdend waai, beskerm die man
netjies die eiers. In die tydperk
eet hulle niks en verloor meer as
die helfte van hulle liggaamsge-

.wig. ',/'.
Die kuikens word onathanklik

van hul ouers mdie somer; en 40
persent van hulle vrek voordat
hul wasdom bereik.

By Dumont-d'Urville is dit
mak1ik om pikkewynkenners op
te spoor, .selfsal is die persoon 'n
meteoroloog, geofisikus of teg
nikus. Niemand kan die sjarme
van die voelsweerstaannie, Soos

, een 'van die spanlede se: "Die
, mense hier stel meer in ekologie

belang as die ekoloe." -.AFP

Ole Weddell-rob, wat tot 'n dlepte van 600 meter dulk om
.kes te vlnd .

bestempel, en van Thatcher lie eie
parlementslede het gese ditis 'n
"politieke ramp".

"Sy is so 'n moeilike vrou om te
help," het een minister in die
invloedryke Financial Times gese..
"As sy net vir 'n paar maande kon
weggaan, sou ons dit moontlik kon
oplos," ' ,

Neil Kinnock:, die leier van die
Arbeiders, is tans baie gewild - groot
liks as gevolg van sy opposisie teen
die hoofbelasting - en hy laat Die 'n
kansverbygaan om Thatcher oor die
nuwe stelsel aan te val nie.

"Die hoofbelasting sal nooit regver
dig wees nie," het hy die week gese.
"Dit kan nie gewysig word nie, Ons
moet ontslae raak daarvan, selfs al

, betekendit datjysaammet jouvlagskip
, moet sink, "hethy aan Thatcher gess,

Peter Jenkins, 'n rubriekskrywer
in The Independent, het ook voorspel
dat die verkiesings katastrofies vir

cop die rotse, die ys, i.D. die water,
selfs onder die basis. ,

Opdie klein Petrels-eiland, waar
die basis gelee is, is daarongeveer
30000 pikkewynpare enhul getal1e
groei daagliks. In die oorbevolkte
kolonie isruimte 'nprobleem. Die,

VILEM BISCHOF

CHRISTOPHER BOlAN

Nege koue maande tussen
vriendelike pikkewyne

LONDEN - Die Britse eerste minis
ter,MargaretThatcher,moeshaardie
week staal vir nog 'n aanslag op haar
gesag toe die Britte gister na die
stembus is om te stem oor haar rege
ring se ongewilde hoofbelasting.

Daar is meer as 5000 setels op die
spel in die plaaslike raadsverkiesings
en opnames wat onlangs gepubliseer
is, toon dat die Konserwatiewe Party
omtrent 'n kwart van die 1 570 setels
wat hul nou beheer, kan verloor,

Volgens voorspellings is dit veral
die nuwe stelsel van hoofbelasting 
belasting om gemeenskapsdienste te
befonds - wat die Thatcher-regering
'n groot knou gaan toedien.

Thatcherhet die week indieparle
men! gess dat sy en haar 'ministers
ander maniere oorweeg om die be
lasting te implementeer. Die belasting
is deur die Arbeiders as "immoreel"

'n Adelle-plkkewyn en 'n skua, 'n roofmeeu wat hoofsaakllk
, , plkkewynkulkens eet

(FolJo":AFP)

DUMON-D'URVllLE, Antarktika
- Toe die poolvaartuig Astrolabe
inFebruarie op pad huis toe tussen
die ysberge verdwyn het, het die
agtergeblewenes .hulself in hul
Antarktiese basis op nege rnaande
se isolasie van die buitewereld
voorberei.

Die 30 wetenskaplikes en teg
nicihet soontoe gegaanom 'n unieke
avontuur aan die einde van die
wereld te ervaar. Maar die afgelee
wildernis is alles behalwe leweloos
- dit wemel van wilde diere.

Adelie-pikkewyne is gewillige
maats; en heel gelukkig om tot 'n
paarmeter vanmense af te skuifel.
Gedurende die Antarktiese "somer",
vanaf Desember tot Februarie, is
hulle volop. ,:

Ditis so te se onmoontlikom'n
draai te loop sonder om deur die
voels omring te word. Hulle is oral

Britse premier in doodloopstraat

Hoofbelasting '0 kopseer vir Thatcher

,I
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(Nina Overton is 'n p;ofessor in Kommu
nikasiekunde aan die Randse Afrikaanse Univer
siteit)

Terwylons'n
helseJob het
om te doen
In die land,
kan 'n bletJle
relatlwlsme,
'n'bletjle
selfdlsslpllne '
en 'n bletjie
patientla nle
kwaad doen

nle, sa NINA OVERTON
waarskynliknieinons tydopgelos sal wordnie.

Die negentigerjare is nie 'n tyd vir kruise en
"causes" nie, Nog minder vir heilige koeie,
(Selfs die Broederbond kan nou maar openbaar
gaan), Dit is 'n era van fluks en beweging waar
oopheid en kommunikasie byna belangriker is
as die uitkoms daarvan. Waar mense belang
rikeris as idees. Dit is eintlik 'neravan tragedie
moee, taamlik siniese mense wat moeg is vir hul
eie gefrustreerde ideale (en dit geld die Afrikan
ers, dieANC endie hele Oos-Europa). Kom ons
los nou maar die euforie, die oordrewe verwag-

. tings, die paniek, die doemprofesiee en die
bangpratery.

, , Terwyl ons 'nhelse jobhet om te doenin die
land, kan 'n bietjie relatiwisme, 'n bietjie selfdis
siplineen'nbietjie patientianie kwaad doennie,
En dit geld almal van OIlS, wit en swart.
, Ons kim dalk werklik iets leer uit die in

stelling' van Hadrianus, Romeinse keiser
gedurende die tweede eeu nC, en een van die
weiniges wat Plato se droom bewaarheid bet:

"Life is atrocious, we know. But precisely
because I expect little of the human condition,
man's periods of felicity, his partial progress,
his efforts to begin over again and to continue,

, all seems to me like so many prodigies which
.• nearly compensate for the monstrous mass of

ills and defeats, ofindifferenceand error. Catas
trophe and ruinwill come; disorder Will truimph,
but order will too, from time to time. Peace will
again establish itself between two periods of
war; the words "humanity", "liberty" and "jus
tice" will here and.there regain the meaning we
have tried to give them. Not all our books will '

.,-perish,nor our statues, ifbroken; lie unrepaired;
otherdomes and otherpediments will arise from
our domes and pediments; some few men will
think and work and feel as we have done, and I
venture to count upon suchcontinuators, placed
irre gulary throughout the centuries, and upon
this kind of inteimittent immortality."

j 'j'

In die land sal onderhandelinge minofmeer
op die volgende afstuur - of ons nou met 'n
kortpad of 'n langpad daarby gaan uitkom:

• 'n Nie-rassige demokrasie met een-per
soon-een-stem en 'n meerderheidsregering.

• 'n gemengde ekonomie .'
• Checks en balances vir (wit) minderhede 

soos die beskerming van taal-, kultuur- en
godsdiensregte, hetsy deur' 'n handves van
menseregte en/ofverdere waarborge soos kon
stitusionele beskerming, proporsionele verteen
woordiging en dies meer.

• Die wedersydse aanvaarding dat so'n stelsel .
bepaalde oorgangsmaatreels en 'n bepaalde
oorgangstydperk sal vereis. . ' .

, Oordie kort termyn sal dieskikking myns
insiens onderhandel word tussen die regering en' "
'n min of meer verenigde Swart anti
apartheidsfront wat ook die PAC, vakbonde en
tuislandleiers sal insluit, Op.die langer termyn
sal nuwe skeurings en blokvormings ontstaan;
waarskynlik tussen 'n soort ANC/wit-alliansie

, en 'n soort PAC/vakbond-alliansie., ;
Versluier in so 'n nuwe bedeling Ie die vol

geode kompromiee wat op papier binne die
volgende vyftofjaar bereik moet word, maar in

- gesindheid nog baie langer sal duur: 'n komjlro
mis tussen wit en swart; tussen Europa en Af
rika; tussen kapitalisme en sosialisme (of selfs
die komplikasie van 'n ontydige en onafgewa
terde Maritisme).

Kom ons kyk di6 uitdaging vierkantig in die
.00: het enige land ter wereld al ooit t1aarin
geslaag om di6 vieruniversele konflikte - so oud
soos die mensdom self- gelyktydig te besweer?

Waarskynlik nie. Daarom Ie die waarde van
'n nuwe stelsel vir Suid-Afrika waarskynlik
eerder daarin om weg van pennanente skaakmat- '
situasies te ondethandel as in die rigtillg van

,volmaakte oplossings. 'n Nuwe stelsel is nie
slegs die resultaat van onderhandelinge nie,
maar inderdaad ook'rimanifestasie van die aard
en proses van ondemandelinge wat op daardie ,
spesifieke tydstip plaasvind.' Miskien is die '
"wording" belangriker as die eindelike "wees','.
Onshetnognieeensbegin "onderhandel"nieen
Suid-Afrikais al klaar'nnuwe stelsel- anders as
1987, 1988 en 1989-alweerandersasFebruarle
enMaart 1990. Net soos glasnostenperestroika '
reeds van die So~et-Unie 'n ander stelsel gemaak
bet, ondanks sy geweldige interne probleme wat

. ~ 't

Viva Calvinisme

. .
die tye reg en word dan soos FW en Gorbatsjof
groot staatsmanne. Hulle is idee- en woordhan
.delaars, Baie selde is dit hulle eie, Maarhulle is
beter as die idealiste en pro fete toegerus om dit
aan groat groepe mense te verkoop, Want hulle
is meer "in touch". Hulle verstaari die massa,

, praat die retoriek van die massa. .
Die massa behels die grootste gemene deler

en trek derhalwe die kwaliteit van die retoriek
af, wat nie die idealiste bevredig me. Dwom
was bulle (die idealiste) hard op FW v66r 2
Februarie, en is bulle nou skielik hard op Man
dela 00 sy vrylating. Hulle verstaan nie die

, politiek 6f die retoriek nie. Nog minderken '
bulle die swart massa. " ,

. Daaromgebeur dit ook dikwels dat ideali~te
'wat vir demokrasie veg ook slagoffers van die '
demokrasie word; die tirannie van die minder
heid versus die tirannie van die meerderheid,
Daarom dat baie Iiberaliste (waaronder ook
Engelstalige koerantmense soos Ken" Owen)
deesdae benoud word oor nasiona1isering, die

. mag van die vakbonde, die onluste en natuurlik
, -. die leierskapvan Mandela.

i " Dan is daar natuurlik ook die yuppies wat
links was toe dit veilig was, maar nou dat
verandering 'n'werklikheid wOro, skielikkleinkq>
pie trek uit vrees om bul 4 x 4's en hul vakan
siehuise af te staan. .

En ' dan die swartes. Natuurlik is dit
vanselfsprekend <tatbulle oorboord sal gaan. 'n
Ontlonting veroorsaak dikwels 'n ontploffing.
De Tocqueville het mos oor die Fra.n,se Revo
lusie gese: "The most difficult time for a bad
government is when it seeks to mend its ways:
Only consummate statecraft can enable a king
to save his throne when, after a long spell of
oppressive rule, he sets to improving the lot of
subjects."
. Hoe wonderlik die bervormingsinisiatiewe'
ook. sedert 2 Februarle is, feit bly staan die'
regering het te lank gewag om dit te doen. Dis
byna te laat. Ons betaal nou die prys. Het ons
gedink alles gaan oomag regkom? Het ons
gedink ons kan maar net so aangaan? Het ons
gedink sanksies gaan omiJiddellik opgehef word .

,.,en die ekonomie dadelikberstel? Het ons gedink
ons kan 'n man 27 jaar lank opsluit en dan 'n
"dankie baas" verWag as ons hom vrylaat? Het ' ,
ons gedink onderhandelinge en kompromiee en
al daai dinge is nou furish en klaar?

11========18============
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..... Die Afrikaner is tog pragmaties
,i ' DAAR is soms tye 'wann~er gesonde sinisme

gepas is - selfs nodig ~ en miskien is daardie tyd
nou., ".

In 'n tyd vandie grootstepolitiekevloeibaar
heid wat Suid-Afrika in dekades beleef. het
(goddankl) en alles waaroor vandag gespeku
leerwordvolgendeweekounuusis.hetbaievan
die vooruitdenkendes wat in die verlede groot

'. ~ kruise gedra het vir verandering en al die on
regte wat In Suid-Afrika gepleeg is. in die
woorde van Van Zyl Siabbert "slagoffers van
hule eie sukses" geword, Die DP se planne is
gekaap; Idasa moet sy doelwitte hersien; selfs

i,'i~ Vrye Weekbladword genoopomnuwe "causes"
, op te diep omte keer dat dit nie middle of the

1'i~:: road raak in'~lyd wat Alf Ries en kolJcga rug
;;~~:; , ornkeer' op hul.afgode van vroeer nie.i . .

, ~~&,;' '. , Maarsoosdi6koerantseredakteurbygeleent
, i ,;»' heid self geskryf: het: Motiewe is irrelevant
i \ . wanneer die regte dinge tog gebeur, Nee kyle,
! ons Afrikaners- (uitgesluit nou Treumicht se

, .tiere) is. soos ek-voorspel het tydens my 113-

0" versing oordieAfrikaner-Twyfelaars, t6g prag
j' • maries. Keer hom in 'n hoek vas (bet sanksies

",: tog gewerk?) en' Boer maak 'n"plan. Moenie
~ moralisme te hoog opgee in di6 tyd nie - al julle
(.-/' 'boggers wat nou hand' op die bOls slaan en so
\ " skuldig voel ooral die omegte wat deur die jare
iJ:", teen90rdie swartesenMandela gepleegis. JulIe
I. , sou 'n ander deuntjie gesing het as die NPanders
t,,!, besluit het. As die NP se dis reg. dan is dit reg.'

En d~ se Beeld en Die Burger em Cliff Saun
ders dis reg. En dan kry verligte Afrikaner-'
intellektuele wat voorbeen geswartlys was, ook
wee!;: 'nspreekbeurt in die p6litieke kommen- '
taarkolomme. Viva Calvinisme. (Maar is die"
Afrikaanse pers vryer as vantevoi"e?)
,Elk geval, dis illies water onder die brug en '

, ,,:. 'almal sal waarskynlik nou luidkeels protesteer
dat hulle "om den brode onder druk",was (let

:', wei: moed van oortuiging tel nie pnderpragma-
tisme me). .

En nou ja, idealiste en profete en Rousseau's'
het nog nooit die wereld regeer nie. Baie seIde

, c' is Plato se droom dat wyse mense'die wereld
. regeer, nogbewaarheia. Hulle mwseide gi>eie
. politici.' ' . , , ,

, "Politici is nie altyd geitiale, morele em kleur
" " ryke individuali~tenie.' luis daarom is hulle

, goeie' politici ~. pragmaties, flegmaties,' sen-
tristi~s en halfgewoon: Hulle lees die tekens en •

/ '
: I.t {
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·MENINGS Herverdeling van rykdom

Sake-gemeens~ap is te winsbehep

", .

,.
'Histories was ons genelg

.. om In ons Ivoortorlngs te
sit en die behoeftes van die

mense te determlneer.'

Dit .spreekvanself dat indien di6
lmlpbronne doeltreffend meewerk om
die optimum reeks van rykdomlewer
ing te bied, diegemeenskap ,se be-

.hoettes in die eerste plek bevredig
sou word - maar daar moot egter'
inhiberende faktore wees.

Afhangende vanhoe strafhulle is,
is dit die inhiberende faktore wat uit
die weg geruim moot word deur die ,
aanwending van 'n toepaslike katalis,
Byvoorbeeld, in die StedelikeStigting
se 'inisiatief vir lae koste-behuising ,
vir verbandleners, was die inhiber- _,
ende faktore die onkwantifiseerbare
risiko en die koste van kapitaal.

Deur 'n leningswaarborgfondsmet
R20 miljoen en toegang tot vaste '
koste-kapitaal daarte stel, was.die fi
nansiele instellings bereid om te on
demeem om biljoene rand beskik-
baar te stel. . , ,

(Bob Tucker isdie hoofvan die Perm,
Bouvereniging) ,

Rykdom genereer
en versprei
Ek twyfel nie daaraan me dat groot

. hoeveelhede energie op soortgelyke
wyse bevry en aansienlike bykom- '
stige rykdom gegenereeren regver
diger tussen die gemeenskappe van
Suid-Afrika versprei kanword.

As sulkeprogra.tnffie met'dienodige
krag en hulprniddels nagestreef word,

. sal optirniste soos 'ilk dit selfsoor
weeg om 'nvrye ekonorniese stelsel,

,wat die toepaslike ekonorniese ger- '.
> egtigheid in 'n nie-rassige demokra- '
sie genereer, tot stand te bring.

Die eerste taak is om die dringendste
behoeftes van die betrokke ' ge
meenskappe te identifiseer.

.. Histories was ons geneig om in
ons ivoortorings te sit en die be
hoeftes vandie mensete determineer.

Indien die identifikasie saammet
die mense kan geskied, sal dit die po
tensiaal vir geintegreerde en siner
getiese samewerking aansienlik vet
sterk.

Behoeftes

Hulpbronne
. ,.1:

dery", blyk die enigste ware opsie die
aanwending van die geld - wat die
regering 'en andere nou beskikbaar
stel - op 'n katalistiese wyse aan te
wend omdie aansienlike rykdomgen
ererende potensiaal wat wel bestaan,
te mobiliseer,

'n Onlangse besoekaan 'n plakker
skamp, byvoorbeeld, het getoon dat
dit moontlik is vir 5000 families om
soveel huise in 'n paar weke op te rig.
Wat sal gebeur as die hulprniddel
opgewasse was' teen die .kapasiteit
van hul werkgewers, pensioenfondse;
die boumateriaal-verskaffers, klein
kontrakteurs en finansiele instellings .
- almal op soek na geleenthede om
sake te doen? Watter katalistiese aksie
is nodig om doeltreffende interaksie
tussen die hulpbronne te bewerkstel-

, lig? Daaris baie soortgelykevoorbeelde
•op alle terreine van menslike strewe,

.. : van opvoeding tot behuising, van
kindersorg tot sake-ondememing,

. .Met die behoeftes geidentifiseer, sal .
al diehulpbronne, van finansiering,
vaardighede en menslike energie van

. die gemeenskap selftot die kapasiteit ,.
vanal die ander sektore van die ekon- .

. omie wat na die bevrediging van die
behoeftes gekanaliseer moet word,
geevalueer moet word,

en 'rigting van ekonorniese bedry-:
wighede beinvloed, selfs al het sulke
aansporings die duidelike voordeel
datdit slegs toeganklik is vir die
ondememings wat in die eerste plek
winsgewend is.

Gevolglikisniemandmetdiemag
dit te doen bereid om die rykdom te
verdeel nie, hoewel groot dele van die
bevolking dit nodig het, Daarom is
dit nouliks verrassend dat hulle
segsmarme dadelik aanspraak: sal maak
op daardie bates wat aan hulle die
moontlikheid bied om beide hulle
invloed nit te brei en om die winsvloei
- wat hulle, deur ons gedrag, glo die
enigste komponent met werklike
waarde is, toe te eien.

Sosiale gewete
As 'n beroep tot "sosiale gewete" op
bestuurders 'n vervloeking van 'ons

. besigheid-etiekis; as die regering nie
bereid is om die rykdom en verdeling
deur belastingaansporing te beinvloed
nie; en as bestedingsprogramme
neerkom op patemalistiese "visvoer-

. ;Die potensieie tragedie vannasio~~'
isering (primer omdat dit individuele
vryheid en die vryheid om onderne
mend te wees emstig inhibeer), word
duidelik deur die onlangse geskie
denis aangetoon.

. Maar 'n alternatiewe meganisme
om "rykdom te herverdeel" of, in my
woorde, 'n ander "mengsel" enverde
ling van rykdon1lewering, moet ge-"
vind word: Om net 'n rits programme
van sydelingse uitgawes van stapel te .
stuur, salneerkom op "paternalistiese
visvoer-programme" en nie juis iets
doen omdie mense met visstokke - of .
die kennis hoe om dit te gebruik 
toerus nie,

T Nasionalisering
BOB TUCKER•

lewering is nie van belang nie - slegs
die hoeveelheid winste: oor die kort
termyn.

Dit is 'n ou bekende waarheid dat
jy netontvang wat jy gee en, belan
griker, wat jy beloon, Omdat dit net
korttermynwinste is wat gemeet en
gevolglik beloon word, is die groot-
ste bekommemis van die professionele
bestuurders van die formele sektor

.van die. ekonornie die maksirnalis
ering van die korttermynwinste - weer
sonder enige werklike besorgdheid <,

of die "rykdom" watgegenereer word,
regverdig verdeel word of nie.

, Ongelukkig, na my mening, is die
aandag van die staatskas op soortge
lyke wyse weggelei vanafdie aard, of .'
"mengsel" van rykdomgenererende
bedrywighede na die kwantifisering
van "bottom line"-winste en die
toepassing van die staatskas se"ann

deel van daardie winste or openbare
besteding. Sedert die mid-sewentiger
jare is daar 'n volgehoue tendens weg
vanbelastingaansporing wat die aard

,./

lorn SiJid-Afrikaanse industriele en
kommersiele masjien - bestaande uit
die huisvrou (wat ek verkies om die
tuiste-maker te noem), die kleinste
infonnele ondememing tot die groot
ste konglomeraat - genereer wat ons
wydasdie"rykdomvandieland"kan
definieer, Die rykdom het 'n wye
spektrum van uitvloeisels - van kin
derontwikkeling en opvoeding tot
verskeie produkte en dienste; van
salarisse en lone tot sosiale verryking
en verantwoordelikheidsprogramme;
en van persoonlike vervulling tot die
winste, gemeet in geld, beskikbaar
vir verdeling tussen die aandeelhouers.

""Bottom line"·\

winste
.As gevolg van ons nalatenskap en
omstandighede, is ons as 'n sake-ge- .
meenskap behep.met slegs een kom
ponent van daardie ry kdom, naamlik
-die "bottom Iine'l-winste.

. Die beheptheid is primer toe te
skryfaan die gekonsentreerde struktuur
van die Suid-Afrikaanse ekonornie
en die gevolglike beheer wat deur die

.bestuurders van die groot geinstitu
sionaliseerde beleggers uitgeoefen·
word.

Die geldbestuurders dra geen ver
antwoordelikheid nie vir enige kom-:
ponent van rykdomlewering, buiten
die monetere opbrengste van die
geadministreerde portefeulje - gemeet
in 'n baie kort tydsduur.:

Hulle het, byvoorbeeld, geen be-
. lang daarby of die industrie waarin

hulle bele het arbeid- of kapitaalin
tensief is, vervullende of onvervul
lende werksgeleenthede bied of pro
dukte verkoop wat die gemeenskap

. verryk of verarm nie. .
. Kortliks, die aa:d, hoeveelheid en'

verspreiding van die. to tale rykdom-

In Venda is jy skuldigas diemense so se
.,' < .'

VIR die meeste Suid-Afrikaners is"
Venda die naam van eenvan die baie
klein eilandjies in die moeras van
Groot Apartheid. '

. Die koms van die sinoptiese
weerkaart het Thohoyandou (dieplek
van die olifant) egter bestaan gegee;
die radio se minimum en maksimum
temperature laat hoor dat dit warm is
hier.

Ekweet dat die rol van tradisionele
geloof en die mag van towery nog .'
oral in Suid-Afrika groter is as wat
mensegraag wil toegee, maarnerem,
meen ek; tot die mate waarin dit in
Venda gebeur nie. .,'. •

. 'n Sinieseregskollega bydi~ Univer- '
siteit van Venda het altyd besoekers ".

I daarheen uitgenooi met 'n blink ho- .' ,
l.~ ,telslagspreuk: "Come to Venda and
. feel the magic.'~ Dan hethy so effens

gegrynslag, so soos die mense wat
Weetdit altyd in grillerige flieks doen.

Die laaste agtien maande of so is
:. Venda geruk deur 'n opbloei in to

wery en, heksery op 'n skaal wat 'n '
mens eers laat snak na jou asem, en
wat die ondergang van verskeie minis
ters en senior staatsamptenare, tot
gevolg gehad het.

Sentraal staan hier enersyds die
sogenaamde muti-moorde en ander-

.sydsdievemietiging vanhekse, meestal
deur steniging of verbranding. En so

,normaal word dit deelvan 'nmens se '
e~aringsdatjyeffensonkantgevang

Wordas 'n geliefde vriendin wat kom
(' \' 1.. ',~ ,\' :1. ~•. J,( ).'~.' .; .' \: ;

kuier heftig reageer wanneer nog 'n .
geskiedenis onthul word. .

, Voordat ek verder vertel, moet ek
u net waarsku. Daar is illVenda geen
verskil tussen feite en gerugte .nie.
Nee, eintlikis daar in Venda geen
gerugte nie ...

'Die muti-moorde (wat onderskei
moot' word van rituele moorde) is
daardie gevalle waarin mense ver
moor word sodat delevan hulle lig
gaam verkry kan word. Die organe
(en somtyds 'n kop, word feitelik
beweer) word dan gebruik om sekere
voordele by die voo~aders tebeding.

.' Voorbeelde hiervan is dat skedels
ingemessel word in die fondamente
van nuwe' winkels om gooie sake te
verseker, ofdat organebegrawe word
in 'n land of avokadoboord om gooie
oeste op te lewer. Ofnog ander diens-
te wat verlang mag word. f, .'"

As deel van di~ politieke strategie
is daardie laastejllar en 'nhalfgewel-'

. dige druk op die tuislandregering
geplaas om die soort bygelowigheid
met. wortel en tak uit te 'rooi. Hier
rondom is daar dan verskeie figure
uitgewys as sou hulle betrokke wees
hierby, en s6 groot was die openbare
druk dat hulle bedankhet as sou hulle
reeds skuldig bevind gewees het.

,Want ook dit is waar: as daar gese
word dat iemand by 'n muti-moord
betrokke is, is dit so good as bewys.
Jy is skuldig die oomblik wanneer
gese word jy is skuldig.

t...as daar gese word
.detiemend by 'n..

muti-moordbetrokke
is, is dit so goed as
bewys. Jy is sku/dig
die oomblik wanneer '

gese word jy is .
sku/dig.'

'n Wonderlike voorbeeld hiervan
duik in die dorpie hier bokant my op
opdie berg op. Daaris ongelukkigheid
oor die kaptein (rniskien kom dit van
ver af, rniskien is dit swart politiek,

miski~n is ?y net gewAoon 'n slegt~ vertel Ronald met oortuiging.
kaptem,- Wle sal kan se?) en allerlel ,.,... . 0, dis nie hyself wat so dink nie _ .
spannings, vera! rondom die skoali' . , dis'''die mense".
:kind~rs enjongmeru:e.. .:,,:",. Maar wat het hy gedoen, of nie

.' Die Sat~r~na~l~ Vrydag kom gedoen nie, wil ek uitvind. Korrup-
twee van die kerels Ultdie dorp by my sie, nepotisme, verryking? Of net
kuier, ook om:n ':Happy Easter': te gewoon slegtigheid, sodat die paaie
kom haal. Endi~ di~ slag wat ek~ verspoel en die water nie versorg
dat ek nou so Ult die peed se bek die word nie? Want dis die stories wat ek
storie gaan hoor oor wat daarbo aan tot dusvcr gehoor het.
die gang is. . .,' . "Nee," verseker Ronald my, "hy
. Nee, bedule Ronald, dis n slagte. was aandadig aan 'n muti-moord..."

kaptein.. Endaarmee word alle twyfel oor die
Hoekom? wi! ek van hom ",:eet, manse skulduit die weggeruim..Met

hopendedatek'npaarkonkretedinge so 'n verskuiwing van die aanklag
van hom gaan hoor. stann hy geen kans nie.

. "Nee, die mense so hy is sleB," ~vra virRonaldofhyditglo.Ja,

kom dit van hom en sy maat, nog op
skool. En as ek vra hoekom hulle dit
glo, kom daardie antwoord wat my 
altyd stom laat: omdat die mense so
se.

Ek ken vir Ronald al drie jaar, het
gehelp met sy skoolganery en meen
dat hy kari help om altematiewe

. waardes in sy gemeenskap in te dra.
Benvanhulle is dat 'nmannie skuldig
is totdat hy skuldig bewys word nie,
Ons bet al baie daaroor, gepraat, en
doen dit weer. , .

"Where is the proof? What evi
dence is there?" pleit ek by hom. HY..
trek sy skouers op, want dis eintlik 'n
lawwe vraag: die mense se mos, en
hulle sal nie se as dit nie so is nie.

"You must ask them for evidence,"
, probeerek, maar sy DC rekgroot enhy

skud sy kop. , , '
, "No," verklaar:"hy beslis, ''No,

because if I do that, theywill kill me
too." '

Ek bly'stil, soos mens baie hier
stilbly, en rniskien raak iets tog vir
hom ongemaklik. Want met 'n skuif
wat ons, ~asi-gesofistikeerde
Westerse logika nie kan volg nie,
vervolg hy triomfantelik: "There was
also a witch in the villageI" . ,

Maar dis die storie vir volgetide.
keer...

. (Fanie OUvier . is 'n professor in
Afrikaans aan die Universiteit van
Venda)
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VryeWeellblad
Groote Schuur

'Dit lyk asofdie 'samesprekinge tussen die Nasionale ~arty.
regering en die ANC 'n goeie begin kon gewee~ h~t V1~ wat
sekerlik 'n lang pad na 'n onderhandelde.skikking rgaan
wees. . "0;.", .. ' '. -",

Wat veral bemoedigend is, is die aanduidinge dat daar 'n
basiese begrip vir mekaar se problemeis en 'n wedersydse
aanvaarding van goeie trou. " ' .

Oit lyk asof die emosionele element - Afrikaan ~n

Afrikaner wat albei hartstogtelik aan d~e bodem verknog IS

- ook nie uitgebly het nie.· , -
Oit is goed so. Dit kan die toekomstige gesprekke

makliker laat verloop. '
Oit was eintlik hartseer om die tweeafvaardigings voor

Groote Schuur te sien staan voor die gesprekke begin het,
Soveel bloed is al gestort en soveel pyn verduur omjuis

by die punt uit te kom, '" .
'n Mens kan nie help nie om te dink: Hetdie wit regenng

maar na die ANC van hoofman Albert Luthuli geluister toe
hy hulle om samesprekinge gevra het; het die Nasionale
Party mall!'die uitnodiging van die ANC na dieVolksk~s
in 1954 aanvaaiwaar die Vryheidsmanifes aangeneem IS;
het die regering maar wakker geskrik toe die bloed m1976
.begin.vloei het, ' .,,~" , :.' " , '
. : ; Maar ten minste het ons nou die punt bereik waar wit en
swart om 'n tafel gaan sithet.· , "

. Ons as 'n landen nasie durfnie die kansop vrede verbeur
nie, wat ook al die struikelblokke.

, Ons hoop die leiers in die twee afvaardigings besef dit.
Die moeilikste deel van die pad Ie egter voor: die twee

partye moetnou hul mense saamvat op die pad wat onver-
mydelik na 'n volle demokrasie moet lei. .

Meer as dit: die regeringsleiers moetdeemis he met dele
van die ANC se gevolg wat deur 'n seisoen van onder
drukking en bloedvergieting bitter en agterdogtig geword
het, As die ANC nie die grootste deel van syhuidige gevolg
saamvat nie,.le daar probleme voor. ' .
. , .Die ANC moet weer deemis he,met die regering se

probleem met regse blankes en reg~e vrese vir meerder
heidsregering.

Eintlik het ons 'n saal vol Salome's nodig..
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'Hennle Kotze van Parktown-Noord
skryf:' .'. :C"'"-

Ek wil baie graag aansluit by 'n brief van
Henry Oliphant (Vrye Weekblad, 30Maart
1990). '. . '

,.> Afrikaans is 'n lewende enaktiewe taal,
en daarom is dit die "plig" vanenige aspire
rende (Afrikaanse) skrywer/digter om die
taal ten volle te gebruik - dit ook uit te brei
en die kultuur daardeur te verryk. Dit is
hoogtyd dat 'n nuwe geslag van Breyten- .
bachs/Brinks/Le Rouxs die kans gegun word
om hul werk aan die publiek voor te Ie. Ek
weet hulle is almal daar, hulle is net te stii.
Net so is dit julIe "plig" om diegene wat be
reid is 'n plekkie in Vrye Weekblad te gee.

Ek wil ook aan uitgewers 'n versoek rig
om skrywers/digters aan te ,rn.oedig deur
publikasie te vergemaklik. Letterkunde
tydskrifte (byvoorbeeld) is 'n magtige
medium, maar weer eens word dit verstomp
deur sensuurrade (met lede wat steeds

. Middeleeuse waardes het) eli die feit dat
relatiefmiii mense dit lees;

Oaarom moet "altematiewe" Afrikaanse
, koerantesoos Vrye Weekblad - wat 'ngroot '
getallesers het - 'npoging aanwend om die
situasie te verbeter.

Afrikaans is 'n wonderlike taal. Afri
'kaanse prosa en poesie is 'n juweel in die
kultuur-skatkis - ons mag nie toelaat dat sy
skitter verdoof nie.

j I!

VI}'S W66kblad plaasails brlsws wal n/edIs wsl oortr66of /astsrllk Is
n/e, mils dIe k01T6spondsnl ss naam envollsdlgs adrss bygevoeg word

as 'n sku/lnaam gsbrulk word.Oleredakteur behou dIereg voor om
brleweIeverkort. Skrytaan: ,Ole Redakteur, Vl}'e W66kblad, Posbus

177, Newtown 2113. ' ,,', i';' ~ .•1f:',~ ''J';:' t ..

Die pers : ..
Onshet inversekering van ons kollegavan die Weekly Mail
gekry dat hy inderdaad nie ten gunste is daarvan dat alle
koerante in Suid-Afrika aan gemeenskapsorganisasiesbehoort
ni~. , .

Ons kollega se ook sy aanmerkinge soos dat koerante
verbied behoort te word om advertensies te plaits, was
bedoel om "contentious" te wees en "to provoke debate";

, Dit het hy sekerlik reggekry..
Oat die Weekly Mail nou skaam-kwaad is oorons en

ander se reaksie.op die uitlatinge, is moontlik vir hulle 'n
les: Se presieswat jy bedoel en wat jy dink, en staan dan
daarby. '.

Vrye Weekblad publiseer die'weekverdere onthullings van
n6g 'n lid van die Weermag se Burgerlike Samewer
kingsburo wat deel gehad het aan politieke moorde en
terreur. '.

Soos sake nou staan, sal die meeste van die man se
bekentenisse nie deur die Harms-kommissie ondersoek
word nie, omdat die gruweldade buite die land se grense
gepleeg is.' . . , ,

, . Die aangeleentheidraak nou onhoudbaar en tas die
ganse geloofwaardigheid van die Harms-kommissie aan.

Ons wil weer eens 'n ernstige beroep op staatspresident
FW de KIerk doen:om die opdrag van die kommissie te
verbreed. .. , ..

En as hy nie 'wi! nie, wag die land op regter Harms om
daarteen te protesteer. .

So Se hulle...
"Per deflnlsle moet daar van die rykes weggeneem word in
die sin dat 'n toekomstige staat beheer verkry van sleutel- .
faktore. Dit beteken niedat dit sonder enige vorm van

-vergoeding sal geskied nie." - 10e Slovo m.'n media
onderhoud.

"The very people who constitute membership of Inkatba
are ordinary menand women who are suffering under apart
heid. The struggle we are waging is also the struggle for
their freedom." - Patrick Lekota, dieANC se Natalse
koordineerder,

"Ek dink hy is dood, ofwat dink.julle? - Eugene Ter
re'Blanche op 'n vraag oor wat hy van Hitler dinlc.
"Op die historiese oomblik wil die ANC egter uitdruklik
verklaar dat ons blankes as volle Suid-Afrikaners en mede
burgers beskou met wie ons die toekoms sal bou." - 'nANC
verklaring in Afrikaans wat op die vooraand van die same
sprekinge uitgereik is. <

"

, ,



..- '
.',

...

Diemense wonder•..

dorp ondcmcem word. '. . ..
Die AK47's, bet Brolloks se kol

Iega self gesien, is tuisgemaakte
houtgewere waaropdie naam vandie
berugte Russiese aanvalsgewere in
belder letters geverf is. Maar van dril
in die stof op Sondagaande het die

,township-inwoners nog nooit gehoor
nie.
• Nog 'n "urban legend?':

• Ofdit toeval is dat die saak waarin
Wmnie Maridela se naam g~noem

word in verband met die moord op
kameraad Stompie, op dieselfde dag
beginbet asdieondedllll:.dclinge tussen
die ANC en die regering?
• Aanwie se kantregter Louis Harms
nou eintlik is? As Inmens kykna sy
ongcwone aggressiwiteiten onsmaak-

, likheid teenoor alma! wat getuig dat
mille deel was,van die polisie se
moordbendes, dan wonder 'n mens of
hy en die polisie se arrogante ad
vokaatjie, Sam Maritz, Die maklik
plekke kan ruil nie. ,. ,
• Of die ANC me 'n slag sy man in
Natal, Harry Gwala,moet vasvat nie?
Die man is 'ri klipharde ideoloog wat
aanmekaar oorlogspraatjies praat en
selfs di6 week gese het die krygshere
van Natal gaan na 'n ANC-oomame "
voor 'n vuuzpeloton sterf. '

MK drilop
WeIkom...
Sondagaande, as: die Vrystaatse son
rooi oordie reguit horison sale,sienjy
giodeesdae stofwolk:e opdwarrel tussen
die viae lokasierook.

OfSondagnou biddag is ofme, dit
isdieuur waarop dieblanke inwoners
113hullewapensgrypen die woanbuurte .
begin patrolleer, '

Want kyk, se hulle,as Umk:onto
we Sizwe nou al op munisipale
grondgebied met hulle AK47's begin
dril, dan moet ons doodseker maak .
hulle kom nie naby ons vroue en
kinders nie,

Nog die mUnisipaliteit nog die
polisie van die plek weet van die
bcweerde MK-oefeninge. Maarhulle
weet van die vigilante-patrollies wat
deur sekere inwoners van die blanke

'. AustraliS en die feitdat hulle vyfjaar
laas visums kon kry om die land te
besoek,

Toe Brolloks se maatjie se dat ons
ook nie Australiese visums kan kry
Die,was sy antwoord: "Yes, but you
have apartheid."
• Wil julle nie maar teruggaan na '
julle f... boring eilandjies Die,
kamerade? 005 kandoen sonderjulie ,

,soort.

Nelson'op Afrikaans
'. . ... . .

Eugene op Engels
~ watis volgendej
en

NeefGatsha
. As regdenJcendcSuid-Afrikaners nog

gewonder het 001: hoofman Man
gosuthu Buthelezi, moet hulle dalk
nou hulle minds opmaak.

Kyk wat se vriende het die man:
Hennie Muller, leier van die ver
regse Blanke Veiligheid, se hy het
groot respek vir die Zoeloe-leier en
hy sal selfs nie omgee om self by
Inkatha 8811 te sluit nie, .
• Aanjou vriende saljy geken word...

BROLLOKS EN
BITTERGAL

....'

, an armed man," seg hy. "We are
members of the forces, of the com
mando's. We are farmers, we are
hunters, we are fighters. Tobeawhite
manin this country without anns isto

, be a dead man."
Nee wat, broer. In Brolloks se

bock dra net bang Boere wapens. En
die doodste Boere wat Brolloks ken, ,
is die wat so op strepe elke jaar hul Pyn in die nek
gesinne en hulself met hul vreeslike-
wapens 8811 stukkies blaas. . " , .. Brolloks se kollega ontmoet die week

Van die taaiste, dapperste entrots- . van die Australiese en Nieu-Seelandse
te Boersewis wat Brolloks ken, het televisie-spanae wat hier is om 'n
geweier om diensplig te doen en die program oor die regses te maak en
wapen teen lmllandgcnote opte neem. oonnekaarval om die meeste onder-
Saamstem of nie, dfs mos nou guts. houde met Eugene Terre'Blanche te
, Terrie houook sommersylyfOom voer.· . ' . '

Paul Kluger. "The ANC is not inte- "Terre'Blanche is the only politi-
rested in any form of power sharing. cian in South Africa with political
They are not interested in scrapping impact," verduidelik een van die
apartheid. What they really want is Australiers. "Lets face it", se hy, PW
my country." Die enigste probleem is was "f stupid" en Barend du Ples-
dat Oom Paul sy stukkie oor die Uit- sis is "f boring". '
landers gess het, en nie oor mede- Dit is kort nadat hy Terre'Blanche
Suid-Afrikaners nie. ' , gegroet het met 'n: "Hi, you freedom .
• Ret Terrie dalk 'n sin vir humor? fighter".
Toe die 702-meisiehomvra wat dink Die span verduidelik verder dat
hy van Hitler, antwoord hy: "I think hulle die regses bo die ondemande-
he is dead, What do you think?" linge verkies weens die "aanvraag" in

~DIE AfrikaanJspreltendc wat olc
f Woensdas geroeri. Die too die ANC

lie vise-president, NclsonMandcla, 'n
deel van .y toespraak voor Grootc
~huur in' Afrikaans afgcsteek het,
bet nic 'n hart nie,

(Beeld se verslaggewer berig s6
daaroor: "Mnr Mandela het daama

, self 'n toespraak gehou, Ditwas gra
tendeels in Engels." Dis soos Nixon'
wat voor verslaggewers opdie water
gestap het entoe die volgende dag die

': ) opskrifte moes lees: Nixon tan nie
1swemnie.)

Bittergal se hart het goed gcvoel
om op TV tc kyk na die twee spanne
wat daar staan voor hulle om 'n tafel
gaan sit het. En am FW te hoor op
Afrikaans skerts met Joe Slovo.

Envolgens eerste getuienis hetdie
manne en vroue (daar's nie eens een

, vrou aan die NP-kant niel) mekaar
regtig begin vind nadat die ys eers
gebreek is met die 'eerste rondte van
gesels,

Ja, Dit gaangoed gaanmet ons, al
is die pad lank en swaar,

Wat 'n kontras was dit nie om die
ou klomp suur moere van die KP met

_ hul stywe boude te sien uitstap uit die
~ _parlement nie!
" • Julie mis die boot, broers!

.'n Dooie witman
,i

Endaar slaat die Baas van die Boer
,volk die Rooitaal.

Vrinde,julle moes Woensdagaand
vir Eugene Terrie'Blanche oor Radio
702 gehoor het., Op Ingils, As hy 'n
hot potato gehad het, het hy hom in sy
mond gesit. So nou en dan 'n glipsie
soo~ "you was present", maar in elk
geval stukke beter as Roelfie Meyer.

Ten years ago I could not 'spell ,
revolutionary and now I is one.
, ' Hy sal dat 'n mens nuwe respekte
vir hom kry,

Maar soos Brolloks se oupa gese
het: al dra 'n aap 'n goue ring, hy bly
maar nog 'n lelike diitg. Engels of

.Afrikaans, Terrie bly maar strooi praal
.". goos oor wapens. "Every Boer.is .

Vrinde, Egbertos bevindhomin'n' dro()m ,.

Wensdenkery?
Vrinde, het jUlIe'oou' die dag reg'"
gehoor? Madam se man het in die
hoge huis hulde gebring 8811 al sy
flexible voorgangers, almal vanhulle
nou sadly afgestorwe. ,

Raai? Het die stomme siel dan
vergeet ofhet hy hom oorgegee aan
die wensderikery?

Die Volkslied, soos'iemand dit
gestcl het, is nou weI uitermate stil,
maar hy is nog bo die grond. Maar
dan is dit seker die stoffasie waarvan
flexibility gemaak is., ,

"8egMoederdie ou oge is sat, sy
kan nie meer die vinnige bewegings
soos Magnus PI se eierdanse volg nie.
Daarom kyk sy deesdae maar net
rugby wamleer die wit WP-span specl,
wys hulle dan Diedie mense die hele '
tyd in slow motion nie?

ledergeval, om die Gilde in sy
,volle glorie te herstel, word daarnou
na die ad~ertensiewese gekyk. .

Saatchi ,en Saatchi, daardie
towenaars wat selfs vir· Miesies,
Thatcher aantreklikkon laat lyk, gaan .

,die KoelcsistellPlde nogna 'nVRiedsame .
organisasielaatlyk,wagmaarensien
self.

Oswald is al, ure lank besig om,
Miesies Klaagvoort se hare in In;
simboliese Afrikaanse stylop te doen
vir die kameras. 'n Vrugteboord van
'n haarstyl, soos 'n rangskikking met'
Thanksgiving. .

Seg Oswald hy sukkel net me~ die
.' Mangos; hulle gaan g10bananas. Sou

Egbeitus iets ,daarmee te doen gehad
het?

Slow motion
Die Koeksistergilde is die afgelope
mk sleg op die agtergrond gedwing
deur gebeure soos die byderwetse
teleskoopgedoente wat die ruimte
ingestuur is, en die groote geselsies '
by Groote Schuur, en die rugby.

wees. Hani Oom, bedoel jy dan soos
met 'n driekamer-parlement? Seg
Moeder het sy dan nie al van so 'n
dierasie gehoor Die,dalk tydens haar
spioenasie-bedrywighede? Moeder se '

. fakulteite is effens stram so in die
kbue,seg sy dit voel asof die winter
snags by haar in die bed klim. Seg
Oswald nou wie anders sou dit waag?

stapel,na die kwaaiZUlu poliestenogal,
om 'n petisie of 'n ding te oorhandig
wat se hoe wonderlik diepoliestenou
juis is. Voorwaar vreemd,like carry
ing coals to Newcastle.

'Ret 'n regter dan nie nou die dag
aangehoor dat kwaaiZulu se polieste
by Inkatha m~t aansluit nie'or else?
Nietemin, 'n pragtige gebaar. Maar ,"
tog so boring. , ~

Toe word die natuurwette deur 'n, ,
hoer hand in werking gestel, so 'n 'W
soortInkathaintbesky.Jageliefdes, - >~
'n swenn bye sak toe neer op die~
public-spirited siele en piets hulle "~

van 'n kant af. I~~~~
Vir 'n oomblik dog hulle nog dis ~J

h~lle geliefde polieste ~at instinktief .wi' ~
die sambokaangryp. Ditwas 'nvrees- dI' ~
like rondstekery. ~#'~ ~

EGBERTUS
KLAAGVOORTVeelsydige

'president
Vrinde, 'n sappigheidjiewat nie vrees
like exposure gekry het nie, is die
onlangse debat in' die parlement oor'
die stemreg ep.die kieserslyste, dalk

. selfs dosyne van hulle. Die Grond
boonwetlike guru van die Skoon
Administrasie meen glo " 'n ge~

meenskaplike kieserslys is nie aange
wese nie. Nou klink dit mos na ou
nuus, of hoe?

Toe kom die Grote Grondboon
self onder Madam De Klerk se skadu
uit en vertolk die guru se wyshede. 'n ,
Veelsydige president die, dit double
sommerup as 'npersoonlike tolk ook.

Wat die gum bedoel het, seg dit, is
dat daar verskeie kieserslyste moet

Riebeeck en die Griekwas uitsluit.
Seg Moeder sy kan die geskiedenis
haarnie laat verbygaan nie, sy moet
net eenvoudig een van die onderhan
delingspaIllk; join. Moeder se mense'
was hoeka Joiners, die geskiedems
loop sterk in haar gene.

Iedergeval,julle weet waar Moe
der staan in die politiek, en haar be
sondere sieningvan die toekoms word
nie by die huidige samesprekings
verteenwoordig nie. Seg sy sy sal dan
maar by die ANC se spannetjie 8811

sluit, dan voel sy ten minste jonk in
hul geledere.

Is dit dan Die so dat so een of twee
van die afvaardigingbinnekort hut
honderdste verjaardae vier nie? Was
ditnie vir Cheryl Carolusnie, was die
gemiddelde ouderdom van die ANC
span straks oor die tagtig. Ek-se mos,
soos die koning ook nou die dag,
wysheid word nie in 'n dag of twee
verwerf nie.

Terwyl die wereld se oe op die
gesprekkegevestigis,slap dievoorspel
bare doktor Treurmare soos 'n Pied
Piper metsy volgelirige die parle~ '-,'
ment uit. 'Oit was 'n flater, Oom,
daardeui' het jy die gedoente mos
erken. En trek tog die magie in wan
neer jy so voor die kameras verby
loopre, menswys togDiejou saJ.a.riSver-
hoging so blatant nie. ' ,

Anyway, daar sit die kosbare siele
en vertel mekaar hoe hulle mekaar al
die jare verk~erd verstaan het, enwat
gaan intussen in U1undiaan?Tiendu
isend Inkathas stuur 'n opmars van

Inkatha in the sky.

Die geselsies in die tent by Groote
,Schuurklink tog te gesellig. Gelukkig
word dit gebill as die belangrikste
gesprekke van ons geskiedenis, as jy
nou die ondethandeling tussen Van

Groote tent

VRINDE, Egbertus bevind hom in 'n
droom, dit kan nie waar wees nie,
beoordeel die feite maar self. Mis
swoep om hierdie gentle soul sC?os
warm lug wat uit Magrius PI se edele
hoof ontsnap telkens wanneer hy sy
verspotte hoedjie lig.

,Harms-kommissies spook-om my
metprematurebevindingsen eensydige
tussenwerpsels. Miesies Klaagvoort
kom deur die hemelruim aangevlieg
,op'nvark.Die vark se naamis Pigasus.
Hy stel nie belang in die politiek nie
en lees nie die rubriek nie, dus kan
onshom voortaanignoreer. Die vraag .
ontstaan dus: wat de hel gaan aan? .

Di~ antichris woo die Skoon
Administrasie in 'n bisarre versoe
ningstryd terwyl Cosatu die strydbyle
wat die ANC so plek-plek begrawe
het, suutjies oopkrap om vrede mee te
verower. AdriaanVloksitin die rege
ring se onderhan<telingspan. Gatsha
Buthelezi gaan sy naam verander. AI
die dinge is waarskynlik verdigsel;
die mees geloofwaardige van die lot

}' is Miesies Klaagvoort se vlug op die
" gepnvatiseerde lugredery.

, , ., Dis hoe vreemd onse samelewing
\.
'_. ,gewordhet: die snaaksighede gebeur,

daagliks, soos in die wildste nagmer- -",
ries,en onsaanvaar dit as deel van die .
dag severveling. lewers is daar 'n les
te'leer, wat dit ook almag wees.
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Om . 'n advertensie in .hierdie .
kolomme te plaas, bel 'vir Clara of
Cathy (011) 836-2151, fax (011)
838-5901, ofskryfaanPosbus 177, ,
Fordsburg 2113. Die spertyd vir.
kJeinadvertensies is 5 nm op die
Dinsdag voor publikasie. .
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Bet jy iets op die hart? Bel ons en lug jou mening. Die
nommer is (011) 836·2151. Een van ons verslaggewers sal
notas van die gesprek maak en 'n opsomming daarvan sal

op die bladsy geplaas word.

, ','Andre Verm~ulen ~an Kemptonp~rkmeen dat Beeld dieAfrikanersnou deurdie
, . , moddersleep: "Moethulle noudiewoordeboek-verduideliking van 'don'tjumpthe

gun' in hullekoerante Sit?,Elke Boer weel waldit beteken en gebruikdie Engels ,'.
", daarvoor. Nou wagalmal net virdieskoot,danskiet onsalmal op mekaarl"

, ('n Woedende) Abr;e'Vi/joe;, va~ Potchefstroom ~i; ''Jull~ moet vir dr Verwoe~d
uitlos. Disonnodig om'nbespottingvan homtemaak,EksalwragtigVryeWeekblad
toekomengroatmoeilikheidmaak, Disnie 'ndreigement nie.Ek is nit bangvirDe
Klerkofdiepolisie nie." ,

Die eienaar van die Hi~hway'kafee op Roodepoorts2:, "Hoera!Die kafee het sy
." eersteVrye Weekbladverkoop.H '

" SamuelTerblanche vanSunnyside, Pretoriasi: "Ek soeknog steeds virdaalPiet
" Skietwantek wil 'n masjiengeweer hi." ,

, ", '

J,

~;;

,~aangebled. Ailebelang- ~

stellende ouers moet b
Joan Rubinstein' of 'f.
Cheryllyonsskakelby 11

648-1120 11
1.1
~:1Woensdag 9 Mel • U "

word uitgenool'om u ~

wegneemete om 1nm ",
nadie USIS-ouditorium. .(
3e

bovloecr
Afric:an. Life- j

ge U, omrmssioner- l'
straat111,Jhbte bring
Vir 'n reeks middaguur- §
video's. Almalwelkom '

(1
'I
J(.

MARK

Tarlef : R10 vir
25woordsof

'n gsdselts
dsaTVan

".

HancJgeWeefde" .
dhurrles

.(gestreepte
katoensakke) en
silwer juwellers
ware van Nepal,
Indle en Thailand

.tekoop. WInkel 68, ,.
TheFirs, Rosebank.
Tel:(011)~66

~
" " . -=-

~ . . " ..
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Illustrations, comics, 10
,gas and graphics desigrled
and executed. Good,quick
and cheap. Contact M
Krouse and A Lord at (011)
339-6880 dayand night

Stukkende draaitafel te
koop. Kiefshortwave,'R50 :
of naaste aanbod. Kon
tak Valiant Swart, p/a .
Songka Produksies,
Drostdystraat 3, Stellen-

'.bosch

Visual artcourses
Learning to see. Eye
training to lookatshape,

, form,colour dim~nslon
,translated intodrawing,
,painting, sculptureand
crafts. Classes available
day and evening for
children and adults.
Phone Maggie van
Wezel at 614-7297af- '
ter 5pm

Vartaalwark/proatle-'
eswerk:, Engels/Afri
kaans,' Afrikaans/.
Engels, ailetekste(ook '
tegnles). Billike tariewe.
Faksdlens ook bssklk
baar. Skakel Julia(021)

. 797-3412.

POWA (PeOple Oppos
ing Women Abuse) Is
inondersteuning- en In-.
Iigtingsdlens virrnishan
delde en verkraqte :
vroue, Ons bied ook
werkswinkels enopleid
Ingsprogramme aanoor
geweld teenvroue. Vir .
verdere Inllgtlng skakel
(011) 642-4345

GEBEURE·

CRAFTS
'Have'yougotsomeun- '
usual knick-knacks to

, sellatthe FleaMarket? .
Tel Manfred at (011)
7883994 '

Die Johannesburgse
.Kindertehuis bled die
volgende program aan:
STEP-TEEN, program
vir ouerpare - sistema
tiese onderrlg vir
doeltreffende ouerskap

.van TIENERS. Vanaf 25
. Apriltot 20Junie 1990.
, Die program word oor
'nege weke ... op
,Woensdagaande .
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Inllgting skaksl (011)
728·4678 ,(Vrydae,
Saterdae en Sondae)
of skakel (011) 787
7734 Maandae. . .

Setbuilderanytimepe
riod. Specialises In far
away places.Good CV.
For more Information
phone 788-4501

YogaClass - Agarland
posture. Ashtanga,
Iyengar, Hatha, Tantra,
Kundalinl. Private tui
tion available. Special
classes for pregnant .
women. Please call
Ushke at (011) 614-
5398 .

Tik-en vertaalwerk, bel
Louise by (012) 46-0577

TAROTreadings
Uncovering what you
really' are, of letting
yourselfbe yourself, of

· letting everything that
Isnotyourself, fall away..
R30. Please phone
Ushke at (011) 614
5398

Diensplig Adviesdiens.
, Vir gratis en onafhan-,
· klike 'advies op enlge

navrae oor dienspllg.
Skakel Durban (031)
301-5663Richard (w),
Pietermarifzburg (0331)
944079 Mark(h), Kaap
stad.. (021) 689-1194.
(5.30nm, tot 7.30nm), '
Grahamstad (0461)
26067 Rudl (h), Oos-

· Londen (0431) 27713, .
Port Elizabeth (041) 56
1483, Pretoria (012)

• 320-22~0 Allee (w),
Johannesburg '(011)
614 8106 Neil (h) of
gaan na die Metodlste
Kerk, Pritchardstraat 79
opDfnsdae van4.30nm
tot 7.00nm

DIENSTE·

Nagraadse student of
·professlonele persoon .
omaangename woon-.
stellnKenilworth, Kaap ~

te deel, skaksl (021)
619233 na6nm .

.ultslg, privaathefd en
nogbale maar. Gehalte
huls vir groot gesln of
konsultant. Skakel
Susan(011) .679~4640

·of (011) 764-4778

• GARDEN ROUTE: Riv- .
· erslde House, Great
·Brak River R50 ',. per
person per day B & B.
Lunch/Otnner.. extra.

. River frontage. Splen-
did beach nearby.
Phone(04442)3387~

Bedrewe verwer. Hulse,
woonstelle, kantore.
Ultstekende
verwyslngs. Virverdere

REGTERBREIN-DI
NAMIKA
Vermeerder Jou krea
tlwltelt, produktiwitelt,
probleemoplos-

, s1ngsv~,lntuYsle en .
kommunikasle drama
ties. Werkswlnkel van
67 aangename oefen
Inge aktiveer Jou ar·
t1stleke breln. Skakel
(011) 6434659

WOONPLEK.

Geography. Teaching,
through the medium of
English. Please' phone

'Jenny (011)339-2392

Florlda~heuwels. ,
Vyfslaapkamerhuis, on

.dervloerse verhlttlng,

A u c k I and par k-:
- Klngsway Mansions:
Pragtlge woonstel om
tedeel, virmaar Inllgting
skakel447-3498 en los

, 'n boodskap .'

Rorlda-heuwels. Ekhet
, 'n yupple-meenthuis te

koop In die gesogte,
, gebied, 234 vlerkante

meter. PrysR250000,
gehalteafwerkings oral.
Eikehoutpanele, wol
matte. Skakel Susan by

, (011)679-4640 of (011)
764-4778 '

,WERK .'

" Experienc;:ed Committed
tutorneededfor a Sat
urday Education pro
gramme· In Pretoria. .
Subjects: English,Afrl- .
kaans, Maths, Science, '
History, Biology' &

"~l~n'lD)O ~ HELP OMVERLORE '
v'UJlQ) ENERGIE TERUG TE PL..\AS

.~ 0 <B~<CVJP' DEUR DIE VOEDINGS-
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE.
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG .

Sluur R20 (AVe ingesluil) vir 30 kapsules, saam
. mel diekoepon hieronder, aan: EMCOR, .

Posbus 582, Milnorton 7435. Tel (021)551.-4360

r--~~~-~-~-~--~----~--,
, 'I Naam:~ ~ :.: : ' : : :...... I'I ..,',... ' . I

Adres , , ; .. I "'." ,,' I

. ::::::::::::::.::.::.::::.:.. :.: ..::.:: ::.::..::: ..::..::::::.'::'~:;;;;;.'::::::.: ..::.:.:: -:.
LTelefOO~.=.=.=.=..=.=.=:=.=;=.=.=.~~__ ...:._J
.OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

PERSOONUK

Bekwame, betroubare
hulshulp benodlq '
akkommodasle . in ,
Brixton. Beskikbaar vir
huiswerk drie dae per

.------'---.:..-,----~_.;...- ....,.-_ __l_ ---1 .week.Werkreedstwee
dae. Vergoeding onder
handelbaar. Virgetuig
skrif en navrae skakel .

,782-471/6 kantoorure of
837-1358 na ure

Ole Takhare vir Vrede" "Aile melsles en vroue,
,s~ sonder die lIefd&' asook klein seunljies en
gaan jUlie gesprekke' dogtertjles, om op

: .nlks oplewer nle sekere Saterdae as
modelle vir onsmodes

Bleskoppe teen Apart- 'In ons modeteater In
held wonder wat van' Johannesburg op te
MagnumPIgewordhet . tree. Geen' on

,-Ishydalkdlevolgende ,dervindlng nodig nie.Vir
' ministervan verdedig- meer Inligtlng skakel

lng van, Bopliuthat- (011) 834-4738 of (011)
swana?' . , ', 836-9171 X15slegsin

dieaande. Of komsien
. Kaapss Afrikanernool, 'ons by' The ", Star

',dromer; ,tekenaar," Spangled-promosies,'
breyten-bedonnerd en, 1st Vlqer, Connaught
dies. meer soek nice. ,Mansions, Bre~straat

, sklnder-i teater- .en 215, Johannesburg,'
anderescaplst-vrfende
aangesien veeleisende '
werklading geen, tyd
beskikbaar 'stel 'vir
ontwikkellng van, slel:
Skakel(Indlen jy Indie
selfde bcioljie voortslog) ,
Karen:(011) 793-2135 '

, ;, .~ .
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.bene ooreis.
Frith Iyk altyd asof sy op haar

. gemak hardloop, noolt asof sy
haarself te hard druk nie. Haar
styl Is egalig, wat die rislko van
beserings verminder, 'maardie keer

, het selfs 51 meer gedoen as wat '
haar liggaam kon verwerk.

By haar huts ,word ges~ dat 51
nle met. koerantmense wil praat
nle. - '

Hulle silldit moeiDk erken, maar
bale mans Is seker helmlik bly oor
haar onttrekking.(ChaUvinfste ver-

, werk 'n nederlaag teen 'n vrou, , , .
maar moeilik). i

Met Frith utt, is die wedl~op ii

wawyd oop vir enige van die voor
ste vroue-maratbonatlete in Suid
Afrika.

Vrye Weekblad het met 'n paar
kenners gepraat om te slen wie
dinkwat.

Grahame Palmer van SA Run.
ner glo ValerieBleazard van Benoni
Northerns sal eerste wees, Helen

.Lucre van Natal tweede en Ralie
Smlt van die Pretoriase' Ma·
rathonklub derde.

Nee, nee, meen Vreni ;Welch
(wat altyd op hoogte bly). Valerie'
Is swanger en Helen se inskrywing
js nog nie ontvang nle, dus Is dit

, hoogs onwaarskynUk dat sy\sal '
hardloop. . . ,.

Vreni glo Tilda,Tearle van Sa·
vages gaaneerste wees, DI Ter
reblanche (wat vyfde in PE was)
sal tweede eindig en Hazel Hairs
van Jeppe derde. 51 stem egter
saam dat Ralie daar Iewers sal
wees, en meen Nadine Harrison .
sal ook geed vaar. Maar 'n tyd van
ondersewe uur? Miskien soskraap
skraapl

wedloop het sy haar persoonlike
~este tyd behaal- 2uur 27 min. 36
sek.-wat ook 'n nawe Suid·Afrl.
kaanse rekord Is. Een vanFrithse
Iangtermyn doeIWttte.is om die
w~reldrekord vir vroue te klop;
Dis maar net ses en 'nhalfminute
wat51moet afsny:so'n raps mindEl'
as 10 sek, per kilometer.

So gestel,kllnk dlt nle te veer
nie, maar om dielaaste greDS tussen
'n goele tyd en 'n brilJante een oor
te steek, Is altyd bitter moeilik.

Haar volgende doelwit Is 2 uur
25sek. en oor twee Jaar wil 51die
rekord aandurf. i,_~.

Ongelukkig Is haar Ideaal om
onder die eerste tien In die Com
rades kiaarte maak, met die been
beserfngvoorleplgdaarmee heen. .

Sy het 'n stresfraktuuropgedoen
terwyl sy verlede week in Durban
geoefen het. Dit is deur oorge
bruik veroorsaak • lets wat alge
meen voorkom by hardlopers van

. die Hoeveld wat san die kus
hardloop.
. Omdat daar san die kus meer

.suurstof in die lug Is, Is dit mak·_
. liker om te hardloop, wat daartoe .
, lei dat hardlopers hul splere en

VryeWeekblad

baieglans kwyt

VryeWeekbladis'nonafhanklikeweeklikso koerantwatuitgegeeworddeur
Wending Publikasies Beperk (Reg. no. 88/04168/06). Die direkteure van
WendingPublikasies Beperk IsMaxdu Preez,Christo Nel,Chris Otto,Van
Zyl Siabbert en Sample Terreblanche. Die aandeelhouers van Wending
PUblikasles Beperk ,Is die dlrekteure en werknemers vandiemaatskappy.

HAZEL WOODWARD

,FRITH VANDER MERWE se
besluit om haar weens 'n beserlng
aan vanjaar se Comrades-ultra te. '
onttrek, kom as 'n groot slag vir
die beroemde wedloop.

Sy het die Bfgelope twee Jaar
lets vermag wat geen vrou voor
haar beskore was nie: sy het die
kalkUg geheel en al by die mans
gesteel. Daar was vanjaar vroeg al
groot opwinding oor haar kanse
om die eerste vrou .te word wat
onder die eerste tlen deelnemers .
elndlg.
,Om alles te verergersou die
Comrades haar laaste gewees bet,
omdat sy haar op die standaard
marathon wil toespits. Nou Is sy
meontllk vir die Comrades ver
lore.

Alma! begin egterbesetdatFrith
een van die beste vroue-ma
rathonatlete ter w~reldIs,Sy moet,'
nou die kans gegun word om haar
talent ten volle te ontgin, en 'n'
moordende ultra soos die Com
rades werk besUs nadelig op 'n
marathon-atleet se prestasles in.

By die jaar se SA marathon-

i. SonderFrith is Comrades
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. seeris.
Die belangrikste om te onthou

in verband metelmboogbeserings .
is as jy aanhoudend 'n prikkeling
(pins & needles) voel,moetjy dadelik
'n dokter spreek.
. As 'n kindsy of haarelmboog

beseer, lean dithulgroei benadeel. .'
Beserings moot dus onder geen .
omstandighede geYgnoreer wordDie.
. Gewrigte en hande, wat 'n ga

ringdraadjie deur 'n naald se oog
kansteekenook'ndodelike karate- ,
houkanuitdeei, verg besonderbaie
vandie breinsekapasiteit.

Hull~ isvoorspelersvandiesJ>e1
van die lewe, die eerste verdedi
gingslyri en as sulks word hulle
baiebeseer.

Daaris soveel beentjies en litte
in die. hande dat self-diagnose

w

moeilik is. Raadpleeg eerder 'n
dokter.

Sportbeserings (8)

baie watkan verkeerd loop.
Oorgebruik en 'n gebrek. aan

kolSrdinasie veroorsaak diemeeste
beserings .van die elmboog- en
gewrigspiere. Baie sportsoorte het .
hulleeie namevir beserings, soos
byvoorbeeld tenniselmboog, wat

,ewe maklik deur iemand wat 'n
skroewedraaiergebroik, opgedoen
!Can word.

1• " Di6 t>e'sering, wat' ook spies-,
gholf- engooiers-ehnboog heet, tref
'nmensop ofrondomdiebenerige
knop aan die biIlnekant van,die
elmboog.

Om sake verder te kompliseer,
hetverskillende ehnboogbeserings
ookpartykeer dieselfde naam.
, So dui die term tenniselmboog

op'nheleklomp verwante beserings:
asdieelmboog pyn asjy homreguit
maak;ashy pynasjy hombuig; of
as die_ punt vandieelmboogaltyd

ELMBOl! werkdiemeeste vandie
tyd soegalig soos geoliede masjien
onderdele. Soos metenige
meganiese dingisdaarongelukkig

HAZEL WOODWARD

Tenniselmboog is .strawwe.
, .~ .,..,. -

.drinkcrs se'voorland
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Buksie van Soweto dalk reg vir Brian, maar • • •

WBA staan in Dingaan se pad

Selfs gelapte OVS Iyk

Brian Mitchell

te sterk vir Transvaal
NATAL serugbyspanhet verledenaweekgewys hygaan vanjaar 'nbedreiging
vir Noord-Transvaal en die Westelike Provinsie inhou. Na more sal ons weet
wie van Transvaal of die Vrystaat saam met die bogenoemde drietal gereken
kan word.

Hulle pak mekaar in hul eerste Curriebekerwedstryd van die seisoen in
Bloemfontein en die verloorder sal moeilik van so 'n vroee terugslag herstel.

Die Vrystaters het tot dusver vanjaar veel beter as Transvaal vertoon en
hom oortuigend in die eindstryd van Yardley Gold se aandreeks geklop. Op
grond hiervan moot hy beslis as die gunsteling beskou word.

Die Blikoresukkel eg ter kwaai met be sering sen more se wedstryd sal wys
of hulle die diepte het om die probleme te oorbrug,

Hulle gaan veral vir Henry Honiball mis.
Die jong speier het hom binne twee jaar as een van die opwindendste

losskakels in die land gevestig en is 'n belangrike wapen in die Vrystaat se
arsenaal.

Helgard Mullerneem dienommer lO-trui by hom oor. Hy is 'n ervare speier
wat al in die verlede goe ie spe l op losskakel gelewer het, maar dit bly 'n
waagstuk om 'n man uit sy gereelde posisie te kies. .

Op die vlak kry 'n losskakel nie altyd die kans om te dink nie; hy moot
instinktief die regte besluite neem. Dit is veel gevra van iemand wat nie aan
'n posisie gewoond is Die.

Albei spanne moos noodgedwonge veranderinge aan hul agttalle aanbring.
VirTrnnsvaalkandie onttrekking van Broodwa Oberholzer'nbedekte seen

wees. John Mitchell, wat by Wits in die skadu van Steve McFarland speel, is
moontlik die beste hake r in Transvaal. NOll keyhy die kans om dit te bewys.

Dit iyk in elk geval of Transvaal se haker-probleme op 'n end is . met die
nuus dat Harry Roberts terug is uit Engeland. Geen provinsie wat 'n keuse
tussen spelers soos Roberts en ,Mitchell het , kan kla nie .

Op Loftus kry Noord-Transvaal stellig vanaand twee pasella punte wan
neer hy Noord-Vrystaat pak.

DiePerstruie beleefhul swakste seisoen injare en dit sal'n groot verrassing
wees as hulle die Ligbloues vir 'n oorwinning laat sweet.

Hoewel bulle al teen twee ge
meenskaplike teenstanders geboks

. het, is eni ge direkte vergelyking
wat op bul vertonings in die gevegte
gegrond is, misleidend.

Thobela se kamp is vinnig om
te se dat hy Danilo Cabrera en
Felipe Orozco uitgeslaan het,
terwyl Mitchell met punte-oor
winnings tevrede moes wees.

Die uitsla e dui eer der op 'n
verskil in die bokser s se benade
ring as in hul vermoens,

Mitchell is 'n bokser wat sy
teenstanders moeg baklei en
deurentyd punte insam el, terw yl
Thobela - wat self oorgenoeg
krytver nuf het - harder slaan en
altyd 'n gaping vir 'n uitklophou
soek,

Mitchell wen die m eeste va n
sy gevegte met pu nte; Thobela is
besig om in 'n uitklop-spesialis te
ontwikkeI.

Wat niemand kan ontken nie,
is da t Thobela veel beter teen
stand sal bied as 'n hele paar va n
die oorsese teenstanders wat
Mitchell die afgelope paar jaar
gepak het.

Selfs Jackie Beard, wat die
voor ste aanspraakmaker op
Mitchell se titel was voor hul geveg
'n maand gelede, sou stellig nie
teen T hobela staande kon bly nie .

Dit is opmerklik dat Thobela
min enkelb oue slaan en eerder
met hoogs doeltreffende kombl
nasies aanval.

Dit is wat kampioene van goeie
probeerders onderskei.

Wat 'n mens nie uit die oog
moet verloor nie, is dat Thobela
deesdae meesal as Iiggewig in die
kryt kl im, Sal hy die oortollige
massa kan afskud om weer as
junior Iiggewig te baklei en in
dien wei, hoe sal dit sy ver tonlngs
bein vloed?

Of Rodney Ber man be r eid sal
wees om Mitchell se goeie rekord
teen 'n vegter van Thobela se
gehalte op die spel te plaa s, is ook
'n op e vraag.

Dit sal daIk nie raadsaam wees
nie.

Soos Thobela Iyk Nika Khu
malo bestem vir groot di nge.

Verlede naweek seu itklop-sege
oor Ken ny Vice was een van die
indrukwekkendste vertonings van
sy loopbaan,

Khumalo se aggressie verseker
dat sy gevegte a ltyd groot
opwinding oplewer en hy kan een
van Suid-A fr ika se groots te
trekpleisters word.

Vice is vanuit die staanspoor
op di e agtervoet gedwing en het
veel minder telhoue as Khumalo
geplant voor da t hy met 'n alle
mintige regter ui tgeslaan is.

Berigte deur
TINUS HORN

die W BO se Iiggewig-kampioen,
die Mexikaan Mar icio Aceves,
verlede naweek in 'n nie-titelgeveg
enige aanduiding is, is die titel
Thobela se voorland,

W aar Aceves die titel vandaan
kry, weet nugter. Hy he t glad nie
na 'n kampioen gelyk nie enas hy
nie aan die begin van die agtste
ronde besluit hetom in sy hoek te
bly nie, sou Thobela hom waar
skynlik uitgeslaan het.

Die buksie va n Soweto se skit
tervertoning het boksgeesdrifti 
ges opnuut laat wonder hoe hy
teen Mitchell sou vaar.

- : >

· DIE Were ld -boksvereniging
(WBA) se beleid om geen Suid
Afrikaner op sy ran glyste toe te
laat nie, sa l ver hinder dat Din 
gaan Thobela binnekort 'n ka ns
kry om 'n uitdaging aan sy
landgenoot Brian Mitchell om sy
junior Iiggewig-ti tel te r ig.

Die WBA gaan Suid-Afr ika se
posisie glo binnekort heroorweeg
maar soos sake nou staa n, is
Thobela se kans op 'n tit elgeveg
nul.

Mitchell se welslae is al wat tot
dusver 'n algehele WBA-boikot
teen Suid-Afrika verhinder het.

Dit wil dus Iyk asofThobela se
heil vir eers by die onbenullige
Wereld-boksorganisasie (W BO)
Ie.

As sy rnaklike oorwinni~goor

• . l.. •
'/

DIE wendroogte Is gebreek. David Frost se sege
in New Orleans verlede week was sy eerste

vanjaar op die Amerikaanse toernoolreeks , en
die manler waa'rop hy dit vermag het sal
toeskouers en TV-kykers nog lank bybly.

Hy het die bal met 'n bykans onmoontllke
plofhou uit die sandkull in die putjie laat rol vir
'n voiHtjie drie op die agtlende, wat aan hom 'n

oorwlnning met 'n enkele bou oor Greg Norman
besorg het.

. .
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Vir die teaterliefhebbers
wat die Black Sun mis is daar
nou Teater Voltaire: hul
jongste aanbiedings
(Sondagaand 6 en 13 Mei) is
Ian Fraser se "In Search of
Stoffel Botha's Brain"; ''Dead
Technology" deur Melinda
Ferguson en Megan Choritz,
asook Neil X en Pierette se
"Stoutstohkies": Die nuwe
teater word gehuisves in die
Junction-naghlub, h/v Claim
en Breestraat, Johannesburg
en opuoerings begin 7-uur.
ToegangR5.

onder redaksie van
AI\IJREA VINASSA

Vir·Volk en filmbedryl
'n SA prent waaroor ons ons

. nie hoefte skaam
Die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf is dood.
Lank lewe die Suid-Afrikaanse
rolprentbedryf. Dieeerste amptelike
vertoning van die rolprentweergawe van
'The Fourth Reich" wat verlede jaar as 'n
mini-reeks met die werktitel "Operation
Weissdorn"plaaelih verfilm is, het 'n mens
weer hoop gegee vir 'n Suid-Afrikaanse
rolprentbedryf. Met Manie van Rensburg as
regisseur en Marius Weyers, Ryno Hattingh,
Ian Roberts, Eliee Cawood en Grethe Fox in
die hoofrolle, is d ie prent gegrond op Hans
Strydom se "For Yolk and F uh rer: Robey
Leibbrandt and Operation Weissdorn'~

ANDREA VINASSA het met die prent se
vervaardiger, David Selvan, gesels

Charles Fourie se ''Die Parrot
Woman"en "Grot van die
kaalkoppe"is nog tot more-aand
in die Mark-Teater se repetisie
lokaal te eien, Henrietta
Gryffenberg (bo) se verlolking
van 'n Boere-urou wat daarvan
verdink word dat sy hoar gesin
vermoor het, is 'n kragtoer.
Marlene Blom het die
ehoreografie behartig van "Grot
van die kaalkoppe'~ 'n
ekspressionistiese uitbeelding
van die magsverhouding tussen
drie kaalkop-kerels wat hulle in
'n grot afsonder om 'n lewenstyl
wat bo rnaterialisme verhewe is,
te ondersoek.

MET die herskryf van Suld-Afrlka se
tragiese geskledeDis sal bale slmbollese
bloed nog gegiet word. En, anders as in die
Anglo-Boere-oorlog, waar daar net twee
spelers was, Is die omvang van die debat
oor wie se geskledenis dit nou elntlik Is, wle
die skurke was en wle die slagotTers, nou

.heelwat wyer.
Nou speel almal van die Pan Afrlcanlst

Congress, die African Nat ional Congress,
die wit IIberale, die Naslonale reger lng, die
Afrlkanerweerstandbeweging tot die
Boerestaatparty saam in die
herkonstruerlng van die verlede.

Juls nou verskyn tall e TV.produk sles 
"Barney Barnato", "Meester", " Arende"
en sy opvolgr eeks, "Veldslag", "Adam",
"Heroes" • oor belangrlke mylpale In die
geskledenls van wit Afrikaners op die
kassie of word dlt verfilm.

Dit is veral betekeDisvol, met die
herlewlng van ekstreme regse senti mente
kompleet met die Ikonografle van neo
Nazlsme, dat 'n prent soos "The Fourth
Reich" nou voItooi is.

Die prent, wat tydens die Cannes
rolprentfees as reeks en vollengte prent
verkoop gaan word, handel oor die Suld
Afrlkaanse boks-kamploen Robey
Lelbbrandt se mlslukte poging om die
premier, Jan Smuts te vermoor.
Leibbrandt Is tydens sy deelname aan die
1936.01lmplese spele deur die Hitler
regerlng gekoopteer en as Nazi opgelel. Hy
sou aanslult by bestaande regse magte • die
Ossewa-Brandwag » en die leiding neem in
'n staatsgreep deur Jan Smuts eers om die
lewe bring. Sy pogings het misluk danksy
die vernuf van 'n pollsleman • Marlus
Weyers speel Jan Talllard- eli omdat die
Ossewa-Brandwag hom nie In hul mldde
verwelkom het nle.

Rommel
Die verhaalls ole net 'n elenaardlge

detail In die Suld-Afrlkaanse geskledenis
nie: "Die gebeurtenisse Is Intrlnslek
interessant vir die hele w~reld. 'n
Staatsgreep sou direkte millt~re

Implikasles gehad het," s~ David Selvan, 'n
Suld·Afrlkaner wat In Londen woon.

As Jan Smuts nle beslult het Suid-Afrika
moes aan die Tweede W~reld.oorlog

deelneem nie, sou Rommel dalk 'n
oorwinning In Noord-Afrlka behaal het en
die koers van die oorlog heelwat anders
laat verloop het. Bet die Nazi's 'n
vastrapplek in Sulder·AfrIka gekry, het
huDe oor belangrike metale in die
vervaardiging van wapentuig beskik.

Toevallig was dit die elnste Jan Taillard

wat die geledere van Nazl-ondersteuners In
Suldwes-Afrfka geinflltreer het en 'n
staatsgreep daar onderskep het, Talllard Is
later gestuur om Smuts se
slulpmoordenaar ult te snuffel.

Dit kllnk soos 'n romantlese cliche...
maar "The Fourth Reich" is die produk
van genuanseerde denke en 'n poglng om
die amnesle en vooroor deel r ondom
aspekte van die geskledenis op te her
sonder om valse helde en valse skurke te
skep.

N 'aei-ondereteunere
Die werklikheld Is elntlik veel

Interessanter as die verhaal wat op die
sllwerdoek ultgebeeld Is: "Die waarheld
.wat vir die werkllkheld geld, Is Die
noodwendlg waar vir 'n rolprent nle," Jan
Talllard het 'n staatsgreep in SWA verhoed
deur hom aan te sluit by 'n klomp Nazi
onderSteuners en tydens 'n dronkspul deur
'n laal gekrap en die hele Iys gekry. Toe hy
vir Lelbbrandt probeer opspoor het, het hy
toevallig langs Lelbbrandt se mlnnares
gaan woon. Die plaas Is In die omgewlng
van Brits waar Smuts ook aewoon het.

Omdat die toeval soos 'n
Bollywoodverslnsel geklink het, moes .
Selvan-hulle die saakvir Talllard die
rolprentkarakter heelwat bemoellik.

"The Fourth Reich" is nie 'n "poHtieke"
prent as sodaDig nle, maar fokus op die
Interpersoonllke verhoudlnge van die .
mense agter die grootse pohtleke

gebeurtenisse. Taillard knoop 'n
llefdesverhouding aan met Lelbbrandt se
mlnnares, Irna Dorfmann (Gr ethe Fox),
waarop sy p r o-Nazi vro u Romy (Elize
Cawood) hom ver laat. 'n Mens ontmoet die
w~reld stoel-kampioen Johannes van der
Walt (Ian Roberts), Lelbbrandt se
hoo fhan dlanger wat die OB verlaat om
hom by die rebeDegr oep aan te slult.

Karikature
Te oordeel aan die karlkatuuragtlge

Afrikaners in al die bultelandse prente oor
Afrikaners, voel regisseurs hulself seker
verpllg om Afrikaners as deurtrapte
skurke ult te beeld. Selvan ondergrawe die
verksynsel deeglik deur aan Leibbrandt en
sy sersante menslikheld te verleen•

Krltlek deur van ons meer geesdriftige
Ideoloe, dat "The Fourth Reich" 'n "pro
Afrlkaanse" prent Is • wat dit ookal mag
beteken • doen die rondte.

Selvan s~ die Afrikaners Is doelbewus
nie as kru karikature en gewetenlose
fanatlci ultgebeeld Die,want om die gevaar
van regse ywer te vereenvoudlg, is om dlt te
verontagsaem, "Daar Is 'n ongelukkige,
maar bale werklike opbloei In Frankryk,
Duitsland (ook in Oos-Berlyn) van
ekstreme naslonaHsme." Super
nasionallsme eindlg gewoonllk in fascisme,
Hhy.

"Ons het met die prent bale deurbrake
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Nettle Plkeur

Mans is mal oar poeding

.Wyn langs die.wapad

Biscuit tortoni
Ek het lank gesoek na die oorsprong van die
gereg, maar niemand kaneintlikvir my se waar
dit vandaan kom nie. Dis nie Italiaans nie, die '
naam ten spyt,Dalk Amerikaans?Inieder geval
heerlik, ryk en skouspelagtig,

Maak jou yskas baie koud.
. K10p500 ml room en 250 ml suurroom met

'n paar lepels strooisuiker asook 'n klein knypie

Peerlerlmet rum
Voer 'n diep tertpan met die uitgerolde deeg wat
jy verkies. Dreineer 'n groot blik ingemaakte
pere, ofsoy vyfryp vars pere in skywe. Plaas die
pere plat op die deeg in 'nnetjiese patroon. Hou
'n paar srukkies eenkant.

Meng nou die stukkies, plus 'n haltkoppie
, room, asook verskeie eellepels rum wat oorgebly
het van daardie bottel wat jy in 'n onbesonne
oomblikgekoop het. Voeg 'n bietjie suikerby en
meng tot glad. Giet ditoordie pere, Ba1cin'n 180
grade C oond tot die deeg bruin is en alles gaar
lyk - sowat 45 minute.

Skep op met room, waarin jy die res van die
rum kan klits net om van die goed ontslae te
raak, Dis 'n verstommend lekker poeding,

BJ LANKWARDEN oortwee
, -pieetige-uiyne

die beste in die land nie. Miskien moet 'n mens
hier noem die oesjaar is 1988 waar die ander
1989 is»-

Die aanbieding van albei wyne is super de
luxe. Die bottels word in klein houtdosies verkoop
wat net ses bottels hou, en die.etiket is presies in
die vorm van die van Dom Perignon, wat 'n hart
simboliseer, ,

Aangesien die wyn uit diehartvan die wynland
kom, noem hulle dit Aan de Wagenweg. Die
Wagenweg is 'n klein straatjie op Stellenbosch
waarin Libertas Parva staan, nou 'n kunsgalery
en die geboorteplek van Ouma Smuts. Daar is
ook twee mooi afgewitte geboue in die straat,
arbeiderskwartiere wat sir Herbert Baker vir
Cecil John Rhodes ontwerp het. Die een is nou
die Oude Meester Brandewynmuseum en die

, ander die Volkskombuis-restaurant.
'n Pragtige stukkie van Stellenbosch en 'n

pragtige aanbieding maar geen oulike prys nie.
Ongelukkig word die ,pryse deur die bernar
kingsafdeling bepaal en die ouens dink dikwels

, as dit goed Iyk dit 'n hoe prys sal haai.
Dit was waarskynlik ook die geval met hierdie

wynaangesien die.verwagte kleinhandelspryse
net onder die R20 sal wees vir die Blanc Fume,
en R40 vir die Chardonnay. .

Bemarking vergeet dikwels dat die
groothandelsprys miskien vir hulle redelik lyk,
maar dis nie die finale bedrag nie. K1einhandel
voeg 'n derde by endanis daar 'nlelike ding soos
verkoopbelasting ook nog wat 'n wynsoos hierdie
Chardonnay in die R45/46-prysklas laat beland.

Die ooreenkoms met DamPerignon is duidelik
nie net tot die etiket beperk nie!

DIE Bergkelder het pas hul twee vlagskipwyne
uitgereik, 'n Blanc Fume en 'n Chardonnay. Die
amplelike name is: 1989 Aan de Wagenweg
Blanc Fume en 1988 Aan de Wagenweg

:j ,Chardonnay.
. Hierdie is die absolute top prestige-wyne in .

die ganse Bergkelder-portefeulje en in beperkte
hoeveelhede beskikbaar, maar sal jaarliks herhaal
word. Ander oesjaar, natuurlik, maar steeds die
room van die oes.

Wanneer hulle praat van 'n streng keuring
bedoel hulle eintlik van al die tonne en tonne
Sauvignon Blanc-druiwe wat hulle verlede jaar
gepars het.: net een tenk goed genoeg was vir
hierdie wyn.
. Die druiwe kom van Durbanville en Bottelary, .
is 'n paar maande lank in ou hout verouder en'
sedertdien nog 'n jaar lank in die bottel.

Die resultaatj- .'n Edel Blanc Fume, baie .
drinkbaar en beslis 'n wyn wat by die beste
geleenthede voorgesit kan word. Die wynis 'n
ligte groen-geel, het 'n interessante maar klein

. neus en. vertoon wat smaak betref 'n goeie
.verskeidenheid karaktertrekke, vermeng met 'n
tikkie hout en blare en 'n uitsonderlike helder
afwerking. Die merkwaardigste deel van hierdie

. ,wyn is die gebrek aan die kras'suurgehalte wat
jy dikwels by ons Sauvignon Blancs kry. Hier is
inderdaad 'n baie aangename wyn.

Die Chardonnay is net so aangenaam. 'n
Goedvervaardigde wyri, tegnies baie- korrek,

, maar snaaks genoeg makeer iets, vir my smaak
in elk geval. .

Daar is 'n paar Chardonnays in die Kaap, ek
het 'n paar weke gelede daaroor geskryf, waar
daar 'n bepaalde soort stylvolheid is, bykans
verwant aan 'n Franse Chardonnay.

Moet my nie verkeerd verstaan nie, dis 'n
baie goeie wyn die, maar val 'n mens nie op as

Ricotta-room'

poeding is ewe goed wann as koud, sout om die geur na yore te bring.
Skei twee eiers en meng die dooiers met 'n Skep die rnengsel in 'n broodpan, maak toe

koppie suiker, K1itsgoed, Voeg in kwartkoppie met aluminiumblad en vries tot amper solied,
meel om die beurt met 'nkoppie melkby. Voeg Hoe lank hang van jou yskas af - oomag
driekwartkoppie suurlemoensap by, asook die miskien.
fyngerasperde skil van eensuurlemoen, Smelt 3 : Haal dan die mengsel uit en drukfyn wanneer
eetlepels botter en roer dit by. '11.;. dit werkbaar is. ~ , .

" ~ • fKlits nou die eierwitte tot styf env$ in die '., Voeg 'n paar lepels soet sj~rrie, muskadel 0

mengsel, Giet in 'nvuurvaste bak, en plaaS',die. selfs egte gefortifiseerde soetwyn - jou eie smaak
bak in 'n groter bak met wann water. Bak vir 45 sal jou lei - en voeg sowat tien fyngedrukte
minute teen 180 grade C. growwe neuterige beskuitjies by die mengsei.

Die poeding bak bruin bo-op en is souserig Vries die mengsel weer.
onder. Wanneerjy reg is om op te skep, doop die bak

versigtig vir 'n sekonde of twee in warm water
en draai die poeding uit op 'n mooi bordo

Druk sowat nog ses beskuitjies fyn en versier
jou Biscuit Tortoni daarmee. .Die Italiaanse'roomkaas met sy sagte, soeterige

geur kanjy by delikatesses koop en soms ookby
supermarke, Dis duur, maar dit werd, veral in
die poeding. ~

Meng 'n pakkie ricotta - sowat 'n koppie en 'n
half - met twee eierdooiers en twee lepels suiker.

Klits goed, of nog beter, meng dit in jou
. Magimix, .

Voeg een lepel brandewyn by, en dan drie
lepels goeie droe of selfs soet sjerrie.

Die hoeveelhede maaknie saaknie -proe tot·
•dit reg Iyk en smaak,, . '. .

Skep oP' saam met digestive-biskuitjfes;
Verleidelik lekker./· r ~.

Jepiese gunsteling
Hierdie poeding maak sterk manne week.
Verdubbel maar die hoeveelheid, want een of

. ander honger man gaan wel laatnag op sock
wees na iets soets, of selfs die volgende oggend

"'n skeppieoftwee ge~etsaarn met sy koffie, Die

lA, Mans is mal oor poeding - solank dit nie
kondensmelk in het nie, ~ .

SKRYF log oor poeding, se 'n paar mans die
week. Hoekom kry OIlS nooit behoorlike poedings
nie? ' .'

(Want julie verkies groenjellie met blikvla,
dis hoekom, En julIe hou ,ook nie van trifle
oftewel koekstruif nie.Mans verstaan nie hoekom
'n mens boudoir biscuits enjellie meng nie.Ek
ook nie, maar watch this space as Kersfees
kom.)

Hier is dus die goddeIlikste poedings in die ..
land. Sonder enige kinderparty-nonsens soos
kondensmelk, Flake-sjokolade,·· klapper,
kitsbokspoeding of malvalekkers. En geen
verskoning vir die oormaat eiers en room nie •
as jy jou bekommer oor cholestrol, my bro', eet
jy growwebrood en Marmite vir poeding. '. ,

Karringmelkpoeding
-Helma Schneider van' Hermanns maak
karringmelkpoeding so: meng 2 eetlepels bolter
mel 'n driekwart kopie suiker. Skei 3 eiers en
klits apart. Klits die eierdooiers by die bolter- .
suiker, voeg 'n driekwart koppie meel 'by en

. laastens 500 ml karringmelk, ' ,
t ,Voeg die styfgeklitste eierwitte by, giet in 'n
.' :.gesmeerde glasbak vir mooi, en .bak vir 45

minute teen 180 grade C.
Soos Leipoldt altyd gese het, met een woord

heerlik.

'Ii
I

',,'
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'n Toneel uit 'The Fourth Reich"waarln 'n nuwe rekruut by Robey ki'bbrandt se rebelle ingelyfword•..
~. __.;

OperasieWeissdorn: genuanseerde denhe
'. -, , ... ,

gee die deur~iagi
• " " •• < :"'. - .;:': • " • ;." :';:. ~ ,. :-. ,-<"{ >,;:- .

- i,."
~, '

._ Anders ~s'~~d~r ve~yaardigers'~at >,'" _':-~
"'prente in Suld-Afrlka maak, bet Selvan die, ~.
Film and Allied Workers Organisation, die '.
ANCen die Cultural Desk geraadpleeg .' >

.voordat hy voortgegaan her met die ,'.
"Weissdorn"-projek. Enkele ,.' ...•. : >,' " .

'rolprentwerkers wat deur FAWO uitgesoek ,
Is, is op die stel opgelet, ' , . '

"As jy in Suld-Afrika rolprente wil
maak, moet jy kennis neem van die "
polltieke sltuasie, jy hoef nie noodwendfg ".
'politieke prente'. te maak nie. Maar as jy _, i

die polltlek uitsluit, verdraai jy die "
waarheid". 'n Dellkate balans, met ander_'
woorde. , i ''...,~~

, ';, '-',' ~:" .d·· Vervolg ~anb~8dsy 2',

" As i", in S.U,Z -.' gemaak.EkistrotsdatonsniediemaklikeJ J'. weg gekies het waar goed en kwaad bloot

AV' ·k ' 1' ' ,t teenoor mekaar gestel is nie. ' .", .rZ,a, ro prene ve;:~~~~~~~~a:=~i:~:~eUitdrUkking."
kry," -

wit maak,moetjy 'n Aspek v~~:~:~~myg'Pla
, het, is die uitbeeldlng van Jan Smuts as 'nken.nis 'ne'em ,V'an vlekkeloseheld,asofhygeen~insb'1!trokke'

" was by die instellings .wat uiteindelik die '
naam"apartheid" sou kry Die." · k "Smuts het die. 1920-mynwerkerstaking·dz·e pOlz·tz.e e,' onderdruk en het beslissendteenoor swart 'D'aoid Selvan'oor s~art, 'mense opgetree," se Selvan. ',: a-

" Alles moet in konteks gesien word. As- . 'rolprentmakers: ,-, -: "• ., '. ." "k 'f'. 'n mens Smuts teen Liebbrandt Selvan sieri dit as meer as net sy plig om

SZ' tuasze, '.lY ,: O'. e . ,...ondersteun, beteken dit nie dat jy SmutsIn swart rolprentmakers op te lei, nie as -'. ,.
,. sy handelinge met die corspronkllke .politieke gebaar nle, maar ook ult." .

, ,inboorlinge ondersteun nie. Baie' persoonlike oorwegings vir die toekoms van .· a'. d · Afrikaners, nienetregsesnie,het hom die plaasllke rolprentwese. "AsjY.'nswart,n ze .noo W·.,e,,n zg ~::=~~ ,dieprent hande.l. nie oor, ' storie wiI vertel; moet jy saamwerk met· .
. swart draatboekskrywers en swartmense in '

Daar is lank en hard beraadslag oor; k d II" ., ", '. 'I. · k " ', watter besonderhede van die geskiedenis belangrlke s eppen e ro e....,t n te ' ',Die bydraes van progressiewe ". ,.:.' L "PO' 'Z ..e e p e, ,die prent sou haaI en een van die • '.'; Afrikaners soos Manie-Tan Rensburg en. , "::
" .; ,,':, .:,:'~: ':',"" "., I . ,.,', " " :~at~~~;=v;:s:e~::~~e::, DewaldAukemawas.teoordeetaandie">'-;~

, "'I. ." t.. k " ~.. . d" egtbeld van.die etndprOduk,', :~;, ';'~:~~::':;:~,:t;:!r

I
' ; :~'h' ;;; ," .," -,,~~~..'.~,>:~:,~ "," ,-t "\m;\ .' e, ekonomiesestromingeendievyan 1ge; deurslagllewendindiewelsl~~~"~_~":.::,£\~r-41:

'Ji"1:,~;:;,:~'··i;:f:-:;;".1:~,,·;·I,;""~;'C·'~"\"" ,D"r na ,nz Yerb()udtngv~Af:tikanerenIngelsmaft"FourthReich~~" :.:...: ,' ..... ~
'it;t.~)1::"·J:: ',,; 5ll~:k~,~''''''~:-''' ,'!'k..;,_ .',.- '....~.; ",_' l ,,' .. ~:": " ,e,. " hetref. §mUcuo die Britsekoloniale magte~' Soos eJkevervaardlger.vaQ' " , . ''':;.
\7·"\;<-"~-, ' : ",'j '.,." '.; ,,'" ,',,,-;:•• ," ' ~ • f" ': ,,',' ""':" ',"~"a'\,," :' ~ .' ";", 'sea8lldeeUn dleltapartheld-regime" vat·.,,,,, ,geskiedkundigep~ntet moesSelvan mdie. " ~~~

J,~;,i~'~:"":;/f<!4~U'!fJl;;;'~~~~.:la'_i::'::J:fJiitr'f,J:;1: ~S'i'.~\~(;"1' ,,"':' z'e'.,,"',' u: IMIM.. 4It:erellH;Vltlt 'ine.Fourth Reich','., draaiboekskrywer, Malcolm KohIl, worstel'
:J ,~ '";, ',. , '" r'<' ;"'~:;'~'~ ".f'::'::::-:~1:"~l "",' .. ." ....,.1 "'JJ ' ' " ,. ;: .. F "~ "'.'" 'met vele dilemmas. A1wasSelvan 'n "
J ,"',,':.,:~ ".' . . , 'l ." " DavidSelvanoordJe.,,':" IroentJIe,Wh8SdhIYheeltetal8JbeWUsvdanl die~ ,~,
'I ". " I··' k · I ·t ' ',", gevar~sou y epren oorgeeaan e;

IJ:' '.:'::p". 0 ztze U:zts liz ,.. , .k~~~'::::~:::~::J~hnnYClegg ;:~~:~~I~:~mU;~~=~~Sv:~a~:d~ge~.
'1 , "'"" deur die antl.apartheldbeweging aangeval Dus: 'n deup..en-deur Suid.Mrikaanse' " . " "

/1' 'v'e .....dra'a'"'z· .' i",' 'd'z·e ~e;:o~;s~~::e:.:~ee~:;:e~:ds-t~~r ,_pre;~~::d~~::~;.~~:~::;:~::~~~e~~. .~;
:I • I " J J' , ,verpleftering van apartheid gedien deur die' 'n verhaal se integriteit te bOehou sonder die ':,' i~

'

·... 1 ' " " boikot van Johnny Clegg? Kultuur gaan hulp van die mense waaroor dlt handeL i

d w'a"a''rhez·d'woO:Oer:d~eeae;r~dre;r:d:e:ui~r:d;ieeVk~U~lt~ud'ree~ISeP:b~otidhki:oitd '~~;~=;r~~:e:i:e1:;:a~~:r~::~~' C',~;·'.f
' verbystreef nie. Hulle het nie 'n soortgelyke' '",~,

,1 ' gedien, maar ek sal nooit my Idees op ekonomieseontwikkeling beleef nie. Ons '/,1
II ,ander m"". atdwlngDI~" - .• _.._.... ~'d'''''''hal"yk....hon,,'..". ..- --:I
: l. ' VryDag! 4 Mei 1990 . - .' .. o. 0 _ .... '

1 i,i 'I •. ,',' "I.} " ,.," , ,
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.'The Works'
inOaS?

ROBIN HAWKINS Fringe-lams is cool. Die 'fringe' van die 1820-
o fees is die plek om gesien te wees. Ag Il}enskan

EK hoor gemgie van 'n ' beplande lokaal in .aangaan en aangaan. Ses kunstenaars uit
Observatory, . 'n plek.', wat uiteindelik 'n Johannesburg (Wayne BarkeriBraam Kruger, ,
musiekruimte; 'n teater-ruimte, 'n vertoon-ruirnte Gunther Herbst, Arlene Amaler-Rartv, William
met nog baie meer plek vir die onvermydelike Kentridge en Simon Stone) en ses uit die Kaap
'pool' tafels, video-speletjies en allerlei dergelike (Berend de Wet, Billy Mandini, Kevin Brand,
dinge sal he. Om die groot probleem met die Stanley Hermans,Randy Hartzenbexg en Malcolm
meeste klubs te omseil, sal geen drink beskikbaar Payne) is verteenwoordig.Ek wit nie veel hieroor
wees nie, maar met die Herdelberg binne uitwei nie. Aangesien die tentoonstelling seer
spoegafstand behoort dit geenprobleem te wees sekerlik Johannesburg toe sal gaan, waar meer
nie, Van die vertrekke sal deur die dag vir geleerdekriticisekerdaaroorsalpraat,maarek
klasse, vergaderingsenlesingsuitgehuurword, wil kortliks die lieflike humor van Barend de
om die huur van die perseel te help betaal. Wet se stervaartuig noem. Dit is een van twee
.' Alles nog in die beplanningsfase, en die vier beeldhouwerke, en die hele houding teenoor
karakterswat diehele storie salloods, wil eerder aanvaarbare kuns wat die stuk openbaar is vir
op die stadium niles verder uitwei nie, In die my. verfrissend. Dit lyk soos 'n staal
Kaapse konteks is so 'n projek broodnodig.. . advertensieplakkaatwatopgesnyenindievorm
Klubs vergaan eydie dag. Net die naweek nog van 'n skuit aanmekaar gesweis is. My kinders
was dit vaarwel aan die Mayground. Die hotel- het dit gate uit geniet en praat steeds daarvan,

. bestuur by die Cafe-Royal is geldelik in 'n Dit is vir my interessant, Op drie-en-n-half is
penarie en dis net 'n kwessie va?- tyd tot die die een, dank vader, nog vry van vooroordeel.
vertoonplekv~ onveroond.e mU~lek ~ok maar Nog 'n jaar of twee in Suid-Afrika, en dit sal
d~el WO~d ~~ nonbesonge geskiedenis.fblon- /~~gko~:~f:,!oeL._,;,._' -, .. ., .. ".
ahgned.~.. 1. . .. _ ', .. _ n. -; Wayne. .Barker, se·. Pierneef-agtige -c,

.,~.'_ Hopelik salTheWorks van iii;'~truike~lokke Iandskapkommentare is skitterend, al i{ihulle
. w~een ailder~u~ lmlle v~sloop; kanrmsl~. • dalk te 'slim' na my smaak. Dit lykasofdie ander

Nie een van die ~er ko~t~elede kom. uit n aanskouers ook nogal beindruk was. Feit bly
sake.agte~grond rue. Daar IS .n drama-persoon, staan dat hulle baie kommentaar gelok het.
twee mnsiekpersone en een jol-persoon, Seks, Persoonlik is ek deur Arlene Amaler-Raviv se •
ras .en poli~iek is glad nie ter sprake nie, ~ wat rowe skilderwerk geraak. Haar bantering V!ID
tel is dat ~e knnstenaars voel dat hul~e ere s~e beide beeld en kwas lyk so half slordig, maar
~l effektiefkan orden, sonder ~t erugegulslge, skep 'n dinamiek wat mens nie kan miskyknie.
nuddelman dauby hoeft~baat rue. Hoor, hoo.r. Beeld, onderwerp en skilderstyl vorm 'n sterk

Meer konkreet. Nou die aand was ek by die eenheid wat by haar werk onmiddellik tref. Ek
opening van die tentoonstelling. van 'Fig' hou daarvan.
kunstena~ by die Michaelis .Kunsskool. 'Fig', .Die werkhier vertoonis hoogs interessant en
terloops IS: Famous International Gallery, of soms amusant en dis eintlikdie moeite werd om
Fringe InternationalGallery, of Fringe Innovative deur die Thine te loop Michaelis toe om te gaan

, Gallery. Nuwe 'buzzword' daai, ne?- fringe. inloer,

;/,

, >

. Die Venda-beeldhouer Jackson Hlungwane is aangewys as die
wenner van AA Lewens se Vita Art Now-prys vir 1989. Hierdie is

een van sy werke wat uit die jare sestig dateer. In Tentoonstelling
van In keur uit die Inskrywings Is nou In die Johannesburgse

Kunsmuseum te slen.

. :

the

VICTOR MUNNIK

Bakgat Kafee
En terwyl ons by advertensies is, die Bagdad
Cafe-toekenning vir komrnersiele liriek gaan
vandeesmaand aan Tempo Tjoks.

,sommer al die beskuldigings glo nie) maar
anderaand was ek seker want alles was soopenlik.

Dit was kameraad 0 vir Objektief Barnard
wat verklaar het dat dit te lekker was om al die
jarre so op die voorpunt van die geskiedenisby
te wees. '

Kan ook nie ophou spog Die.Laas het hulle
gespoghulle weet watter skrywers, al ishulle op
Safari, eet eerder Coco Pops.

monologuing ability. But in "Charles Manson" Mansonis the original. Fraser the performer.
be remains a talking text. Assessing the merits Manson hated social conventions and the media.
of a text is not something one likes to do in Fraser finds himselfplaying a part in the media
theatre circumstances. conventions of theatre.

For one thing, you cannot choose a time that However, Fraser's claim on Manson is clearly
suits you for reading. And the prospect of Fraser's " that he hates social conformism with rampant
reedy, midnight-monotone, combined with the 'unflaggingenergy.Sohetakestoreconstructing
prospect of the Charles Manson dark-heavies, Manson in the confines of an inevitablybourgeois
drove me to whisky. I needed to steel myself. .theatre.

Well, I turned out to be a pathetic victim of What emerges is a theatre of attack. The
Manson/Fraser's furi9us, raging rave-off about audience is the enemy, the writer is the enemy,

. the fat, SlIDfiling dead-on-their-feetmiddleclasses.. we're all the sickbag of our disgust for our own
I alsobecame a victim of the combinedsoporific kind. This is it: we go to theatre to find newer,
effects of Fraser-monologue and whisky. , better, more finely honed insults for ourselves.

My head was flopping allover the show and We commune in barf. '
jerking awake intermittently in pure terror that My questioo is:should the theatricalequivalent,
I should snore out loud in the middle ofFraser's of an enema be good enough for us? How about
hour-long, muted, breathing harangue about . getting behind those suburban middle-claSswalls
overweight Sllburban shits like myself. instead of raving at the gate?

Entertainment sure has changed. ,.. "CharlesMan~on"is op Trok se Pot Pourri-
Afterwards I began wondering, more seriously: fees te sien. Dit het die week na die Staatsteater,

'who is Manson, and who is Fraser? Pretoria verskuif.

LEOS BAPTISTA

sakemanne DieChristene is nie,

Ai, Simon
Blerrie M-Nethet 'n tliek gewys oor my ou held
Paul Simon (die ou boikotbreker) en nou is dit
me meer dieselfde nie.

Hulle het gewys hoe hy kombi besnrur. Hoe '
hy huis toe bel. 'n Rokie rook. Saam met 'n
bewonderaar bad.

En hoe swaai alles vir hom was; Ai.
•

MANY years ago, theatre was supposed to be
fun.

The Johannesburger of the early part of the
century used to roll alongto music-hall shows in
theatres now long forgotten and buried under
the foundations ofcorporate 1ohannesburg.
. Nowadays even Pieter-Dirk Uys isn't funny
anymore. When his shows work;'they freeze
you into icy, horror-stricken laughter,

But Ian Fraser is another case altogether.
Ian Fraser horrifies you into sleep.
In "Charles' Manson", Fraser 'takes

monologuingto new heights of single-mindedness.
Many of us have become used to Fraser
monologuing away in our drunkenness at various
pub venues in Johannesburg.

Now he hasmanaged to get our concentration
by packing us into a theatre. .

Why are we Sllch Sllckers?
Fraser deserves respect for his incredible

Coco POpS
'n Mens weet ook nie altyd wanneer 'n spaai op
die skerm verdwyn nie (mens kan mos nie

I "

,Slaak 'n Sllgvanverligting want dr. Sensitiefhet
'n sending geloodsna sakeland, ooknie 'n sekmde

. te gou nie. Want soos by se (met groot kopersente
dof in die agtergrond wat, shame, ook nie meer
sO baie werd is nie) dinge kan gevaarlik raak as

. Groot sente

,~._Casspir beach buggy .
Ek was heeltemal te oorweldig om direk na
hierdie trip alSas en Solse sarkastieseopJ1lCrkings
te snap, behalwe dalkies deurmekaarvoel se

. berig oor die grond waarmee so gemors word.
Kon hy na die gawe dorpie verwys het? Dalkies

- na die selfgeboude plastiese Casspir beach buggy
wat sogif spuit om sy arbeiders se longe 'n' .
bietjie te spaar? ',' ,

'Weet self Die. Weet ooknie: is 'n '
joemaalprogram veronderstel om vreeslose, '
onkritiesejoemalistiekte pleeg ofnet die mooie
raak te sien? '

Soet pampoen Op Dripplaasparadys
, , .•~:;:- .. ' ......; • ~~!, ;Jo' :". , ..' ",::~ ,.. ; _.', I ' - ,

'"'' 1.','~ ;)';~'~%~2:.''':f} .ti.

" Oils OU gebroke wereld kan partykeer tog so
;mooilykdeu~dieoogvandieTV-kamera. Veral
deur Antennas'n, toe ons gaankuierhetin die'ou
drieplaas-paradysie, Sir De Villiersgraafdorp.

Ja die dorp waar die suur. appels nou almal
soet is (soos oom Corrie se, mense wil nie meer

::;--:..suur appels eet nie) en die pampoen groei! .
. : En die - Sir .Lord' De'Villiersgraaf.

, .' baronhoerskooll Skielik beginn skoolfoto te ,
jubel: "Houdjou rokkies, bymekaar!" :' '" " .

Maar dit spog Dienet met sang nie, dit spog '.'
met uitstekende sportgeriewe, vir goeie rugby,

.goeiehokkie,joga,haIdloop, springen swemen '
, ;~, so.

.Monumente is daar ook. Vir die taal en vir

,C ::;;;;;;;;;;; 'The theatre. 01. attack: .Wh~r~
geledenie, (Ifdiewonderlike arbeidsverhoudings,
.eintlik'n voorbeeld vir die res van die land, nie.

Maarbydietuinemoet'nmensstilstaan. a'udience is the' enemy
. Die tuinkompetisieword uit bewegendemotors

beoordeel, sojulIekannet dinkhoe 'nmooi dorp
,dit is. , ' . , '

Ja-ak, Amper te goed om waar te wees,
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Jenni
en die
Doper

Jennifer
'-Ferguson
agterdie

klavierin
Holkrans . Fo",: Maxdu Preez

"MAX DU PREEZ

MARTIN WESSELS Iyk soos Johannes die Doper in die Kinderbybel. Hy is 'n kunstenaar en,
dwalende gees in ballingskap in die berge bokant Clarens enhy besit 'n grot met 'n waterval wat bo

, oor stort waar Paul Kruger ee,ndag die Boere-kommando's toegespreek het, :
Martin is die Boere-ghoeroe van die Oos-Vrystaat. Dit is moeilik om vas te stel watter van die

stories oor hom mites en watter waarheid is. Soos dat hy 'n disko in Spanje besit en jare lank deur '
die Midde-Ooste gedwaal het. Soos dat hy soms weke lankvan sy huis buite Clarens weggaan, maar
sy permanente kunsuitstalling net so oop los met 'n notatjie by dat mense die geld vir die werke in
'n bussie moet los, en dat niemand hom nog vemeuk het nie, '

Maar dis Martin se grot waaroor die storiegaan. Holkrans,noemhulle dit, endisnet so 'nhonderd
meter bokant sy huis.. ' ,

Dis waar Martin besluit het- om 'n musiekaand te liou om saam te val met die jaarlikse
kunsnaweek wat op Clarens gehou word.

Dit het toe laas Saterdagaand gebeur,
So 'nhonderd of'nbietjie meermense het opgedaag: 'npaarjollers van Johannesburg en Durban,

'n handjievol kunstenaars van oral af, 'n groepie locals - selfs 'n paar 61i omies en tannies - en dan '
die BMW-brigade: prokureurs, dokters en sakemanne met snorre en witskoene en 001boere-chic
vroue van Harrismithen Bethlehem, eenvanhulle kompleet met die kopdoek-ousie om die kinders
op te pas. En selfs doodgoeie ou has-beens soos Ben Dekker al die pad van Port St Johns af; (Die

lekkerste was dat daar nie eintlik teeny boppers was nie.) ,
; Op die klipverhoog met 'npaarpampoeneenbokhorings sit Jennifer Fergusonmet haarwilde bos
hare onder 'n enkele kollig agter die klavier. Die mense sit en IS op die grond ofop boomstompe. In
ruil vir 'n donasie aan die plaaslike kunsstigting koop 'n mens groot bottels bier of bokswyn,

Die akoestiek is briljant. Deurentyd hoor 'n mens die water oor die krans stort, "
As die majestieuse sandsteen-krans bo jou in die aandligpienk word soosdie Doris Day-wolkies

in Jenni se liedjie, begin sy sing. Nuwe goed, ou gunstelinge, Afrikaans en Engels. . , '.• • -
Jenni en Holkrans is vir mekaar gemaak. , . '
Na twee ure se aanmekaar sing is sy moeg, En toe kom die verrassing van die aand,
Tom Waits homself. In die uiterlike van Johannes die Doper. Rou enhartseer. Roerend en mooi,

En min mense het geweet Martin Wessels kansing.' .
Daarna rafel die aand 'n bietjie uit. Dit word amper'n talentkonsert, maar 'n knap kitaarspeler en

,'il duo van Martin en Jenni red dit amper. Gelukkig het die kunsstigting teen die tyd al heelw~t
donasies ontvang en die geesdrif neem nie af nie. , .

Laatnag is daarnet 'npaarbittereinders oor. Om 'ngrootvuurwaarinBenDekkerper ongelukeen
van Martin se beeldhouwerke gegooi het. . .

Mozart op 'n klavier in 'n lee grot in die berge om drie-uur in die oggend klink mooier as-Mozart
, .openige antler plek of tyd. En in 'n klein groepie sing Johannes die' Doper meer soos Bob Dylan. En
,'. skoon whisky gaan af soos nagmaalwyn vir 'n ouderling.

Wie't gesS Nuwe Afrikaners is nie ook plesierig nie?

Kyk wie klim uit DUma se kas"
"

~
. VM'oJt ...

.. . CHARLES LEONARD

Flood- Th,y MightBe Giants (10) ,

Ek weet ekhet laasweekgess rock is dood, maar
moet byvoeg dat dit seker die lekkerste begrafnis
is waarby ek nog was.

Dalk is rock soos Jim Morrison: dalk lewe
hy/sy nog, Kyk, ekis darem oknou nie 'n dokter
nie. . . '.

As 'n mens kyk hoe lank dit apartheid nou al
vat om te vrek, is daarhoop vir rock Rock - met
sy skete en al - is elk geval oneindig meer
kosbaar as apartheid. Dalk lewe hy weer.

John Flansburgh en John Linnell- die reuse
van They Might Be Giants (TMBG) - is meer as
musikante, Ek glo bulle is eerder wetenskaplikes

-wat die kuur vir die stuiptrekkende (dalk dooie?)
rockmusiek kan vind,

Hulle glo aan afwisseling en trap nooit in die
strikwat die dinosaurusse van die sewentigetjare
laat uitsterfhet nie. Die lot het mos op die mees
seltkoesterende wyse ellelange "epiese" nommers
injou ore afgedruk. TMBGhet 'n gemiddeld van
19 snitte perplaat. Op Flood laat hulle die sluise
weer so oop.

Die twee Johnne se naam kry hulle van 'n
rolprent met dieselfde titel. Dit is nie toevallig
nie. Al hul snitte is kort musikale video-snitte. '
As jy verstaan wat ek bedoel.

. VryDag! 4 Mei 1990

Die twee New Yorkse kunsstudente se beste
kwaliteit is hul sin vir humor. Jy kan hoor etat
hulle hulselfgate uit geniet methul musikale en
literere kruisverwysings. Dit raak gelukkig nie
te slim of verloor oorspronklikheid nie. .

Hulle skop af met die fliektema deur die 29
sekonde lange Theme from Flood. Dit word in
die barbershop/ MGM classicstyl gesing: Why

,is theworld in love again?/ Why are wemarching
hand in hand?/ Why are the ocean levels rising
again?/ It's a brand new record for 1990/ They
Might Be Giants' brand new album:/ Flood.

Birdhouse In Your Soul maak met sy sterk
Beatles-klank dadelik nes injou kop, .

Istanbul <Not Constantinople} is die enigste
liedjie wat hulle nie ~elf gekomponeer het nie.
Dit dateer terug na 1953 en het die bekende
Putting on the Ritz se wysie. -,: '

Dead se agtergrondvokale, wat nes 'n blerrie
skaap klink, moet jou laat glimlag, Die wysie is
nes die ander pop op sy beste. .

.Your Racist Friend som op wat ons almal al
.:ervaar het. Hoe lank bly jy ordentlik as iemand

rassistiese opmerkingsmaak? Die inleiding se
wisselwerking tussen trekklavier, snaartromme,
simbale en elektriese kitaar laat jou duidelik .
besefdatTMBGookvemuftigemusikanteis.In
die middel van die liedjie, tussen die strofes,
bars Charlie Spalvida (wie?) met die warmste

, Rio-trompet los.
Twisting se titel verduidelik alles: sestiger

harmonie, -snaartromme en -hoe orrel.
Op kant twee is daar snitte met titels soos . .

Someone Keeps Moving My Chair, Hearing
Aid, LetterboxenSapphire Bullets ofPure Love

. wat jou vasgenael sit met hul humor, wysies en

pure lekker.
Ruimte laat my ongelukkig nie toe om verder ..

die TMBG-beuel te blaas nie. .,
Hulle sluit af met nog 'n kort fliek: Road '

Movie to Berlin. .' . '. .
As jy graag wi! hoor hoe hulle klink, kanjy

.die volgende nommer in New York by TMBG
se dial-a-song skakel: 718.387.6962. Ek is .
heeltemal ernstig!

Flood is gewis 'n plaat vir rolprentliefuebbers
enmense wat glo dat kontemporSremusieknog
'n toekomshet. Moet dit nie misloop nie,

Sugar - Leon Redbone (9)

'.. .As Sugar op jou draaitafel (of CD-speIer,
natuurlik) begin draai, sal jy vergewe word as
jy skielik voel asof jy'n reuse tydsprong tot in
die dertigetjare gemaak het, Dit voel arnper
asofjy op 'n stapel vanjou ouma se 75's enhaar
draaitafel afgekom het. . ,

Redbone klink na,'n kruis tussen Nelson
EddY,AI JoOOo, Roger Whitaker, Peter Skellem
en Tom Waits met 'n sterk dosis ha-ha-humor,

. J)' rRedbone is voorwaar Inenigmatiese figuur
en ek het gelukkig op 'n brokkie oor hom in 'n
onlangse New Musical Express afgekom. .., .

Hy is skynbaar Kanadees (niemand is egter
seker nie) en sou vir Bob Dylan se
platemaatskappy Ashes & Sand 'n opname,
gemaak, Dit het nooit gebeur nie,

Platebaas John Hammondhethom"ontdek"
en hom vir 'n kontaknommer gevra. Toe
Hammond besluit om te bel, vindhy uit dat die
nommer Dial-A-Joke s'n was!

In 1976 betRedbone eindelik 'n plaat, getiteld

OnThe Track, gesnymet onder andere 'n 1883
liedjie . by name Polly Wolly Doodle. Sy
ondersteunende orkes het Joe Venuti, 'n 83
jarigejazz-vioolspeler,enDon Mclean op banjo,
ingesluit. .. ' ' , .-

Sedertdien het hy nog 'n paar plate uitgereik.
Die meesteis so onyerkrygbaar soos die sanger .:
self.

Sugar is sjarmant, romanties 'en grasieus. Ek
is sekerRedbone moes deurentyd 'n vonkel agter ,
sy donkerbril gehad het toe hy die plaat opgeneem
het. , _ -;

TheSweet Keeper- Tanlta T1karlm (6) .' ."

Dit is warm, goed geproduseerde musiek wat . ~.:

da1k na 'n paar keer se luister kan irriteer. Ek~,
voorsien dat die mooier weergawe van Lloyd ','.
Cole nog lankop dietoneel gaanwees, Ekglonie
sy sal ooit teleurstel nie, maar ook nooit vir 'n
6pskudding sorg,Die. .'

:.,

The B~st of the RockMachln~ ,;
VerskeleKunstenaars (5)

, 1"

. Ek weet ek maak myselfook daaraan skuldig . , .,'
om dikwels in die oortreffende trap na musiek te
verwys, maardanis dit daremnie met verwysing
na Peanut ButterConspiracy nie. Twee vanhulle
plate is op die langspeler,

Daar is 'n paar juweleBOOS Donavan seMellow
Yellow, The Byrds se Tum, Tum, Tum, Blood,
Sweat & Tears se Spinning Wheel en Santana se
Evil Ways. .

Koop eerder die oorspronklikes, Baie' daarvan)
is selfsnou opCD beskikbaar, '•



deur verskeie kunstenaars.
· TotS Mei.
Art Scene, - Seepunt:
Gemengde beeldhouwerk

· uitstalling,
Gallery 709, Adder
leystraat: Uitstalling

· getite ld Contemporary
Trends II open binnekort,
Intussen is daar die
galeryversameling wat

-beeldhouwerke en
skilderye deur plaaslike en

· internasionale kunstenaars
insluit, onder andere: Robin
Mann, Pieter van der
Westhuizen, Naama Noth
mann, Ann Linsell-Stewart,
Lukas van Vuuren en
.Robert Slingsby en andere.

Kunskamer, Bergstraat 14:
Sliid-Afrikaanse
kunstenaars soos Pierneef,

":' Maud .Sumner, Maggie
Laubser, Irma Stern, Preller,
Welz, KibeI, Caldecott en
Boonzaaier.

Gallery International, St
'G e 0 r g e s - sen t rum:'
Algemene uitstalling.

B it xt e r - G a I e' r y:
Grocpuitstalling van voels

___ KAAPSTAD

V~n 22 April tot 9 Mei. "
Gallery on the Market,
Newtown: Uitstalling van

. werk deurWilliam
Kentridge.Tot 23 Mei.

..Cassirer Fine Art,
Roscbank: William Kent
ridge stal ook hier lot 23 Mei
uit,
Karen McKe"on-galery,
Bryanston: Ui~talling van
werkedeur Reggi Bardavid.
Tot9Mei.
African Magic: Inbeemse
handwerk en' kunsartikels.
Ongewoon en outentiek,
Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milk
woodsentrurn 9a, Pletten-
bergbaai, . .
Zona. Natewe Afrika-kuns
en -appliek: inheemse
handwerk en kuns,
Grantlaan 64, Norwood,
Johannesburg. Uistalling
deur Samson Mudzunga.
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__________ KAAPSTAD

. Base: ZANUSSI is die naweek en volgende week hier te sien.

_________JOHANNESBURG

Roxy Rhythm Bar, Melville: Maandag: PJ Powers. Dinsdag:
Little Sisler, Woensdag: Vinnie and the Vicounts, Donderdag:
Bright Blue, Vrydag: Blues Cruise, Saterdag: Diamond Dogs.
Tel: 7~6-60l9. .

Rumours, Rockey-straan Woensdag: Louis Levy, Donderdag:
Stan Jones (klavier) en Art Kelly (bas). Hulle tree,ook Sondae
saam met Gil Anderson (tromme) op,

Radium Beer Halt, Louis Bothalaan: Sondae: Tbe Fat Sound
Big Band tree hier op~ Bel om uit te vind watter Sondae: (011)
728-3866.

Kipples: Mark-Teater, Newto~n: 'township-jazz se
voorstedelike tuiste, (Toc op Maandac, die res van die week ooP
.van sewe-uur - en·naweke van vyf·uur· tot laaL) MANDLA
MASUKU. .

The Junction, hfv Bree· en Claimstraat: "Ouer" rock en new
;;"ave met'8 ap3rtcvertrek vir "live"groepe.'ndabuinCI'I;idco. ,
enpoOl.1:••We.lk:.ome a{kidiftgvlft_disko-tW••&ftClet,- '.:
p1ckke.Chrid)ri«~_S_rdap.·diepiateM$ie•. Vir,.

-:·:~=~~~~Tip.:ie~·R~4iL.~t'.:;;;'~~~~.;:·
. tfj,"-" vb'lrie..e~a4~ ~~kcn'~ai~iio~: -~..F<"~~' ':;.'" ,,.,
£au 'Nil- ~;'1McIvin.: ,Laetaag.~ ¥if.~ .
•tcdelinJC. OopvaR,vyfWr smiddags tot: baitl Jast.";en
Saterdae vir middageie. Etcs word sewe dae van die week tot

, laataaAd bedil:a~·'. ~,~,,:,' .: ": .."',. ,'" :' ..:::.

Club MarlZlltllln;Mo1ctsane, Soweto: HOi!r-inkomstegrocp'
disko. Oop van II nm. Maandae en Dinsdac ia tocgang gratis.
Twee gratis biere opaande wanncer tocgang gevra word. Aile
soorte musiek. .

Blues, Marshallstraat 165: Wesens van die noordelike'
voorstcde (ouderdom tussen 25 en 35) se uithangplek. Disko·
musick, f1itsende Iigte, spieels, mensc met grimering ... daai
soort van ding. . .,

, - ..... _...... -- .. '" ~

, .

G
,,/

, AlERYE ":i::
, "i

'n Vroe6 toneelstuk van Athol Fugard, "The Coat"; word tot more-aand
deur Wits S8 dramadepartement In die Wits-Teater op die planke

. gebrlng. Adelaide de Brolz8 (links) speel Aulko en Daniel Moleko
speel Jlnglln die stuk wat ult Fugard se New Brlghto.n, Port Elizabeth-

. dae date~r•

_JOHANNESBURG

The EllllrardRead Gallery
Roscbank: Uitstalling van
werke deur Keith Joubert.
Tot 12 Mei.
The Market Gallery,
Newtown: Fotografiese
uitstalling . deur Jenny
Gordon. Tot 13 Mei.
Goodman Gallery,Sandton:
Uitstalling van werke <leur
verskeiekunstenaars. Tot 12
Mei.
Natalie Knigllt.galery,
Hyde Park: Uitstalling van
beeldhouwerke uit hout en "
klip <leur Laurence Chait.

Tango'& Cash
Action Thrill., , (2·15)

Sylvester Stallone, Kurt RussellDAILY. 945, 1215,2.30,5.15,7.45,10,00

. OPEN fIR
Oiavl:f:;t~~:'ool'" • ,." (A)

PLUS .
..&wka6

THE FORBtOOUrOANCE. . (2·IOPG)
MON·fAI..3O, 200,7.30 SAT: ".00. 3.30,'.00

'I.: ' .'

~reNo
Angels

Action (A)
Roberl DeNiro, Sean Penn

rr.;,n;,"m~=- ;,;,;;:;,;,::,:;;;""*"D,,,A..ILY.,..,:94~, 1215,230,5.15.7.45, 10.00

'1'1 II

: "

. sex, lies .
and videotape
J=:;~~~;:,"tn~~:B~~~~we(,~·18JDAILY: 9.45. 1215, 2.30. SIS, 7.45, '000

:" ...~··seJCt Hes
and,videotape
J~:~~~~~;:.n!"~:8~~~~w~\f·18)DAILY: 945,1215,2.30,5.15.745,1000

___ PRETORIA

TRUK opera se DER
ROSENKAVALIER' met
Carla Pohl and Regina
Klepper in die Staatsteater.

Bam,.Teale;', Mainstra,at:
Hoofteater: Kaapstadse
filmfees tot volgende week.
Tel: (021) 685·7880.

In die COllcert HaIl.lewer.
Max Collie tot 26 Mei 'n
vertoning,
Tel: (021) 685·7880..

___ KAAPSTAD

met Kate Nonnington en
Mark Richardson ia by die'
AruIN HUI,"lId.Teaur te
lien.

Tel: (Oil) 725-6300.

in die Studio is dit die
opvocring HAPPY JACK

. met .Charles Komein and
Joyce Dahon te sien.
Tot 12 Mei/

Tel: (02i) 685·7880.

.. In die Operahuis is dit
SLEEPING BEAUTY.

Totl9Mei.

,Tel: (021) 21·5470.

By die Wlndybrow'tWiter,
Dalro is Sundra Duncan in
PERSONA te sien.' '

Tot 26 Mei.
Tel: (01 f)724·3301:'

.i, ,,<.1f( ,
,~". J.' ~

, Bill-Flynn en Jana Cilliers
. tree in TIlE MAINTENACE '
MAN by die Athambro~

TeMerop. •

.: C '
Freersom

INTERNAL
.',: AFFAIRS

. Action (2·191
Richardaere. Andy GarciaDAILY: 9.45, 1215. 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

'I

sex, lies
and videotape

ROMANCE ROMANCE

BLUES INnIBNIGHT mct
Mara Louw, NatalieGarnsu,
Lionel Petersen en Felicia
Marion by die Wanhoul',
MarlUaur elke a,and 'om
8.30. Tel: (011) 832·1641.

. By die Alexanderteater ia
.Richard Loring in JOSEPH
AND THE AMAZING'
TECHNICOLOR

'DREAMCOAT te sien,

SHIRLEY VALENTINE .
PaulineCQlllns,TomConll (z-16)DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

TANGO &CASH .

By dieAlhambra tHU" Un
Gordon Mulholland en Rex
Gamer in die klssaieke
komedie MOVE OVER
MRS MARKHAM geaien
word.

Tel: (011) 402·TI26. "

WE'RE NO ANGELS
Hebert DeNlro, Sean Penn CA)DAILY: 9.45, 12.15, 2,30, 5.15. 7.45, 10.00

Sylvester Stallone, Kurt Russell (2-15)
DAILY:9.45, 1215, 2.30, 5.15,7.45.10.00

0, I:' 'I

TALK RADIO
~ Eric B090sIan, Alec Baldwin (2e 16)DAILY: 9.45. 12.15, 2.30, 5.15, 7.30,10.00

. DAD ,
DAIL~~~15~~~15,Q2'36~Ps~~~ 10/:iJA)

TANGO &CASH

Sylvester Stallone,Kurt Russell(2·15)DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,1000

Robert DeNiro, Sean Penn (A)

DAILY 945, 1215, 230, 5.15. 730, '~O~ INTERNAL AFFAIRS
WITHOUT A CLUE AichardGere,AndyGarcia 12-19)

Michael Caine, Ben KIngsley (A) DAILY:9.45,12.15,2.30,5.15,745.1000

DAILY: 945,12.15,2.30,5.15,745, 10.00 I' I I I

CAT CHASER

WE'RE NO ANGELS WE'RE NO ANGELS
RobertDeNlro.Sean Penn (AI Robert DeNiro.SeanPenn (A)DAILY: 9.45. 12.15, 2.30, 515,7.30,10.00 DAILY: 9.45, 12.1S, 2,30, 5.15, 7.30,10.00

INTERNAL AFFAIRS
RichardGer., Andy Garcia (2- 19)DAILY, 9.45,12.15,2.30,5.15,1.45, 10.00

Peter Weller, Kelty McGillis (2-19)
DAILY:9.45, 1215, 230,515, 7.45,10.00

: 'I 1 I

IN1~~~!~n~~!~I~.!) INTERNAL AFFAIRS
. DAILY'9 45,12.15,2.30,5.15,7.45,1000 RIchardGe-e, Andy Garcla (2-19), DAILY: 9.45. 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

DAD
OAILl~~~~f~rg,02:3ri~g.f:;~~~~~ 10.0~A)

LAMBADA
SET THE NIGHT ON FIRE

The Hottest Dance Movie of the Yearl (A)
DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00

,A DOLL'S HOUSE is ~an 8 WE'LL MEET AGAIN is
Mei af by die lAager water tcrug by die Soumhtage in
by die Marie Ie lien. Met Midrand. omdat die mense
Grethe Fox, Kate. Edwards dit so wil he, se hulle..
en Andrew Buckland. /' Met Dianne Chandler,

Tel: (011) 832·1641. . Tel: (OIl). 805·1845.

-JOHANNESBURG

'Mbongeni Ngema se
TOWNSHIP FBVER istans
by die Marleteater Ie aien.

, Elke aand om 8nm.

Tel: (011) 832·1641.
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..

(A)

(VV2·121

(A)
'. (1·161

(2·15)

(2·'1)

(AI
; I,'

PRETORIA
COMPUTICKET •

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA

_...... ; ..

MIM<Vry.r.3II,B.DOnnI
Sit111.110, 230,1.1IlI Illll
MY LEFT FOOT
hBfIl);r.S3lI1III·

CINEMA PARADISO (A)
SOIlS Mm 1000IIIn UITVERKOOP

VOLGENDE AAHBIEOINO
"Mel.ALWAYS IAI

LOOK WHO'S TALKING (2·12)
VOLCENDE AANBIEDINQS
11M.I_ROOFTOPS (~,~

11 M.,.ALWAYS fA) •

O~ SUPEN "NIISIE lVOHIUUR EN WOWIE
OtIROIl VIR OIF HILI fAl4U!
AllDOGS GO TO HEAVEN IA)
IHE GOOS MUSIBI CRAZY 2 IAI

JOHN HlAVOLlA EN KIRSIIE AllEY
IN DIE PRET KOMEOIEI

~~~!!H'Jf~~~~~ (1·12)
OH SCHUCKS,lT'S SCHUSTER. (AI

O~ ~~NWARM ll\iS~NSASII VAH OlJMJI ~
Hl£R' MOfI 011 HlIMlstOOPHTlI
LAMBADA - THE
FORBIDDEN DANCE (m:1Q)
DIRTY DANCING (2-10'

011 ilAJBWARM DINS ~1lSI.S~ YAH OlJMJI~
IIlW MOfI 011 H~ MlstlKl' Nli
LAMBADA - THE
FORBIDDEN DANCE (m·l0)
GREATBAllSDFFIR£ IA)

11·111 ·NllSlE·8fWJOtSPAHHIHCVOI.UDRAMoIMff
IIJIl"MAGfMI" S1UECIII

AN INNOCENT MAN (2-1')
ACTION JACKSON (218)

VOlCI£NDE.&ANBIED'NG ,
11 M'I_ALWAYS IAI

YOlQENDE AAHBIEDJNGS

11M,I.ROOFTOPS ".",.
11M".NEXT OFKIN I'·")

.. I

Dut,...10. DO. 1211 lJl,tlR, 1.'l 1010 ..
ONlr"S 11.111,11 n,':I, I.., U5,1....... THEWAR OFTHE ROSES (1-171

'NIlJ~~~~~llmR MfT mcJtJ19) 'NlA(iWEKKENOE KllIlKOl£ !dBMICHAEL

~,
1lIlUGlAS. "llllIIH_II&0lNIN Of~ID!

GfR£ENAI(IVGAR£JAI
TANGO &CASH .' 11·15)

THE WAR OFTHE ROSES (2·lTl KUR rRUSSEl EN SYLVESTER STALLONE ., DIE
OflWIHDENOEAKSIEAVONIWR! :\::

TANGO &CASH '(2·151 LAMBADA - THE
LAMBAOA - THE FORBIDOEN OANCE (WI.l01 ~""
FORBIDOEN OANCE lYV2·101 DIE VUURWAAM DANS filMVAN 01£ JMAt • ~ .

LOOK WHO'S TALKING (2-11) LOOK WHO'STALKING (2·121

Daa'llh·11111,'2.t5,t.3I,1 .... BESTOFTHE BEST (VVH)

ALL OOGS GOTO HEAVEN (AI ALL DOGS GO TOHEAVEN (A) "DUlllkrH5,1GlItllll
BEST OFTHE BEST (VVH) WHEN HARRY MET SALLY (2·121

STEEL MAGNOLIAS IA)
YOLQI!HDE AANBIEDINQ . ~:-..;

11 Mel. ROOFTOPS f'·"1

.. ·1,'

DIE TRmEROUBBH VERTONING VAN
DIE GROOI KOMEOIESI
OR SCHUU5,IT'S SCIftlSTER . "I
TH£ GODS MUSlBE CRAIY2 IAl
It Mel'm_IITIIIIA,n

WORD TANS VERIOON:
OOP 7 OArPER WEEK
CI!!~·

WE'RE NO ANGELS .
SHIRlEYVAlINTlN£
ROOFTOPS

I-:::===,~=,,--"";'-I CINE' 1 -;-,
1-==__= ....:..;'1INEOiHERSIOEOFJUlIl (Y....".)

MIRANDA {VolwlSse}
CINE 2
THEMISTRESS'
SCREW lOOSE

Daagllkt.IRll4,lZ.'S.2,3D,5.3I,145.11I1Onlll

~
i~li_ lHE GOO S MUST BE CRAlY 2 (A)

bu.llU..!IlIO,12.15.UIIIIIII·
ALL OOGS GOTO HEAVEN (AI
Oug!lh.5.3D,HS, 1111 ...
TANGO &CASH

ROLPRENTE
LEYWELlALL!!ROLPRENTEVERANDE"VAYDA.

OOS WES

01l1Ilh.ll.11l1,1%.15,1311, 53t,1.4S, 11.00l1li
FIELD OFOREAMS (A)
'NROERENoE DRAMA MET KEVIN
COSTNER ENJAMES EA~L JONES!'

M3ila·DIllI1DIItI,12.15,Z3D.530.1tSnm
VrySal: til l1li, lZ.1S, 1.30, 53n, 1.45. 10001111

~~?,l\.»'E~~~m~~IE~~OHN(lt'i r==="'---~"'-I
IRAVOlTAEN KIRSTIE AllEY' MEER AS
$130 MIWOEN GEMAAK IND1E'ySA1

OlE FILM WAI AILE lll.IE"'~ QIE MOEI MISlOOPIiIEI
NLAGWEKK[I()E kOM£DtE M[T SlEVE MARllNI

PARENTHOOD 1l·14
lH£DREAMTEAM - fviz.,~
11Mel: •• IlNOCIII1 MAli

IA)

SlIFtRfA"llllE(lI/8DEI!

AllDOGS GO TO HEAVEN IA)

I~M2Xf~M~I~sDlN
11 Mel: oll.ocr", MAl

PATRICK SWATlEI

ROADHOUSE ''''''
I'lmrhcSPI"I"JllqWllltldl"",.

SCANDAL "''"
11MIf' ,aRE:lfTHODDrUT ITRIOl

THE WAR OFTHE ROSES J2.17)
~~~~~~aM~~~~~~fl MICH l

DANNY DE\'1I0'__=-_.,.,..,_-1IA'MiiAiii~riiF--":':-'1

TANGO&CASH ° 12·151 ALLDOGSGOTOHEAVEN (A)
kUAI RUSSEL EN SYLVESTER r-:·HA::VO~'~IU:'C'UR~"~'I:::~I::I[! -r.nn;;w;;,pOTiiiViiii>-'-::::~'

(2·151 ~W~lr~~~I,N DIE OPWINOENO£ AKSIE Ollflll;s: 1tot,12'5.2•. UD,I 00. 11.15 IllIt

STEEL MAGNOLIAS LAMBAOA - THE
'N ROERFNOE KOMEOIE.ORAMAI (AI FORBIDDEN DANCE (VV2·10)

fr-1!)
III

STERKINEKOR
4MEI- 10MEI

YROEEBESPREKINGSBYCOMPUTICKET
NAVRAE (0111331-9991- AlMAL WELKOM

LETWEl,

NUWE WINTER
BEGIN lYE VIR

DIE INRYE
7nm

11Mol.ROOFTOPS 1r·"1
11 M'I-ALWAYS~I

11M,I.THE NATIVE WHO
CAUSED ALL THE TROUBLE "'''1

18M,I.SHE·OEVIL 1....1.
ONDERDAK PARlERING IESKIKSAAR

BY VOORST£ INGANG"A KINE CENTRE

MII~DI)l;1u.nO,1215,23D.5 :!D.145,10 DGlIlIl DAfllb.1D.110.12.15.UI,53G,10.1'OO ...
•,Iot 10.00." 15. I.U.H. I II.11.3Q .. ,FIELO OFDREAMS IAI
INTERNALAFFAIRS (2·191·N ROERENOI DRAMA MEl KEVIN
NSPANNINGVOllE AKSIE RlltER MET COSTNER EN JAMES EARL JONES'

RICHAFID GERE EN ANDY GARCIA'

THE WAR OFTHEROSES (2'171

TANGO &CASH

LAMBAOA - THE
FORBIOOEN DANCE (VV2·101

LOOK WHO'S TALKING

BEST OFTHE BEST'

HARLEM NIGHTS .

Ongflb:11.DIl.2311,$.3I,UIIIIll
CRYFREEOOM (2,191

VOLGENDI! AANBIIEDINQS

DIETAEfFER KOM[Dlfl

YDLQENDE AANBIEDINQS .

11M".ROOFTOPS I'·")
18M,,_SHE·OEVIL ""<)

PANORAMA (MONOEORI klNANDER (EVANDER) KRUGERSOORP -. NIGEL •
412.'8431682-3411 ,S18·1444124117 IS3·UII. " '" 8tt·1444/U.,l8tl RUSlENBURG 01421·29355

'n Ton881 ult 'Autumn Milk'

OlE KOMFDIE Sp,,"yAlt OlE JMII- DAHNYOE VITO.
MICHMl OllllGl-'S EN !(ATm fEN TlJRIfIl'

THEWAROFTHEROSES ('·1~
WHEN HARRY MET SAllY 1I·111
11 M'I: ltlO1l WIID'1 TWlIN8

Onlllh 1100.12.15 UJ,53e,ltS,1IlDDnm r'vi;fa;rri~iiiiiEoiiiG.i-~~~;'

FJ~~~"~~~~~~~SMEl KEVIN - (AI
COSTNER EN JAMES EARL JONFS' _

THE WAR OFTHE ROSES -(2·17)
. ~., 'NLAGWEKKENDE KOMEDlE!

lOOKWHO'STALKING ('·12)

Vervolg opbl 88

WOK WHO'S TAl.EJNG 
John Travolta. in 'n baie
snaaksc en die eerste
suksesvolle f1iek in 'n baie
lang tyd oor 'n meisie en 'n
kind.

TANGO AND CASH
Sylvester Stallone en Kurt
Russell is twec polisiemanne
wat nie van mekaar hou nie
en die f1iek gaan basies oor
die twee wat toe nou
saamgegooi word om 'n saak
op te los. BAlE aksie.

uit virdic volgende vyfindie
. volgendc jaar.

. T~ge..Valley ~

TEl.(02231)4484
MON fRl: 1.00, 4.15.1 30.145,.

WOK WHO'S"YALKINir:l1FRI: 2.3 .5.30 '.dB.30 pm
SAl: 11.30 1m.2.30,5.30 IOd B.30 pm

MO~ib'Wm ~M~OJ~~~~J~·s
CRYFREEDOM
KEYIH KLINE' DENZil WISHINGION - (2·19)

CITV. TEL.25·2720
DAILV:!.45•• , tl.00, 1.30. 5.30.8.00. 10.15pm

BluoRoul0Conlro,TEL. 75·3030 MICHEA~~WJv~:~lriE~IU~NER
DAIU:!.'5.m.lI.00,2.30.5.30.800.10.15pm THE WAR OF THE ROSPS
MICHEALOOUGlAS' KA1HLEEH IURNER t

- OANNroEVITO - lheFunolesIRomlnl~·B."I,E,,'Fou hI(Z·17)
THE WAR OF THE ROSES IJ.'ILY! .5em 11001.30.530"0.10.15pm
Ih.FunnlesIRo•••II,·B.OI,EvorFou hlll·171 LOOK WHO'S TALKING
j~~~ ~~:v~t~l ;o'~i~sH~'~m~ ~O~~I~; ~~~..r only 3month~~~
LOOK WHO'S TALKING OAILH'5,m.130,,'B OOp.ONLV
Ho'sHlp,Slickand only3 months old BEST OF THEBEST
- Su .. Comod 2·12 lERRIFICACIIONAOVENIUR!:::.If.G.I.B)
DAILY:!.4! am, 12 00.2.30.5 30.B.OO. 10.15pm OAILV'li MnOo"Tioiiidiii-15pm ONLY
snVESIER 5TALlorlE 0 KURI RUSSELL • IFITGOTANYHOTTER _ IT

TANGO ANDCASH WOUlON"T BEOANfJ~~Uh •
1.ol.ACO" - Hon Slop hplost"A,I.n 2·15 LAMBADA! tANc'f

OEN

DAILI'9.45.m. 12.00.1.30.5.30. 8 00.10.15pm 0 fEEL IHE HEAl ON IHE IIG SCRIEH IPG.1-101

STEEL MAGNOLIAS
WONDERFUL AWARO·WINHING COMEOY All
DAILY:!.•5.m.11.00.1.30.5.30. 8.00. 10 15pm IVIII V.II,y Conlr•• B.II,m.I,I.91B·B110
o THISYEARS' PRIZE WINNING 0 DAILY:9,'5Im.11 00,1.30.5.30.8.00.10.15pm

o DELIGHTFUL COMEDY 0 MICHEALOOUGlAS' KI.1HLEENIURNER
DRIVING MISS DAISY - OANNYOEVITO -

MORGANFRfEMAN 0 JESSICA TANDY THE WAR OFTHE ROSES
• DAN AYKROYD All Ih,funnlesIRomanllc·8anl, Evil! fllu h1(217)

DAilY' 9 '5 am. II 0010'1.30pmOHLY DAilY' 9 .5.m.1100.130.5.30.800.10 15pm

ALLilAOGSGOroHH'EAVEN LOOKVtHO'SKYALKING
AMUST FOREVERYONE Su orCorned 2·12
NIGHILV:l15.30 ,iidBOopm ONU OAIlV: 9.45,m In' 1100noon ONLY

SHiRLEylVAifNTlire AL'CDOGS1;"6
IroHEAVENn

(A: 1

m~ ~~~~~Wl·~FoM~iJ~~hA!·F(~.~~) OAILV' iJo.5.30.8 00.10~ .
-_._- .•.--- SHVESTER SIAllONE • KURT RUSSELL

HIG~lr~'I\lt~f';.~N}~OTIER :: IT TANGO AND CASH
WOlri.urn Ij~ OJ\NC!it~G!ll • TWIll Ato s - NonSlo Ex hniveAcilon 2·15

LAMBADA' THtt~~~foEN OAILV ...S.m.l 30"dI.OOpn .
• FEELTHE HEll GN IHE8IGimENIP G. 1·101 DRIVING MISS DAISY

MORGAN fREEMAN' JESSiCA IANOY
o DAN ~.rKRUYO (AU)

DAilY 1200noon. 5 JiJ Jnd1015pm
DOLLY PARION • SALLY FIELD

SHINlEY MAClANE • JULIE ROBFRIS

STEEL MAGNOLIAS
WONDERfUL AWARD·WINNtHG COMEOV (Alii

AD. I n. 761-(1131
DAILV: 10.30'., 2.30,5.30.nd B.30pm

RICHARO ATTENBOROUGH'S

CRY FREEDOM
KEVIHKlINF' DENZIlWASHIN510N - 12·19
UAILY !l5.m." 00.130.5.30.8 00.1O.15pm
JOliN TRAVOLTA • KIRSTIEAllEY

LOOK WItO'S TALKING
He's Hip, Slick and only 3 months old
- Su erComed 2-12
DAILY: 9.'5.m.ll 00.1.30.5 30.800.10 15pm
SYlVESTER SIAllOHE 0 KURI RUSSell

TANGO ANDCASH
Two l A. Co s'" Hall Stc h IllSi\'! Acllon 215
DAilY: 9,45am,1200.2.30.5 30.6.00. 1O.15pm

WINNER BEST FILMCANNES FESTIVAL t.;:,;;~"""?"'7.';:,;:;,="~*.,.,..,,.4

SALAAMBOMBAY
WITH SUB TITLES (1·12)

,.~..,,, Constantld .:.. ~...
'!vt Rosebank .~,

Stellenbosch

speel in die aksiekomedie
wat partykeer nogal snaaks
kan wees •

FORESHORE, TEL. 25·3052
OAILV: 1030,.,2.30,5.30 'ndB.30 pm

RICHAROATTENBOROUGH'S

CRY FREEDOM
KEVIN KLINE • OENZILWASHINGION - 2·19
fRI: 10.30 1m. 1.30.5.30. 1.00.10.15 pm
SAl: 9.45.m.12 00.1.30,5.30.800.10.15 pm
MON·INURS: 10.30 '.,1.30. 5.30.B.30 pm
o THISYEARS' PRIZE WINNING *

o DELIGHTFUL COMEDY *
DRIVING MISS DAISY

MORGAN FREEMAN 0 JESSICA IANOY
• DAN AVKROYO (All)

BEST OF THE BEST - 'n
Flick oor 'n 'karate-outjic'
wat deel is van 'n
Amerikaanse span wat teen
'n klomp Koreanse karate
outjies te staan korn. Glo nie
te sleg nie, (Daar. is 'n vry-
oomblik oftwee in). . .

FRIDAY
MAIN ROAO, TEL.686·6S49 .11301m· NOPe AND GLORY (1·111
0AIlV'!.45.m.l!.00.1.30.5 30.B 00.10.15pm 2.15 pm' IHEBIG SLUE (2·16)
PElERCOOK t JOliN GIIlGUO 0 UNN RfOCKAYE 430pm·JOSHUA·IHENANDNOWII·l1l
GETTING IT RIGHT 1.00pm·8EllYOFANARCHIlECI(I·1BI

OElIGNTFUl MOOIRN COMEOVI 1-16 spl~~[~io~~~~ml0~IRIOAVlI APRil
DAIlH'5.m.l100.2.30.530.8 n.l0 15pm s'i:~~\M~~POF HORRORS (P.G.BI

MY LEFT FOOT 1130'm'OllV£R&C.(AIiI
IHETRUESTORYDFCHRISTY BROWN 2 II pm' AMAN IN lOVE 1!·191
AB'"11101 Film - N,"ob,.lm' P.O.2·12 4 30pm' PAWA 0 OUAISIIAIII
OAllV:9.41'm. 11.00.1.30lOn.00pm ONU 1.00pm. HOUSE or GAMES 11-141
DRIVING MISS DAISY '15 m' BRAZil P.G 2·10

uORGANFREEMAN JESSICA lAND. MON·FRI: 1.00.UO. 9.15pm
~ 0 'SArURDlV: 1030.m.I.OO 4.30 q15ym• DAN AVKROYO (Alii DRIVING MIS" D'AISNIGIlTLY:oI 5.30and 10.15pm ONLY . ;)_K_ lAO)

CINEMA PARADISO NICHIU"II 0'!l.mONLV
ITALIAN DRAMA SubTilled (All) MY LEF I FOOT 1•.0.212)

LAMBADA (altwee) - Kyk

WITHOUT A CLUE
Michael" Caine en Ben
Kingsley isSherlockHolmes
en Dr John Watson in 'n
oulike en baie snaaksc f1iek.

Kaapetad

wat
haar 'n

moet

. •••• SHIRLEY
VALENTINE· 'n Huisvrou .

.. los die skottelgoed vir 'n
'. minuutoftweeenvatdiepad
'.' Griekeland toe waar sy
• verlief raak op die [ewe. Met

Pauline Collins•.

"' ... AUTUMN MILK
:J

• ..··VoortreJlik
••••Slerk aanbeveel
•••Sien gerus
"So-so
.Vermy as}y nugler is
Prent« sonder slerntjies is
nog nle beoordeel nle

1.·•.· . CINEMA
1PARADISO 'n
:(Skreeusnaakse en
I. ontroere nde 'storie oar
~ vriendskap en 'n huldeblyk
" aan "verbode" soene in au

\

flieks. Met. die briljante
kinderster Salvatore Cascio

I.

en die veteraan Philippe
Noiret, .

'f •••• BORN ON THE 4TH
lOF JULY - Tom Cruise
( lewer glo uitmuntende spelIindie fliek oar 'n Vietnamese
'.~ oorlogslagoffer wat na die
!oorlog terugkeer na 'n
i Amerika wat nie meer van
) hom hounie.
I
,f •••• SEX LIES AND'
:'VIDEOTAPE Andie
f: McDowell speel die rol van
! 'n ongelukkige huisvrou en
I James Spader speel 'n soort

,f, hippie met seksue le
· I probleme in die wonderlike

fliekwat 'n Palm D'Or by die
Cannes-filmfees ingepalm

;:het.

•••• MY LEFT FOOT'
: Met Daniel Day Lewis in die
! hoofrol as 'n paraplegiese

:', skrywer en kunstenaar in die
fliek w at vir verskeie
toekennings benoem is.

ALL. DOGS GO TO
HEAVEN - 'n Vreeslike
oulike f1iek wat nie net 'n
boodskap vir kinders hou.
nie. Wie sC dis nie vervelig
am hemel toe te gaan niel

HARLEM NIGHTS.· Eddie
Murphy en Richard Prior

:'.U DRIVING MISS
: DAISY - 'n F1iek oor 'n
.' ouerige dame
" noodgedwonge vir
, motorbestuurder
1aanskaf.

f
••• STEEL MAGNOLIAS -

OF 'n F1iek vol bekende gesigte
! oar 'n klompie 'Southern

.; Bellesse lewens en krisisse,
i vera! die van 'n rna en dogter
'j wat uitstekend deur Sally

" ( Fie!denIuliaRoberstvertolk '
·l word.

:~ ••• DANNY, THE
. fCHAMPlON OF THE

l
~ WORW - Raold Dahl se

. i avontuurverhaal oor Danny
,(Samuel Irons), sy pa

I
(Jeremy Irons) en hulle stryd

· teen 'n' nare boef wat hulle
· grond wil koop. Oak met

Cyril Cusack. .

·"WAROFTHEROSES·
'n Vreeslike'swart komedie
oar twee mense wat besluit
dat hulle nie meer van die'

· getroude lewe hou Rie. Met

)

Kathleen Turner, Michael
Douglas en Danny dt Vito.

•• WE'RE NO ANGELS -

I
Robert de Niro en Sean Penn

.' vertolk die hoofrolle as twee
I tronkvoels wat gedwing
; word o~.deel . van 'n
i' ontsnappmgspogmg te
'; wees. Hulle beland toe in 'n
\. klein dorpie waar a1maldink .

hulle is priesters.
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FILMS

LABIA· OranJestraat 68:

Gidse saamgestel deur
DEBBIE AMOS KUNSFEES OP CLARENS - 83

----- --- --------------------------------------- ---------- - -

VRVDAG 4 MEl

11'1
6.00 Goeie More SA
2.30 Rags to R iches
3.20 Cover to Cover
3.35 Duck T ale s
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Pope ye and Son
5.00 Gra pev ine
5.15 Fas t Fo rward
5.45 News
6.00 To pSpo rt
7.00 MacG yver
8.00 Nuus
8.45 Poli ce File
9.00 Vendet ta
10.00 Se ndi ng Vietn am
10.55 A nderka nt die grens"
11.55 Oorde nki ng

11'2
5.57 Dokurnenter
6.27 Epilogue
6.30 In Depth Programme
7.00 News
7.31lmalini
8.15 Video Juk e Box

11'3
5.57 Dokumenter
6.27 Epilogue
6.30 Ne ws
7.00 In Depth Programme
7.31 Sidl alela Intsha

11'4
5.00 To pSpo rt
9.04 Fo rty Guns to Spac hi
Pass
10.33 The Mammas and the
Pappas
11.22 MASH

M-NET
10.30 King Ko ng Li ves
12.10 Saturday Night
3.00 The Smurfs·
3.25 The Kidsong TV Show
3.50 Storybre ak
4.lOWowser
4.35 The Flintstone Kids
5.00 Hot H its
OopTyd
6.00 Lovi ng
6.30 Spo rt
Intekena re
7.00 Hea rtburn
8.4560 M inute s
9.00 Hell C amp - kyk onder
hoogtepunte
10.35 Boks
11.00 Ghost Story
1.20 Dre amscape

SATERDAG 5
11'1
5.570ggendboodskap
6.00 Op voedkundige TV
6.30 Ag riforum
7.00 Goeiernore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 K le me ns en
Klementein tj ie
11.10 Die Robin sons
11.35 Diere en me nse
12.00 To pSpo rt
6.00 Nuu s
6.15 Kompas
6.20 Vit die pluiskeil
7.05 Die Riptide-trio
8.00 News
8.35 LA Law
9.30 A Man for all Seasons 
kyk onder hoogtepunte
12.05 The Judge
12.30 Epilogue

11'2
11.00 Ed uca tiona l
Rendezvous
3.10 To pSport
6.27 Epilogue
6.45 News
7.0 1 Top 20
8.00 Ngomgqibelo

11'3
11.00 Ed uc a ti ona l
Rendezvous
3.00 TopSport
6.27 Epilogue
6.30 Nuu s
6.45 In Depth Programm e
7.00 T op 20
7.3-9 . T shutshumkgala 
Musiek
8.00 Ngomgqibel o

11'4
6.03 Kate and All ie
9.03 Kupid
95 1 People Like Us
10.20 Our House
11.13 Sledge Hammer
11.39 TopSport

M·NET
7.00 K-TV
11.00 Cloak and Dagger
12.40 Saturday Night
1.00 Too Good to be True
2.40 Saturd ay Night
3.00 Over the Edge
4.00 Sokker
5.45 Motorsport
OopTyd
6.00 Di amonds
Intekenare
7.00 La Toya Ja ckson
8.00 Tolla van der Merwe
9.00 Th ose Lips Those Eyes
- kyk onder hoogtepunte
10.45 60 Minutes
11.30 War of the Worlds
12.30 Black Widow

, SONDAG 6
11'1
12.30 Note and Anecdote
1.00 Tao Tao
1.25 ZEf!
1.35 Storybook Intern ational
2.00 Walt Disne y-fliek
25 5 Die Waltons
3.50 Collage

450 Be yond 2000
5.45 Kru is en Kroniek
6.25 Skat in kle ipotte
6.40 Me t Woord en lied
7.00 50/50 .
8.00 Ne ws
9.00 Earth Da y Special
10.30 A Lo ok at the Book

11'2
1.00 TopSport
55 7 Nationa l Geo graphic
Explorer
6.30 In Depth Programme
7.45 N uus
7.01 Irnibono
7.21 Vnqambothi
7.50 Masakhane

11'3
1.00 TopSport
557 Houdini
6.30 News
6.45 In Depth Programme
7.01 Imahlasedi a Tumelo
7.50 Ho L1a Noto - Koorsang
8.40 Le Rengl La Reng?

11'4
1.00 TopSport
9.04 The Champ
10.40 Mu zik A LaCarte
11.14 TopSport

M·NET
7.00 Indiese programme
10.30 Portugese programme
Inteken are .
1.30 Care Bears
2.00 The Cali fornia Raisin
Show
2.30 Superbook
3.00 King Kong Lives
4.45 Hollywood Legends
5.45 Peo ple Magazine
Oop Tyd
6.00 Midnight Caller
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Floyd's American Pie
8.30 Broadcast News - kyk
onder hoogtepunte
10.45 Golf
11.45 A Passage to India 
kyk onder hoogtepunte

MAANDAG 7
11'1

7.00 Goeiemore SA
2.30 Teleschool
3.30 Cloppa Castle
3.45 Pumpkin Patch
355 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Just the Te n of Us
5.00 Innovations
5.15 Bionic Six
5.45 News
6.00 Antenna
7.05 Barney Barnato
8.00 Nuus
9.00 TopSport
10.00 St E1igius
1055 Oo rdenking

11'2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
558 Snorks
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programme
7.00 News
7.31 Police File
8.00 Phindi
8.30 Ingxube vange

11'3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
558 110ga e T ioga Kg ale
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.31 Police File
7.45 After 8
8.30 Sediba Sa Moya

11'4
458 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.03 Family T ies
9.30 Dynasty
10.23 Hunter
11.16 The Forum Presents

M-NET
10.30 Black Widow
12.05 Saturday Night
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Alv in and the
Chipmunks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5 .10 Teen age Mutan t Hero
Turtles
5.35 Spartak us and the Sun '

' Oop T yd
6.00 Loving
6.30 Anything But Love
Inteke nare
7.00 Fl ight into Hell (dee ll)
- kyk onder hoogtepunte
8.4560 Min utes
9.10 Autho r! Author! - kyk
onder hoogtep unte
I I;{)() Heartburn

DINSDAG 8
11'1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Te les kool
3.30 Mie lie Malie Maa ntuig
3.45 Wielie Wa lie
4.00 Ru stelose jare
5.00 As di e eeu draai
5.15 Skooldae
5.45 N uus
6.00 Kornpas
6.05 Ante nne
7.00 Fox en Vennote
8.00 News
9.00 Michel Legrand in
Concert
10.00 The Gol den Girls
10.30 No Jack et Required
11.00 Open Vnivers ity
11.55 Evening Prayer

11'2
4.13 Fe atherfoot Farm
4.25 Countries
4.46 Dealing with Dogs
55 8 GI Joe
7.00 Ne ws
7.31 526
8.30 Umc ulo we Go spel

11'3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Co untries
4.45 Dealing with Dogs
558 Botak i
6.27 Epilog ue
6.30 News
7.00 In Depth Programm e
7.31 Tsa Setso
8.00 Go Isa Losong
8.30 Di a Duma

11'4
458 Capitol
5.30 The Bold .and the
Beautiful
9.04 Double Deal

10.44 My Two Dads
11.13 The Big Va lley

M·NET
10.30 Wizards
1150 Panoram a
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony
3 .50 Alvin an d the
Chi pmunks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5.10 Teenag e Mutant Hero
Turtles
5.35 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intekenare
7.00 Flight into Hell - dee I 2
8.4060 Minute s
9.00 Sokker
10.00 Philip Marlowe
11.00 Th ose Lips, Those
Eyes

WOENSDAG 9
IVI
7.00 Goeiemore SA
2.30 Telesc hool
3.3 0 Al v in and the
Chipmunks
355 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Day by Day
5.00 Innovations
5.15 ZAPMAG
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 Telly Fun Qu iz
7.30 Who's the Boss
8.00 Nuus
9.05 Goue jare, bit ter jare
10.00 Hitchcock bied aan...
10 .25 Parys Stad v an
Sirnbole
10.25 Oordenking

11'2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Training and
Developmen t
5.58 Ingcinga
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programme
7.00 News
7.31 Ezodumo
8.00 U1ulu Ubuyi le
8.30 Thenga Isipho

11'3
4.1 3 Featherfoot Farm
4.25 T ra in ing a nd
Development
5.58 G I Joe
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.31 Crossbow
8.00 Ntome Tsebe

11'4
4.58 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 The Fo rtunate Pilgrim
9.57 Doogie Howser MD
10.27 Die manne van K3

M·NET
10.30 A Judgement in Stone
12.10 Saturday Night
3.00 Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Alvin and the
Chipmunks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff

5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5. 35 Spartakus and the Sun
Oop T yd
6.00 Loving
6.30 The Days and Nights of
Molly Dodd
Intekenare
7.00 Fl ight into Hell
8.40 60 Minutes
9.00 The Miss USA Pageant
11.00 King Kong Live s

DONDERDAG 10

IVI
7.00 Goeiernore SA
2.30 Teleskool
3.30 Die wysheid van die
kabouters
4.00 Ru stelose jare
5.00 Wetenskap in werking '
5.15 Tekkies
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Adam
8.00 News
9.00 th irty something
10.00 Coming of Age
10.30 Diagonal Street
11.00 Di scover
12.00 Face to Face

IV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
55 8 Gold Disc
6.27 E pilogue
6.30 Indepth Programme
7.00 News
7.31 Crossoc;w
8.00 S iyakhenketha
8.30 Jazz

11'3
4.13 Featherfoo t Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
558 S norks
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth pro gramme
7.31 Balekane
8.00 JCgweetsa
8.30 J azz, Jazz, Jazz

11'4
458 C apitol
5.30 The Bold and the
Beau tiful
9.04 The Bourne Identity
9.58 Movi e Foc us
10.30 Cheers
10.58 Paulista Boulevard

M·NET
10.30 He artbu rn
12.1560 Minute s
3.00 Smurfs
3.25 The Kidsong TV show
3.50 Storybreak
4.15 W ow ser
4.40 Heathcliff
5 .10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Empty Nest
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 The World of National
Panasonic
8.55 Perdewedrenne
9.00 Secret Places
10.3560 Minutes
11.00 Broadcast News

VryDag! 4 Mei 1990 .N
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