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JACQUES PAUW

Lokval vir
Boesak, Tutu

en Cosatu

' n SLINKSE plan van die Na
sionale Intelligensiediens (NID)en
die Veiligbeidspolisie om dr Allan
Boesak en ander anti
apartheidsleiers saam met Russiese
diplomate' in 'n lokval te lei en 'n
inte r nasionale .ska ndaal t e
ontketen, bet vandeesweek aan die
Iig gekom.

Die plan, wat oor 'n tydperk van
maande in 1987 en 1988 uitgewerk en
verfyn is, draai rondom die regering
se jarelange pogings en begeerte om
'n "bose en gevaarlike komplot" tussen
leiers soos Boesak, biskop Desmond
Tutu, Albertina Sisulu en leiers van
Cosatu en die "kommunistiese aan
slag" te bewys.

'n Gewese agent van NID en die Vei
Iigheidspolisie het Vrye Weekblad van
deesweek oor die spioenplan ingelig.

Dit bet jammerlik skeefgeloop nadat NID en
die veiligheidspolisie se agent kort voor die
uitvoering daarvan besluit het dat hy me die
Russe en Boesak kan verraai me.

Dieselfde agent is vyf maande gelede weer
deur die Veiligheidspolisie genader om weer
met Cosatu kontak te maak. Hy bet toegeweier.

Boesak het vandeesweek bevestig dat hy
twee ontmoetings in die betrokke tydperkgehad
het met 'n man wat 'n ontmoetingmet 'n Russiese
diplomaal in Kaapstad wou reel. Hyhetdie man
senaam onthou, wat dieselfde is as diebetrokke
agent van NID en die Veiligheidspolisie. Die
man is 'n Springbok.

Boesakhetdie plan as "diabolies" beskryfen
gese dat dit sy hele loopbaan en die NG Sen
dingkerk kon vernietig het as die plan geslaag
het. "Dit maak my yskoud en wys net tot watter
laagtes die regering sal daal om die totale aan
slag te bewys," het Boesak gese ,

Die spioenasieplan is in Pretoria op 'n spe
siale veiligheidskomitee van die Staatsvei
ligheidsraad waarop NID. die Veiligheidspoli
sie en Militere In1igtingsitting het, bespreek en
goedgekeur.

Die spioenasieplanhet die volgende bebels :
• Om 'n ontrnoeting tussen Boesak en 'n
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Spioen se lojaliteiteverstrengel
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Springbokkon Boesaknie verraai

Rooi komplot

Oom-dominee vir Matie-redakteur

Van Tonder nie verbaas nie
"Lank voor die Engelse Oorlog was Melrose

huis reeds die plek van sameswering van Britse
oorlogstokers teen die vryheid van ons geliefde
Boere Republiek In hierdie huis moes ons
dappere generaals 'n vemederende Vredestraktaat
met die Britse oorlogsmisdadigers onderteken."

Verlede Saterdag het Sapa 'n anonieme tele
foonoproep ontvang waarin daar gedreig is om
al die geskiedkundige plekke uit te wis waar die
erfenis van die volk uitverkoop is.

plan was om die Cosatu-Ieiers in hegteDis te
neem sodra hul na Suid-Afrika sou terugkeer.

'n Geskil bet tussen Hom en die agent ontstaan
omdat die Suid-Afrikaners bekommerd was dat
hy te na aan Khodyreffbeweeg. Hy het ook aan
hulle erken dat hy beindruk was deur Boesak.
Hulle het hom gewaarsku dat hy hom nie deur
Boesak se "mooi praatjies" moet laat mislei nie.

"Agente vanNIDendie veiligheidspolisiehet
hom hierna in hotelkamers in Johannesburg en
Pretoria ondervra. Hy het erken dat hy met die
Russe bevriend geraak het, maar hul verseker
dat sy lojaliteite steeds by Suid-Afrika Ie.

Die plan met Boesak is hierna verander. Die
agent is opdraggegee om Khodyref'n slaapmid
del in te geeendeurdie geheime deurgangsroete
na Suid-Afrika te smokkel waar hul tydens 'n
padblokkade in hegtenis geneem sou word.

Die agent sou krimineel aangekla word en
.moes in die hof getuig oor sy ontmoetings met
Cosatu en Boesak. Hy sou ook moes getuig dat
die Russe geld aan Boesak verskaf. Foto's van
die agent en Boesak saam, wat intussen geneem
is, sou as bewysstukke ingedien word.

Khodyref, wat sterk bande met die KGB
gehad het, sou gebruik word om 'n intemasion
ale insident en groot verleentheid vir die Russe
te veroorsaak Die Suid-Afrikanerswas bekom
merd oor moontlike "militere planne" wat teen
Suid-Afrika in die ambassade beraam word.
, Die agent het kort hierna besluit dat hy die

Russe en Boesak Die kan verraai nie. Hy het
Khodyref uit Bloemfontein gebel en van die
hele planvertel. Hulle het hom aangeraai om via
die Russiese ambassade in Botswana om poli
tieke asiel aansoek te doen.

Die Veiligheidspolisie en NID het hom hi
erna lank ondervra, Hy moes sy dagboek en
ander dokumente aanhulle oorhandig. Hy word
vandag nog deur hulle dopgehou, maar is so
onlangs soos vyfrnaande gelede gevra om weer
met Cosatu kontak te maak.

wat inligting vir denkende Suid-Afrlkaners dra,
wat nie as "wit" of"swart" nuus gekategoriseer

.kan word nie. BoweJial sal die koerant die
"voorkoms en gevoel" van die negentigeIjare
uitdra,

Buiten die personeel, is die meeste aandeel
houers Suid-Afrikaners soos Dick Enthoven
van Hollard Insurance, Peter Wrighton van die
Premier-groep, Kate Jowell, Ben Rabinowitz,
David Sussman en voormalige Weekly Mail
aandeelhouers soos Helen Suzman, Ismail
Mohamed en Sydney Kentridge. Die Britse
aandeelhouers sluit David Astor, Peter Palumbo,
sir Mark Weinberg, Tony Bloom en David
Sainsbury in.

"van Die Matie Die, weet Die wie die voorsitters
van politieke organisasies op kampus is nie, ken
Die die verskillende onderafdelings van Die
Matie nie en se sy stokperdjie is "stap en dink".

Maar, oom het, volgens lede van die Medi
akomitee, gese hy het genoegsame ondervinding
as joernalis omredakteurvan DieMatie te wees.

"In sy onderhoud met die mediakomitee het
Bronkhorst ges8 hy was vir een jaar redakteur
van die Streekburger. Die huidige redakteur,
Buitestedelik, Louise Fucht, s8 egter-datBronk
horst net vir 'n maand by die Streekburger
gewerk het, Hy het ook aan die Mediakomitee
gess dat hy twee jaar 01'die algemene-redaksie
van Die Burger was. Navraag by Die Burgerhet
egter getoon dat Bronkborst slegs virnege maaride
daar gewerkhet.

Allan Boesak

DITis verbasend dat Melrose-huis in Pretoria
waar die Vrede van Vereeniging in 1902 on
dertekenis - nou eers opgeblaas is, s8 die leier
van die Boerestaat Party, Robert van Tonder.

'n Handgranaat het Woensdagaand by die
hoofingang van Melrose-huis ontplof en on
rekenbare skade is aangerig.

Van Tonder se dit is verbasend dat daar eers
na 88 jaar uiting gegee is aan "ons Boere se
wrewel teen hierdie afstootlike plek".

DIE rnede-redakteurs van die Weekly Mail het
bekend gemaak dat die koerant oor 'n maand 'n
Transvaalse oggendkoerant word.

Anton Harber en Irwin Manoim se in 'n
nuusverklaring die koerant sal die eerste werklik:
onafhanklike dagblad wees. Dit sal deur die
personeel beheer en buite monopoliee staan.

Die eerste uitgawe verskyn 01'20 Junie,
"Die koerant sal hom beywer vir onafhank

like, kritiese dekking van die volle spektrum
politieke en sosiale aktiwiteite," lui die verkla
ring. Die klem sal 01'die beskenning van mense
regte en gelyke regte vir aIle Suid-Afrikaners
asook vryheid van spraak wees.

Volgens die redakteurs sal die koerant heel-

PEARLIE JOUBERT

DIE Stellenbosse Mediakomitee, om seker te
maak dat daar nie weer van knaters en effies in
Die Matie gepraat word Die, het 'n 35-jarige
oom-dominee as redakteur aanbeveel.

Onlangsbet die Studenteraad enMediakomitee
.die subredakteur van Die Matie, Tinadu Toit,
geskors weens"ongure taalgebruik" en "morele
standaarde wat Die die Christelike waardes van
Maties uitdranie", Nou, met die aanstellingvan
die nuwe redakteur wou die Mediakomitee, 'n
SR-subkomitee, seker maak dat Die Malie Die
weer verval in "immoraliteit" Die en het vir Jan
Bronkhorst, 'n 35-jarige teologiestudent in sy
tweede jaar, aanbeveel as die nuwe redakteur.

Oom-dominee was nog nooit 01' die redaksie

Hier kom '0 nuwe Daily Mail

aartsbiskop Desmond
Tutu en Boesak
gereel moes word.

Die agent het
Sisulu twee keer
gebel, maar kon Die
'n afspraak kry Die.
HyhetTutueenkeer
01' die lughawe
ontmoet. Verder was
daar die twee
afsprake met Boesak
in sy kantoor in Bel-

ville naby Kaapstad, waartydens Boesak in
beginsel ingestem het om Khodyref te ontmoet.

Tydens die tweede ontmoeting met Boesak
moes die agent 'n meeluistertoestel inBoesak se
kantoor plant, maar het besluit om dit Die te
doen Die. Hy was baie beindruk met Boesak en
wou hom nie verraai Die.

Die Suid-Afrikaners was bewus daarvan dat
Khodyref 'n Britse paspoort het en voorheen al
inKaapstad opgemerk is. Die agent, 01'sy beurt,
het weer vir Khodyref oorreed om Boesak in
Kaapstad te ontmoet.

Intussenhet die agent die grondplanne van 5
Militere Werke, Simonstad en Waterkloof
lugmagbasis in diehande gekry en aandie Russe
oorhandig. Hy het ook voortgegaan om boeke,
kaarte en ander geskrifte na hulle te smokkel.

Ander militere planne, onder meer die van
die Lugmagbasis Hoedspruit en die vei
ligheidsopset by die Lughawe JanSmuts, is met
die toestemming vanNID en die Veiligheidspo- ,

. Iisie aan die Russe oorhandig om hulle "tevrede"
tehou.
, Die agent is onder meer per helikopter na

Hoedspruit gevlieg om die planne vandie lugmag
basis vir die Russe op te trek Verskeieafwykings
is 01'die planne aangebring om hulle te mislei.

IntussenhetMeintjies aandie agent laatweet•
dat Cosatu belangstel in die ontmoeting, Die

" Ivanb/1l

offisiervandie Russiese ambassade inLesotho,
vasgekeer. Hulle het begin gesels en vriende
geword.

Vir die volgende sewe maande het hy in
opdrag van Hom sy vriendskap met die Russe
verstewig. Terselfdertyd het die Russe hom
begin vra om vir hul video's oor swart ver
drukking in Suid-Afrika te vervaardig en mili
tere geskrifte na Lesotho te smokkel.

In Julie 1987 is Popenhoff Seychelles toe
verplaas en vervang met Oleg D Khodyref, aan
wie die agent voorgestel is. Hulle het ook groot
vriende geword, Die agent is ookvoorgestel aan
ambassadeur Strizkof en spesiale diplomaat
Vassili Memonko. .

Die Russe het 'n spesiale deurgangsroete vir
die agent geskep waardeur hy ongesiens Leso
tho kon binnekom en uitgaan.lntussen het hy al
sy gesprekke met die Russe 01'band opgeneem

"en aan die Suid-Afrikaners oorhandig. Hy het
ook 'n meeluisterapparaat by die ambassade
geplant.

Hom het kort hierna opdrag aan die agent
gegee om kontak met Cosatu te bewerkstellig en
te probeer reel dat hy Ieiers van die vakbond,
ondermeerJay Naidoo,naLesotho smokkelom
die Russe te ontmoet. Hyhet 'n media-beampte,
Frank Meintjes, twee keer ontmoet.

Die agent is na Khodyref en het voorgestel
dat die Russe die Cosatu-afvaardiging ontmoet.
Die Russe het ingestem en Khodyref het 'n
getekende visite-kaartjie aan die agent gegee
wat hy aan Cosatu moes wys.

Meintjes, Naidoo ennog 'n Cosatu-beampte,
Neil Coleman, sou na die agent se huis in
Bloemfontein gaan, vanwaar hulle deur die
deurgangsroete Lesotho sou binnegaan en die

. Russe ontmoet. Die agent sou die hele gesprek
monitor.

Intussenhet Hom opdrag gegee dat soortge
lyke ontmoetings ook met Albertina Sisuhi,

Vrye Weekblad het vandeesweek die NID
agent opgespoor. Hy bet erken dat hy Boesakby
twee geleenthede ontmoet het en dat hy ook
bevriend was met Khodyref en ander Russiese
diplomate. '

Die naamvan die agent is aan Vrye Weekblad
bekend, maar mag weens verskeie redes nie
bekend gernaak word Die.Dit is dieselfde man
wat Boesak ontmoet het,

Die feit dat die Russiese ambassade deur 'n
Suid-Afri~e agent gei'nfiltreer is, het in
Junie 1988daartoe aanleiding gegee dat ambas
sadeur Stritzkof en twee seniordiplomate, Vassili
Memonko en Khodyref, verplaas ofteruggeroep
is. Die ambassade het sedertdiennognie weersy
ambassadeurstatus teruggekry nie.

Die agent van NID en die veiligheidspolisie
het virrn:aande lank 'n dubbele rol gespeel enriie
net die Russe Die,maar ook die Suid-Afrikaners
om die bos gelei,

Onderwyl hy meegehelp het om NID en die
veiligheidspolisie se planne vir Boesak en die
ander aktiviste van stapel te stuur, het hy mili
tere boeke en videofilms wat hy moes vervaar
dig, na die Russe toe deurgesmokkel.

Gevra of hy sy afsprake met die betrokke
'agentonthou,hetBoesakgese: "Ekonthouhom

baie, baie goed. Hy het met sy Springbokbaadjie
by my aangekom. Hy het aangedringom my te
sien. Ek was so halfenhalfgeirriteerd met hom.

"Ons het mekaar uiteindelik twee keer ge
sien, Hy het vertel van sy bande met die Russe.
Met die eerste gesprekhet ons tee gedrinken oor
die kerk, politiek en ander dinge gesels. Ek
onthou nog goed dat hy my gevra het hoe ek oor
blankes voel.

"Die tweede keer het hy direk voorgestel dat
ekdie Russiese diplomaat in Kaapstad ontmoet,
Hy het die ontmoeting in belang van vrede
voorgestel. Hy het gess die betrokkeRus sou sy
landgenote en regering gaan bemvloed om vrede

~ na Suid-Afrika te bring.
"Hy was baie geloofwaardig en ek het geen

idee gehad hy is 'n agent nie. My standpunt oor
die kommunisme is goed bekenden die regering
weet dit. Ek het bloot in die ontmoeting be
langgestel omdat vredehierter sprake was," het
Boesak gess, " . "

senior Russiese diplomaat in Kaapstad te reel.
Die polisie sou tydens die ontmoeting toeslaan
en albei in hegtenis neem. Boesak se "kom
munistiese bande" sou bewys kon word en
terselfdertyd sou dit 'n insident ontketenoor die
Rus wat hom onwettig enindie geselskap van 'n
"rewolusionsr" in Suid-Afrika bevind.

Die diplomaat,Oleg D Khodyref, het ook 'n
Britse paspoort gehad en is atvoorheen in Suid
Afrika gesien, Khodyref was eweneens gretig
om Boesak te ontmoet. "

*Toe, die operasie uiteindelik skeefloop,
is 'n nuwe plan beraam om Khodyref, gewese
administratiewe sekretaris van die Russiese
ambassade inLesotho, uit die land te ontvoeren
in Suid-Afrika "inbegtenis" te neem. 'n Slaapmid
del sou tydens die ontvoering gebruik word.

Die agent vir NID en die Veiligheidspolisie
sou in 'n padblokkade saam met die Rus in
hegtenis geneem word, enkrimineel "aangekla"
word vir sy bande met die Rus. Hy moes dan
tydens die hofsaak getuig oorBoesaken Cosatu
se kommunistiese bande.

*Geheime ontmoetings tussenJay Naidoo
en ander leiers van Cosatu en die Russe in
Lesotho is gereel, Die Cosatu-Ieiers sou die
agent in Bloemfontein ontmoet vanwaar hy
hulle in die geheim in Lesotho sou iruieem om .
die Russe te ontmoet. Die agent sou die verga
deringmonitor vir latere getuienis,

* Albertina Sisulu en biskop Desmond
Tutu was ook opNID en die Veiligheidspolisie
se ontmoetingslys met die Russe, Albei is ge
nader.

Vrye Weekblad is vandeesweek ingelig van
twee ontmoetings wat aandie einde van 1987 en
die begin van 1988tussen Boesak en die NID
agent plaasgevind het, Die agent, wat hom
voorgedoenhet as 'nRussiese agent,het Boesak
probeer oorreed om Khodyref "in belang van
vrede" in Kaapstad te ontmoet. Boesak het in
beginsel ingestem.

Die plan het skipbreuk gely toe die NID
agent 01' die laaste nippertjie besluii het dat hy
nie Khodyrefen Boesak wi!verraai nie. Hy was
toe goed beviend met die Rus en uiters beindruk
deur Boesak. Hy is uiteindelik dae lank deur
NID en die Veiligheidspolisie ondervra.

JACQUES PAUW

'N SPIOENASIERILLER oor 'n dub
bele agent wiese lojaliteite s6 verstrengel
geraak het tussen die eerlikheid van 'n
kerkleier, sy vriendskap met 'n Russiese
diplomaat en 8Y getrouheid aan sy Suid
Afrikaanse hanteerders dat hy nader
hand Die meer kant kon kies Die, bet
vandeesweek aan die lig gekom,

Die agent, wat beide vir Nasionale Intelli
gensiediens (NID) endie Veiligheidspolisie aan
die een kant en die Russiese ambassade aan die
ander kant gespioeneer bet, bet uiteindelik: besluit
dat sy lojaliteite by sy Russiese vriend en dr
Allan Boesak Ie wat hy moes verraai.

Die hele verhaal oor die spioenasiedrama,
wat hom in 1987 en 1988 afgespeel het, is die
week aanVrye Weekblad ontbloot. Die agent is
'n gewese Springbok-sportman wat byna drie
jaar lank vir die NID en die Veiligheidspolisie
gespioeneerhet. Sy naam is aan Vrye Weekblad
bekend, maar kan weens verskeie oorwegings
DietaPubliseer word Die.

Die agent isknrt voor die Lesothose staatsgreep
van Januarie 1986 deur die Veiligheidspolisie
gewerf om vir hul intelligensiewerk in die land
te doen. Hy moes onder meer foto's van ANC
deurgang~se,-opleidingskarnpe en lughawens
neem.

Hy het teen-insurgensie-opleiding naby
Pretoria ontvang en het die versekering gekry
dat hy in die uitvoering van sy. spioenasie
verpligtinge krimineel gevrywaar word.

Sy hanteerders was kapt Kosie Hom en maj
Vic McPhersonvandie veiligheidstak in onder
slreidelik: Bloemfontein en Pretoria, terwyl agente
van NID later by die beplanning betrek is.

Hy was tydens die staatsgreep in 'n hotel in
"Maseru saam met Jurie Popenhoff, politieke

Vrye Weekblad, 2S Mei1990
)
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Vredesweermag vir SA

Maar waar is die SA Weermag?

'SAWverbreek ooreenkoms'

PEARLIE JOUBERT

Maak OOp,' se Albie

PEARLIE JOUBERT

DIE Nasionale Instituut vir Virolo
gie .in Johannesburg het in 1984
dodelike virusse van die Center for
Disease Control in Amerika ontvang.

Die inligting bet aan die lig gekom
kort nadat daar voor die Harms
kommissie getuienis aangehoor is
dat daar kort voor die verkiesing in
Namibia cholera- en geelkoorskieme
in die drinkwater van 'n Swapokamp
gegooi is,

. Volgens 'n Amerikaanse TV
program South Africa Now, is die
drie dodelikevirusse aan prof Robert
Swanepoelvan die Instituut oorhan
dig. Swanepoel se naam word ook
genoem in verband met samewer
king met Amerikaanse militere 03

vorsers. Dit is egter onduidelik wat
die navorsing behels het,

Swanepoel kon nie vir kommen
taar opgespoorword nie, Hy is blyk
baar op verlof.

Prof Barry Schoub van die Iosti
tuut sa die verskeping van die virusse,
Rift Valley Fewer, Marburgen Lassa,
is "bloot deel van die nonnale uit
roiling van virusse as deel van inter
nasionale wetenskaplike verhou
dings".

Schoub, wat nie geweet het wat
ter soort virusse verskeep is vanaf
die Center for Disease Control nie,
se by "weet nie eintlik watter dode
like virusse verskeep is nie omdat
die instituut soveel verskillende
virusse ontvang "waarvan baie do
delik is".

Hyse dit sal moeilikwees om vas
te stel presies watter dodelike virusse
verskeep is omdat "rekords van die
Instituut nie sover teruggaan nie",

Hy het ook gese dat dit moontlik
is dat die drie virusse dodelik kan
wees. "Die Instituut beskik oor 'n
maksirnum sekuriteit-Iabaratorium

.wat dodelike virusse kanhanteer."
Hy se by weet niks van die

geelkoors- en cholerakieme wat in
Swapo-drinkwater gegooi is nie. "Dit
is in elk geval onmoontlik om
geelkoors oor te dra deur dit in
drinkwater te gooi."

Mompatl ook die konferensle by.
/' Die blnnelandse afvaardlglng
Is saamgestel ult dienende bur
germag-personeel, akademicl, po
Iitlcl, gewetensbe-swaardes en
gewese staandemaglede.

Onder hoDeIskol W M Mgwebl,
lid van die millt~re raad van Tran
skef;gen-maj Wally Black, dr Jak
kle Cilliers, gewese offlsler in die
sekretariaat van die Staatsvel
Iigheldsraad, en proff Willie Es
terhuysen en Annette Seegers van
die Unlversitelt van Stellenbosch.

Hy se geen klagtes van onregma
tigheid tydens die inhegtenisneming
is gemaaknie. Volgens die polisie se
verslag was al die mense wat aange
hou is, volwassenes. Hy kon ooknie .
bevestig dat weennaglede geld van
inwoners geeis het of dat een van
die sewe weermaglede Portugees is
nie. Volgens hom maak die polisie
nie die name bekend van elke weer
mag- of polisielid wat "onwettige
immigrante in hegtenis neem nie",

sjebeens bestuur, gevra om hu1 in
formante te wees.

Die polisie skakeloffisier van die
Oos-Transvaal, kapt Pieter van
Straaten, sS die weermag het elf
inwoners van Mosambiek in Kan
gwane, Blok C, "in die paaie gevind
sonder permitte. Die mense is in
hegtenis geneem en vrygelaat nadat
die Rooikruis (wat nie eens in die
gebied teenwoordig is nie) permitte
verskaf het,"

kenterensle by te woon Is 'n ver
speelde kans wat die proses van
Integrasle envrede In die land net
kanvertraag,

"Die konferensie slmbellseer
die beginvan 'nbelangrlkeproses
en dit Is jammer dat die weermag
Die ampteUk deel is van die begin
nle," het sy ges~.

Vyftlg verteenwoordigers ult
Suld-Afrlka en 45 lede van die
ANC woon die' kenferensle- by.
Benewens sy mmt~re lelers en
soldate, woon Thabo Mbekl, Azlz
Pahad, Pallo Jordan en Ruth

DIE ANC se senior grondwetkundige, Albie Sachs, bet Woensdag 'n paar
gemoedere boog laat loop oor sy "romantlese en Ideallstiese interpretasle
van kultuur InSuld-Afrlka" - soos lede van die Congress ofSouth Mrlcan
Writers (Cosaw) bom beskryfhet.

Sachs het die" oopgooi" van die "plek van kultuur" beplelt. "Kultuur
moet die gees van 'n volk saamvat. Wle en wat 'n nasle Is moet In die
uieratuur, dansvorme en kuns ultkom en ek wag non nog om die
kunswerke te sien,"

Sacbs s~ daar Is sekere nasles watreeds geslaag bet om dlt te bewerk
stellig. "Gabriel Garcia Marquez,'n Suld-Amerikaanse skrywer, ge
brulk die metafore en gevoel van die Suld-Amerlkaanse samelewlng en
Indlen die name In die boek verander sal word, sal dlt net nle reg klink Die
- dlt Is wat ons In Suld-Afrlka nodig het: Kuns en kultuur s6 eg Suid
Afrikaans dat daar geen twyfei hestaan oor waar dlt vandaan kom ole."

Ons het suurstofen rulmte In ons kultuur nodlg. Ons moet wegbeweeg
.van ons eng opvattlngvan kultuur wat pas In die nuwe Suld-Afrlka.

', "In 'n sekere stadium was dit nodlg vir ons om toe te maak - om onsself
te beskerm, maar dlnge verander en dlt Is nodig om ODS "straightjack
ets:" uIt te trek. Die slelkunde wat vroeer gehelp het om die staat se
onderdrukking te oorteef, kan nou moontllk veroorsaak dat ons kultuur
dooddruk deur selfopgelegde sensuur,"

"DIt is belangrlk dat ons nle net 'n nuwe Suld-Afrlkaanse kultuur In
vulste en slagspreuke slen nie, maar ons opvattinge sodanig verbreed dat
daar rulmte Is vir Indlvlduele stemme en kultuurvorme."

Sacbs het twee weke gelede na 24 jaar in ballingskap na Suld-Mrlka
teruggekeer en Is sedert 1966 lid van die ANC.

. Nogtans bet gewese senior om
slere van die SAW, onder hulle 'n
generaal en kolonel, akademlcl
en politicl begin om kwessles soos
die rol van die veillgheldsmagte
tydens onderhandelinge, die rol
en ontwlkkellng van tulslandweer
magte, die Suld-Afrlkaanse wa
penindustrle en die skep van 'n
verenlgde SA Weermag met die
ANC te bespreek.

Die gewese bevelvoerder van
die weermag se vrouekollege op
George, kol HIlda Burnett, het
ges~ die SAW se versulm om die

siek ou man, was onder diegene wat
in hegtenis geneem is.

Volgens Sally McKibbin, sekre
taris en vrywillge veldwerker vir die
Hlanganani-vlugtelingskomitee
(HRRC), was hulle veral bekom
merd oor die 'njong meisie wat ook
inhegtenis geneemis "omdat daar al
soveel klagtes vanverkragting was".

Nadat die twaalfmense in hegtenis
geneemis, ishulle na die polisiekan
toor op Komatipoort geneem en moos
vir twee dae wag om na Mosambiek
teruggestuur te word. ,.

Volgens McKibbin het die
dorpsraad van Blok C die HRRC
gevrl\ om weens die dreigende span
ning tussen die inwoners vanBlokC
en die vlugtelinge wat daar woon, in
te gryp.

Inwoners wat geld kon betaal, is
nie in, hegtenis geneem nie en vol
gens een van die mense het 'n soldaat,
wat vlot Portugees kon praat en
moontlik uit Mosambiek afkomstig
is, gesS: "Soos hulle die Portugese
uit Mosambiek geskop het, skop ek
nou die Mosambiekers uit Suid
Afrika."

Klagtes is gelS by die Macada
mia-weermagkamp, maar volgens
McKibbinhet soldate gese dat hulle
nilesvan die voorval weet nie en Die
kan optree indien inwoners nie die
name enregistrasienommers van die
motors waarindie weennag-lede gery
het, kan voorsien nie.

Klagtes van soortgelyke klopjagte
deur die weermag in Mbuzini, Ma
naga, Albertsnek, Naas en Blok C 
almal dorpies naby die Mosambiekse
grens - word volgens die HRRC
gereeld gemaak.

Inwoners kla ook dat die weer
mag voortdurend die sjebeens in die
orngewing besoek en dan te veel
drink. By verskeie geleenthede het
weermaglede aan die vroue wat die

MARKBEHR

LUSAKA - ANC-guerrillas en 
bevelvoerders, onder bulle Hein
Grosskopf, Joe Modlse en Chris
Hanl, het die week in Lusaka 'n
milit~re afvaardiging ult Suld
Afrika ontmoet vir vier dae se
kopkrap oor onder meer die skep
van 'n verenigdeSuld-Afrlkaanse
weermag.

Die enIgste afweslge by die kon
ferensle was die SAW self, wat die
organiseerder, Idasa, se uitnodl
ging van die band gewys bet.

'N .OOREENKOMS tussen Kan
gwane en die regering oor die verb

.lyfvan Mosambiekse vlugtelinge in
die tuisland, is onlangs deur die SA
Weermag verbreek toe soldate elf
van die vlugtelinge uit die gebied
ontvoer en na die grenspos tussen
Suid-Afrika en Mosambiek terug
geneemhet.

Inwoners van Kangwane is woe
dend oor die sewe lede van die SA
Weermag, wat in die gebied gesta
sioneer is. om die geelektrifiseerde
heining tussen Suid-Afrika en Mo
sambiek te patrolleer, wat Blok C
binnegegaan en die 11 mense in
Buffels gelaai en na die grenspos
teruggeneem het.

Die ooreenkoms tussen Suid-Af
rika en Kangwane behels dat vlugte
linge wat sonderpermitte in die tuis
land gevang word, na die Kangwane
polisie geneem moet word vanwaar
veldwerkers hulle sal help om per
mitte te kry.

Mosambiekse vlugtelinge wat die
grens na Suid-Afrika oorsteek en
gevang word, word ingevolge die
beleid van die regering na Mosam
biek teruggestuur. Die enigste plekke
waarhnl veilig is en tydelik gelmisves
word, is in Kangwane en in Gazanknlu.

Die sewe weermaglede het vol
gens getuienis een aand in hul uni
forms in Blok C, een van die woon
gebiede in Kangwane waar sowat 10
000 mense - insluitende vlugtelinge
- woon, deure met geweerkolwe
oopgedrukengeeis om die mense se
permitte te sien en geld te kry.

Volgens inwoners het die weer-
maglede mense met hul gewere

_ gedreig en geld afgeneem.. Inwo
Ders Ii ook dat die so1date 03 willekeur
mense inhegtenis geneemhet. Twee
seunsv~ twaalfen vyftien, asook 'n

PEARLIE JOUBERT
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Ontbind·BSB, eis Denis Worrall
DIE Burgerlike Samewerkingsburo
verteenwoordig 'n werklike bedrei
ging vir die ondeIhahdelingsproses,
die Nasionale Party en ander par
tye betrokke by die proses en moet
dadelik ontbind word, se die De
mokratiese Party se woordvoorder
oor wet en orde, Denis Worrall.

Worrall vra·in 'n verklaring in
Kaapstad vir die verruiming van
die Harms-kommissie se
verwysingsraamwerk sodat die BSB
se buitelandse bedrywighede on
dersoek kan word ..

Hy het ook 'n beroep op die De-

partement van Justisie gedoen om
arnnestie teen kriminele aanspreek
likheid te verleen aan medepligtiges
wat bevredigend voor die kommissie
getuig het. Volgens homis daar geen
waarborg dat die BSBnie die vredes
proses sallaat ontspoor op maniere
Waaroor die DP nie in die openbaar
wi! spekuleer nie.

"Drlngende stappe moet daarom
gedoen word om die buro uit te wis,
verkieslik deur die SAW self," se
Worrall. "Met sulke stappe kan nie
op die bevindiI\ge van die Harms
kommissie gewag word nie,"

Hy se die besturende direkteur,
Joe Verster, het die kommissie
meegedeel dat die BSB sy eie fondse
gegenereer het, dat miljoene rand in
buitelandse bankrekenings verskans
is en dat hy oor onbeperkte voorrade
wapens van buitelandse oorsprong
beskik, asook dat die buro bestaan
uit meer as 100 hoogs-gespesia
liseerde, goed-opgeleide moorde
naars.

"Boonop, toe dit duidelik word
dat die BSB ondersoek gaan word,
het Verster toegesien dat die buro se
leers verdwyn sodat sy binnelandse

bedrywighede nie nagegaan kanword
nie. Ondanks 'n regstreekse opdrag
van die Staatspresident, onderskryf
deur die hoof van die Suid-Afri
kaanse Weermag,het die BSB geweier
om die leers aan die Harms-kom
missie te oorhandig," lui die verkla-

. ring. Worrallmeenditisduidelikdat
die BSB die huidige politieke kll
maat met geweldige agterdog be
jeen, voel dat sy lede bedreig word
deur die blootstelling en gevolglik
oeoog omhomselfte beskermeerder
as om die regering en veiligheids
magte te gehoorsaam. - Sapa Dr Denis Worrall

Vrye Weekblad, 25 Mei 1990...
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Sluiting ~van onderwyskolleges

GaanOudtshoorn na Worcester verskuif?

VrycWcekblad,2SMei 1990

PHINEUS TSHUKUDU

I
L

i
\
.\

Dosente en studente is baie on
tevrede oor die besluit en meen dat
die sluiting van die kollege neerkom

, op gedwonge verskuiwings en die
"ontworteling van die gesinnne".

Studentemeenookdatdie sluiting
van die kollege 'n swaar finansiele las
op ouers sal wees wat reeds finabsieel
baie swaar kry.

Volgens Tait is hy en sypersoneel
nie daarvan oortuig dat die Direk
toraat se besluit om die kollege toe te
maak suiwer weens opvoedkundige
redes is nie,

verskeie geletterdheidsorganisasies 'n
kulturele saamtrek by die St Francis
Volwasse OOderwyssentrum in Langa
hou. "Die doel vandie saamtrekis om
die kwessie van ongeletterdheid in .
ons gemeenskappe na vore te bring.
Geletterdheid moet 'n kwessie word
wat in gemeenskapsorganisasies
aangespreek word en waarom daar
gemobiliseer word," meen die WSG.

In Maart verlede jaar het verskeie
geletterdheidsorganisasies wat 'n
toekornsvisie van. 'n nie-rassige,
demokratiese Suid-Afrika deel, die
Nasionale Samewerkingsgroep vir
Geletterdheid gestig.

Hulle doel vanjaar is om mense
bewus te maak van ongeletterdheid
en om die bewussynonder mense te

. skep dat geletterdheid 'n taak is wat
deur enige demokratiese regering
aangepak behoort te word.

Hoewel die Direktoraat saamgestem
het, het hulle gese die finale besluit
vir die sluiting van die kollege herus
by die Ministersraad.

Volgens dosente is hulle bang dat
studente, wat hul opleiding in die
stede moet gaan voltooi, nie maklik
weer na die platteland terug sal keer
nie,

Tait se daarbestaan reeds 'n tekort
aan onderwysers in die plattelandse
gebiede en die sluiting van die On
derwyskollege Suid-Kaapland, sal
geensins die probleem verlig nie.

294 steeds in aanhonding
DAAR is nog steeds 294 mense wat ingevolge die noodtoestand in Suid-Afrika
aangehou word, waarvan 10 op 'n hongerstaking is, se die Menseregte

. kommissie in hul jongste verslag.
. Sewe van die 10 hongerstakers, wat hul eetstaking op 14 Mei begin het, is

van die Potchefstroom-gevangenisna die Grootvlei-gevangenis verskuif, waar
hul toestand volgens die kommissie daagliks versleg.

Die sewe is Zacharia Molekane, Ignetious Dipicho, Willy Maphosa, Moses
Duma, Patrick Maloi, Lorenti Sibidi en Joseph Molapisi.

Dennis Masuku, die onderpresident van die Tembisa Youth Congress, wat
seder! 20 April aangehou word,het op 3 Mei 'nhongerstakingbeginen is daarna
van sy rnede-gevangenes geskei en na die. Pretoria Sentrale Gevangenis
verskuif. Die ander twee'hongerstakers is steeds in die Potchefstroom-gevangenis.

Daar is tans 142 aangehoudenes in die Wes-Transvaal, waar twee mense in
die afgelope week in aanhouding geneemis, 70 in die Vrystaat, 47 in Noord
Transvaal, 20 in Natal, sewe in die PWV-gebied en agt in die Oos-Kaap. Daar
is ooknog39 mense wat onderSeksie 29 van die Wet op Binnelandse Veiligheid '
aangehou word, asook ses onder Seksies 31 en 14wat in Bophuthatswana onder .
die noodtoestand aangehou word~

Ons loop op die maan,
maar- sukkel om te lees
CHRISTELLE DEJAGER·

Skole-boikot na

DIE Departement van Onderwys en Opleiding het dertien onderwysers van
Letlhabile en Oukasie by Brits afgedank weens beweerde wangedrag.

Die onderwysers is verbonde aan Ikaneng Sekondere Skool, Itumeleng
Primere Skool en Bothlabela Primer van Oukasie.

By 'n vergadering wat die weekdeur inwoners enonderwysers van die gebied
gehou is, is daar 0P algehele steun vir die geskorste onderwysers besluit en
altesame 36 skole in die Brits-omgewing word nou deur 'n boikot-aksie geraak.
Inwoners van die gebied het hul eise geformuleer en 'n onderwysers-afvaardig
ing sal 'n petisie waarin die griewe vervat word, aan die departement oorhandig.

Die gebeure volg op 'n voorval vroeer in Mei waartydens 'n vergadering van
die streeksdirekteur van die departement, Job Schoeman, wat met hoofde van
skole in die gebied gehou is, deur onderwysers ontwrig is omdat Sch6eman na
beweringdie hoofdeprobeerbeinvloedhet omnie by 'n vakbond aan te sluitnie.:

Intussen eis die geskorste onderwysers dat hulle dadelik weer hul poste kan
vul sonder enige verlies in salaris. Hulle eis ook dat meer skole in die Brits
omgewing gebou moet word.

afdanking

IN 'n wereld waar die mens al op die
maan geland het en gesofistikeerde
rekenaarsisteme ontwikkel word, is
dit moeilik om te glo dat ongeletterd
heid die uitsondering is.

Maar daar is nog steeds 900miljoen
ongeletterde rnense- in die wereld,
waarvansoveelas 15 miljoeninSuid
Afrika is. Die Verenigde Volke het

, .1990 as die Internasionale Jaar van
Geletterdheid verklaar, met die doel
om ongeletterdheid teen die jaar2000
uit te wis. Die Wes-Kaapse Samewer
kingsgroep vir Geletterdhe-id (WSG)
se in sommige dele van die Wes
Kaapkanagtuij 10 mense nie eens in
hulle moedertaal lees of skryf nie,
watnog te se van die arnptelike lands
tale Engels en Afrikaans.

Op die middag van 31 Mei gaan

swart kinders jaarliks toeneem met
, 3,3 persent, sal daar in die jaar 2000

ongeveer 300 000 onderwysers nodig
wees.

Die statistieke wYs duidelik dat
die "surplus-onderwyser"-rede, soos
aangebied deur die Direktoraat van
die Raad van Verteenwoordigers, nie
korrek is nie, .

Vroeg vanjaar het die Uirvoerende
Direkreurvan Onderwys, AW Muller,
die Onderwyskollege Suid-Kaapland
besoek en gese daar bestaan 'n on- '
derbenutting van klasruimte by die
Solmge Onderwyskollege.

Hy het ook gese .dat die On
derwyskollege Suid-Kaapland nie aan
die Suid-Afrikaanse Na-sekondere
Opvoedingsnonne (SANSO-norme)
voldoen nie,

Vroeg vanjaar het die Uitvoerende
Direkteuren lede vandie Direktoraat
die kollege besoek en aan dosente en
studente gese dat daar 'n sterk moont- _
likheidbestaandat die kollege gesluit
gaanword. .

Op 19 Maartvanjaarhet'nafvaar
diging van die kollege, onder leiding
van die rektor, L Tait, die direktoraat
besoek en gese daar bestaan geen
rede waarom die Onderwyskollege
Suid-Kaapland gesluit moet word nie,

in die leerling-aanwas, 'n surplus
.onderswysers, en die onvoldoende
infrastruktuur van Oudtshoom.

Tait se die onderwyser/kind-ver
hooding in wit skole, universiteite en
kolleges is tans1:19. "Om ditte bereik
in swart skole, benodig ons on
derwysers," se hy.'

,Volgens 'n dokument van die
Departement van Onderwys en Kul
tuur, Die Beplanning van On
derwyseropleiding, was daar in 1988
altesame 34 387 onderwysers met
geen opleiding na matriek nie.

Indien drie jaar na-skoolse oplei
ding as norm vir die onderwysers
dien, sou die getal onder-gekwalifi
seerde onderwysers ongeveer 18280
wees. Van die totaal het 1 277 onder
wysers nie grade of onderwysdiplo
mas nie.

Die gaping word aangevul deur
wit onderwysers en afgetrede on
derwysers.

Die onderwyser/leerling-verhou
ding vir die verskillendeonderwysde
partemente lyk as volg:

Volksraad: 1:19
Raad van Verteenwoordigers: 1:26
Raad van Afgevaardiges: 1:23
Onderwys en Opleiding: 1:41
Indien die bevolkingsgroei van

PEARUE JOUBERT

DIE sluiting van opleidingskolleges
veroorsaak groot ontsteltenis onder
studente en dosente omdat dit lyk
asof die besluite op regeringsvlak
gemaak word en in baie gevalle om
foute toe te smeer.

Die Ministersraad en Direktoraat
van Onderwysin die RaadvanVerteen
woordigers dreig reeds van vroeg in
1988 dosente en studente dat die'
Onderwyskollege Suid-Kaapland op
Oudtshoom gesluit gaan word.

Indien die kollege gesluit word,
sal die Klein-Karoo, Suid-Kaapland
en die Groot-Karoo sonder enige ter
siere inrigting wees.

Die Direktoraat beplan blykbaar
om studente na Sohnge in Worcester
te verskuifwaar daar onlangs 'n groot

, nuwe Onderwyskollege opgerig is.
Die kollege staan blykbaar omtrent

leeg en die Departement van On
derwys en Kultuur is in 'n groot di
lemma omdat Sohnge miljoene rande
gekos het,

Die Jnspekteur van Kolleges, Nico
Fleurs, het in 1988 die Onderwyskol
lege van Suid-Kaapland besoek en
die volgende redes vir die sluiting
van die kollege aangevoer: 'n afname



daarvannie," se Cloete.
Daarwas 'n gevoel van ons leansommerself

onderhandel, hoekom die witmense bysleep,
meen die afvaardiging. .

Hulle voel Hendrickse is aangevuur deur
suur druiwe. Op drie geleenthede het dieselfde
span regsverteenwoordigers namens die Na
makwalandse burgervereniging die Raadvan
Verteenwoordigers hof toe geneem oor land
sake op Leliefontein, Steinkopf en die Rich
tersveld-Suid, Elke keer het die Raad die on-
derspit gedelf, .

Ook in -die Raad se onderhandelinge met
Mier het sake nie vlot verloop me. Heelwat
kritiek is op die Raad van Verteenwoordigers
en die Arbeidersparty in Februarie vanjaar
uitgespreek toe die Mier Landelike Gebied
Wetsontwerp die eerste keer ter tafel gele sou
word. Dit is ter elfderure teruggetreknadat die
afvaardiging van die Kalahari persoonlik met
'n petisie by die parlement opgedaag het. Die
week het dieselfe gebeur.

Die onder-voorsitter van Mier se inwo
nervereniging, Petrus Vaalbooi, voel dat daar
nie van Mier 'n speelbal gemaak moet word
nie, "Elke keer maak hulle net nuwe beloftes.
Laas het bulle gese hulle sal die gemeenskap
kom raadpleeg. Julies was wei daar. Maar daar
was geen openbare ondersoeknie. Hullehetnet
met die bestuursraad wat ons verwelp, gepraat.
Hulle bespreeknet die saakmet 'nkleingroepie
wat hulle goedgesind is,"

Vir die oomblik wildie mense net die
wetsonwerp stop. Aandiegene watgeld het om
grond te koop, se hulle: gaandoen dit buite die
trustgebied sodat Mier vir die tradisionele
leefwyse van die boorlinge van die gebied
behoue bly.

"Hendrickse is gekies op beloftes. Die dinge
van die grond het ons baie voor hom gegooi.
Danhet hy net gess: "Bring my op die stoeldan
sal ek my beywer om julle grond vir julie te
behou."

Volgens oom Johannes het die Kalahari
kiesafdeling se Arbeidersparty se LP, A Julies,
wat ook die minister van Plaaslike Bestuur en
Landbou is, dieselfde beloftes gemaak. "Julle
kan my by die donkerste deur indruk - ek sal
julle help. Rome is nie in een nag gebou nie,"
haal hulle die minister aan.

Die afvaardiging glo Hendrickse het hul te
woord gestaan net omdat hulle hom laas gese
het hoewel pres De Klerk se deur oop is vir
almal, die deurvan Hendrickse virhulle gesluit
is. .

Woensdagmiddag herdie minister hulle
sommer van 'n kant af ingeklim, vertei die

. voorsitter van die Namakwalandse burgerver-..
eniging, Jan Cloete. '

Volgens Cloete het Hendrickse veral sy
humeurigheid uitgehaal op die wit lede van die
afvaardiging wat die inwonersvereniging se
prokureur, 'n gemeenskapswerker en 'n verteen
woordiger van die UDF ingesluit het.

, "Vir iemand in so 'n hoe posisie verwag jy
nie die tipe benadering nie. Ons weet almal hy
is voorsitter·in die Raadvan Verteenwoor
digers. Hy hoef nie nou sodanig sy stelsel op
ons af te gedrukhet nie, Veral nie nadat hynog
nooit die moeite gedoen het om enige vertoe
wat ons aanhom gerig het teantwoord nie," se
Cloete,

"Dit het hy gedoen wetende dat ons nie so
hoog geskool is en opgewasse teen hom as _
minister in so 'n hoe posisie is nie. Daarom is
dit reg dat ons gelei word. Maar ~yhou nie
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Stryd om Mier duur voort

Oom Paul Cloete, een van dIe lade van
dIe eerste Mler-afvaardlglng

(FolD: Eric Mill.,· Afropix)

,Die oudste lid van die afvaardiging en
voorsitter vandie inwonersvereniging, die 71
jarige oomJohannes de Klerk, onthou dat hulle
in die vyftigerjare reeds regshulp ingewin het
om die onteiening vanhul erfgrond stop te sit.

Baie het beloftes gemaak dat hulle die
gemeenskap sou help om hul grond terug te

. kry. -So ook Allan Hendrickse, vertel oom
Johannes, jare lank "n takvoorsitter van die
Arbeidersparty op Mier.

"Vandag het hy gemaak asofhy my nie ken
nie, maar vir hom ken ek, Hy het by my huis
gekom op Rietfontein. Daar by 'n boom by my
huishet ons vergadering gehou. "Help jullemy
net dat ek op daai stoel kom, dan sal ek wys wat
ek vir julle kan doen." So onthou oom Johan
nes Hendrickse se belofte.

:._~ ~" ,~~~~ t===================
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Die hartseer om joueie grond
te probeer redUlt die Kalahari het 'n

,agtman-afvaardlglng van
Mlerdie week vir die tweede
keer persoonllk kom vertoe
rig by die parlement dat hul

gesamentllke erfgrond nle In
private hande moet val nle. .
ELSABe WESSELS het na
hul ontmoetlng meteerw
Allan Hendrickse metdie
Mier-afvaardlglng gesels.

WAT doen 'n mens as die agbare minister nie
willuister nie? Jy pak maar weer die agtman
span in 'n bakkie en ry 'n duisend kilometer
suid om persoonlikdie saakte kom aandurf. So
is dit vir die inwoners van Mier.

,Woensdagmiddag het sake met eerw Allan
Hendrickse egterminder good gevlot.Die manne
is terug huis toe met die gevoel dat die leiervan
die Arbeidersparty en voorsitter van die Mi
nistersraad sommer goed onbeskof met hulle
was.

Die boorlinge van die Kalahari se betoog is
gemik teen 'n voorgestelde wetsontwerp in die
Huis van Verteenwoordigers wat terugwer
kend hul trustgrond in eenhede vir private

, besit, 'n township en 'n wildplaas wil omskep.
Kortom, stukkievir stukkiewordlml erfgrond

verkoop. Maar die nodige wettige toestem
ming het kortgekom en dit is die rede vir die
wetsontwerp wat terugwerkend van aard sal
wees. Daarvolgens sal alle ander inwoners
weiregte vir hul diere verloor.

Hoewel dit dekades reeds nie die geval is
nie, se die afvaardiging van die Mier-inwo
nersvereniging dat hul weer wil boersoos daar
in die voorjare geboer is. Toe was die ganse
trustgrond verdeel in somerweiding,winter
weiding en spaar- of noodweiding. En almal
het saamgeloop, Maar dit was dekades gelede.

Dit was die toekoms ofonderdrukking

INA VAN DER LINDE

AIle kerke dalk tog byeen

'N paGING om tog nog 'n kerkeberaad vir alle kerke in die land te reel, maar dan sonder die
Staatspresident en die regering, gaan aangewend word deur dr. Allan Boesak, moderator van die
NG Sendingkerk, en ds Marcus Maphoto, moderator van die NG Kerk in Afrika.

Die besluit is Woensdag geneem op 'n gesamentlike vergadering van die moderature van die
NGKAendieNGSK.Korttevorehetdietweekerkesaammetdiemoderaturevandie wit NGKerk
en die Reformed Church in Africa (die sogenaamde Indier-kerk) vergader en die moontlikheid
bespreek. .

Boesakhetgistergese 'n kerkeberaad sonderdie SA Raad van Kerke, soos wat nou gaangebeur
met die Staatspresident se beraad wat deur dr Louw Alberts se loodskomitee gereel word, is
ondenkbaar. Die lidkerke van die SARK is juis die kerke wat geskiedkundig geworstel het met die
probleme van apartheid.

Die SARK,'wie se lidkerke bykans al die sogenaamde tradisioneel Engelssprekende k-erke
uitmaak, het geweier om aan die Staatspresident se kerkeberaad deel te neem.

Boesak en Maphoto wil binne die volgende paar dae 'n gesprek met die Uitvoerende Bestuur
van die SARK probeer reel om die saak te bespreek. Daama sal in gesprek getree word met die
loodskomitee van Alberts oor die moontlikheid om die Staatspresident se beraad af te stel.

Boesak meen die kerke moet self eers die ding uitspook voordat daar na die regering gegaan
kan word met 'n boodskap oor die rol wat die kerke lean speel om versoening en vrede te
bewerkstellig.

Intussen blyk dit dat die Staatspresident se kerkeberaad volstoom voortgaan, selfs al sou dit
sonder die SARK wees, Prof Johan Heyns, moderator van die NG Kerk, het gese die beraad het

. reeds so ver gevorder dat dit moeilik sal wees om dit in die stadium te verskuif.
• Oor die kwessie van kerkeenheid tussen die NGKA en die NGSKis besluit dat die swart kerk

op sy buitengewone sinode, wat die konvent oor kerkeenheid in Oktober sal voorafgaan, oor die
aanvaarding van die Belydenis van Belhar as 'n vierde belydenisskrif, sal besluit.

Boesakhet egter gister nadruklik gess indien die NGKA inhoudelike teologiese besware teen
Belhar sou he, dit die e~nheid tussen die kerke in gevaar sal stel,

• 'nUitnodiging is tydens die samespreking tussen die viermoderature aan die NG Kerkendie
RCA gerig, om hulle by die beoogde Verenigende Kerk aan te sluit. - .......

PEARLIE JOUBERT

"INDIEN ons Suid-Afrikaners niks anders uit
ander lande se demokratiseringsproses leer
nie, is dit belangrik dat ons leer dat demokra
sie oor die institusionalisering 'van onseker
heid gaan."

Mark Swilling van die Sentrum van
Beleidstudies aan die Universiteit van die
Witwatersrand en dr Frederik Van Zyl Slab
bert, beleidmaker van Idasa, het Dinsdagaand
op'n vergadering in Pretoria gewys op die
ooreenkomste tussen Suid-Afrika en ander
lande wat vanaf outoritere na meer demokra
tiese samelewings beweeg het,

Volgens Swilling geskied die demokrati
sering van 'n samelewing in drie fases: 'n libe
raliserings-, demokratisering- 'en konsolide-
ringsfase. .

Hy se die prosesse word gekenmerk aan
krissise, onsekerhede, hoogte- enlaagtepunte.
Hy se egter dat die onsekerhede noodwendig
gepaard gaan met 'n demokratiseringproses
omdat outoritere staatsbestelle juis alle on
sekerhede uit die weg ruim deur streng beheer
en regeringsmetodes.

Srabbert se aan die middelpunt van die
Suid-Afrikaanse politieke probleem Ie wit min
derheidsdominasie.

Die eerste fase van wit oorheersing het
volgens Slabbert reeds in 1907 begin. Die
eerste fase, 1907 tot 1948, was 'il. tyd van
onproblematiese wit oorheersing. Die tweede
fase, 1948 tot 1958, was volgens hom 'n tyd
van "kru-apartheid en die reaksie van Afri
kaner-nasionalisme". Volgens hom is baievan
die wette, soos vervat in die grondwet, wat nou
brandpunte in onderhandelinge tussen die
regering en ANC is, in die tyd gemaak- onder
meer die groepsgebiedewet. Die derde fase,

. 1958 tot 1978, is gewy aan die voorbereiding
van 'n ko~titusionele program waarvolgens
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die probleme van 'n wit minderheidsregering
opgeloskan word.

"Die teorie en skepping vanaparte nasies en
-ontwikkeling is in die tyd gefonnuleer en is
gegrond op die aanname dat 'n mens nie swart
en witmense ineen grondwet kan akkom-
modeer nie.". .

Slabbert meen dat die militere strukture
onder PW Botha verantwoordelik was vir die
idee van "adapt or die" • wat 'n uitvloeisel was
van massa-mobilisering en teenstand van die
meerderheid mense in die land.

"Toe Botha in 1979 oorgeneemhet,het ons
die dekade van bervonning betree. Hervonning
onder Botha het beteken dat wit minder
heidsdominasie. aangepas moet word sonder
om dit prys te gee - hoe om mag te deel sonder
om dit te verloor,'

Volgens Slabberthet die situasie aanleiding
.gegee tot die doodloopstaat waarin die rege
ring hulle voor onderhandeling bevind het.

"Dit wys duidelik dat die regering, vandag
nog, verbindwas tot 'n soort totale strategiewat
behels dat hulle steun probeer kry vir hul eie
hervormings - binne en buite die parlement.

"Die strategie het gelei tot die dekade van
die tagtigs waar die ANC die vlagskip van
teestand geword het omdat PW en Magnus
besluit het om die persepsie te skep. Dither aan
die regering geen ander keuse gelaat as om
terug te val op sekuriteit nie weens die reaksie
en die teestand wat gevolg het.'

Slabbert meen dat dit aan die einde van
tagtigs redelike harde keuses aan die regering
gelaat het: Ofdaar word na die toekoms gekyk .
Of daar word· net voortgegaan met outoritere
onderdrukking.

"Dit vorm die bestanddele vir onderhande
ling: Aan die een kant 'intemasionale druk ..
(sanksies en isolasie), binnelandse druk (op-:
stand, geweld en onderdrukking) en druk vanuit

die buurstate wat noodwendig die regering
dwing om politieke oplossings te soek (vrylating
van politieke gevangenes, aftakeling van
apartheidstrukture en onderhandelinge).'

Volgens hom het dit aanleiding gegee tot 'n

-
politieke situasiewatnognooit voorheenbinne
'n koloniale konteks gebeur het nie: "Die wit
minderheidsregering het begin omhomselfuit
mag te onderhandel met die hulp van sy oppo- _
nente."
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ANC en sakemanne praat

Groot ekonomiese hervormingsdebat
Ole ANC en die

Sakewereld: Keuses
vir 'n Ekonomlese
Toekoms. Olt was
die titel van die

eerste
geskledkundige
debat tussen die

ANCen sy
belangegroepe en
verteenwoordlgers

van die Suld-
Afrlkaanse

sakegemeenskap.
MANIE EAGAR het
die keerpunt In die

land se
hervormingsdebat
oor die ekonomie

bygewoon'
(Foto: JohnParkin)

en duplisering wat deur apartheid stuur is om aIle tuis1andeby die ANC-
voortgebring is, af te takel en verde- bespreking en die neerlegging van
digingsbesteding afte skaal. Selfs in riglyne vir 'n toekomstige Suid-M-
die oorgangsfase vanonderhandeling rika te betrek. Hy is vol vertroue dat
moet almal reeds betrek word by die alle tuislande wat onlangs deur mill-
toewysing van staatsfondse. tere regerings oorgeneemofoorheers

Mandela het 'n dringende versoek word, reeds aan die ANC se kant is
totdieregeringgerigomonmiddellik terwyl die res reeds twee stadia van
alle privatiseringsprogramme te staak onderhandelings met die ANC deur-
totdat 'n nuwe bedeling onderhandel loop het - met positiewe gevolge. Hy
is en 'n nuwe verteenwoordigende glo dat die ANC nou met reg daarop
tussentydse regering daargestel is. aansprnak:kanmaak dathy die verteen-

Hy se slegs ingrypende verande- woordigendemoodstukvanswartSuid-
ring gaan die huidige ekonomiese Afrikaners iii en nie net eensydig te
krisis oorbrug en 'n meesterplan van werk gaan nie.
finansiele steun moet aan die buite- As 'n volgende stap sal 'n komitee
land voorgele word om Suid-Afrika .saamgeroep word waarby alle partye
deur die ekonomiese drukgang te help. wat hulle tuis voel by die vryheidstryd ,

"Die sakegemeenskapkanreeds 'n betrek sal word. Die komitee sal met
bydrae maak deur by die vryheidstryd voorstelle oor benaderings vir toekorns-
aan te sluit en regstreekse optrede tige politieke en ekonomiese onder-
deur byvoorbeeld die befondsing van handelings korn.
opheffingsprojekte in die konteks van Die geskiedknndige eerste vergade-
die ANC se riglyne." ring, bele deur die Konsultatiewe

Gavin Relly van Anglo American Sakebeweging (KSB), was 'n geleent-
het aangedui dat 'n inisiatief reeds . ' heid vir die ANC, die SAKP, Cosatu,
van stapel gestuur is om befondsing Num, Numsa, die UDF en die Bree
te verkry op dieselfde skaal as die R3 Demokratiese Beweging omhul saak
biljoen wat deur die regering in sy aan meer as 350 top-sakemanne uit
onlangse begroting aangekondig is. alle sektore van die sakegemeenskap
Dit sal spesifiek vir onderwys en te steI.
behuisingsprogrammein swart gebiede Daar bly egter' steeds groot ver- .
aangewend word. Dit sou 'n eerste skille. Murray Hofmeyr, voorsitter
stap wees vir die herverdeling van van die KSB, was bemoedig deur die
inkomstebronne. Relly het met Man- openbartigheid van die gesprekke, maar
dela saamgestem dat daar na 'nnuwe het tegelykertydtot 'ndiep besef gekom
stelsel vir die toewysing van oor die mate van opheffingswerk en
staatsfondse gegrond op 'n onderhan- herverdeling wat nog moet plaasvind.
delde formule vir herverdeling van ' 'Hygloegterdatdiesamespraak'n
inkomstebronne gekyk moot word. goeie geleentheid was om toekoms-

Hy het egter gewaarsku dat daar tige besprekingspunte uit te spel met
nie oor-optimisties hoop op 'n goeie besef van die meningsver-
grootskaalse nasionalisering geplaas skille en probleempunte aan alle kante.
moet word nie. Dit sou wegdoen met Die hoofvraag wat egter aandag sal
die gans wat die goue eier Ie. "Die moet geniet in die oorgangfase van
gans moet egter oordeelkundig aan onderhandelings, is die van
die lewe gehou word deur 'n 'ge- grootskaalse agterstand van die meet-
mengde ekonomie' tot alrnal se voor- derheid van die bevolking en die
deel", se Relly. wanbalans in fondstoewysing op 'n

Hy voel optimisties dat die huidige rassegrondslag.
onderhandelingsproses weI die Die slotsom waartoe in die sta-
probleempunte tussen die regering, diumgekomkanword,isdatdievlak
die sakesektor en die ANC sal onto waarop die debatte nou met en deur

.lont, Hy sien die sleuteloplossing as -die ANC gevoer word dramaties
die skepping van welvaart en die opgehef is en dat die huidige bespre-
daarstel van 'n politieke en ekon- kingspunte eindelik 'n platform vir
omiese magsdelingstelsel om dit toekomstige onderhandelingspunte
moontlik te maak. .tussen die regering en die ANC gaan

Mandela het voorts aangekondig bied, mits openhartigheid gehandhaaf
dat 'n inisiatief reeds van stapel ge- lean word.

Daar bestaan nag groat benaderlngsverskJlle tussen die ANC en
die sakegemeenskap. Op die eerste geskledkundlge sakedebat In

Suld·Afrika het die ANC sy nuwe r1glynevir 'n toekomstlge
ekonomlese bedellng ultgespel. Nelson Mandela en Gavin Reily

van Anglo American skud hler blad na afloop van die eerste
ronde samespreklngs. '

beland soos in die verlede nie.
Dit .is veral werkverskaffing, die

vestiging van kleinsake, onderwys,
die verskaffing van mediese dienste,
pensioene en behuising wat deur alle
partye uitgewys is as hoofpunte op
die agenda vir die herverdeling van
inkomste en opheffingsproses van die
minderbevoorregte groepe in die
samelewing. Daar is besluit dat daar
begin 'kan word deur die burokrasie

te besin.
Die volgende is besluit:
*Algemeneamnestic moet aanalle

uitgewekenes, asook politieke
gevangenes verleen word.

*AIle organisasies en kerke gaan
gevra word om te help met 'n opname
en die insameling van inligting oor
uitgewekenes,soos lmlle name, ouder
domme, opvoedingsbehoeftes, ens.
. *'n Konununikasienetwerkmet alle
kerke en organisasies, asook met
moontlike terugkerendes, moet opge
bou word.

*'n Gesamentlikepoging gaan aan
gewendword om die Wet op Grondbe
sit afgeskafte kry, en die regering sal '
genader word om geskikte grond vir
die behuising van terugkerendes

, beskikbaar te stel.
*Kerke en organisasies gaan gevra

word om grond en geboue beskikbaar
te stel vir die ontvangs en tydelike
huisvesting van uitgewekenes, en om
geskikte personeel vir die taak te
verskaf.

*'n Program om spanne op te lei
om die ontvangsentrums te beheer,
gaan ondemeem word.

*AIle organisasies moet betrokke
wees by die opstel van 'nprogram van
optrede.

"*Diensorganisasies, vakbonde,en
familielede van uitgewekenes gaan
gevra word om gebiedstrukture op te
rig om uitgewekenes te ontvang.

'n Volledige verslag oor repatria
sie vanuitgewekenes word vandag in
Johannesburg uitgereik.

grootskaalse nasionalisering by die
sakegemeenskap op. Mandela glo egter
dat die wanbalanse eerder die gevolg
van dekades se brutale magsmisbruik
is, op ekonomiese en politieke vlak,
en dat dit onvermydelik is dat die
ewewig deurmiddel van 'nonderhan

-delbare herverdelingsprogram herstel
moet word. Mandela het egter bena
druk dat daar tans geen bloudruk vir
'n totale nasionaliseringsprogram deur
die ANC bestaan nie,

Hy meen egter dat die ANC se
beplande metodes vir 'nnuwe ekono- .
miese bedelingtotaal uit verband geruk
is. "Dit is geensins 'n proses wat
oomag op almal afgedwing gaan word
nie, Daar sal indiepte en deurkonsul
tasie gekyk moet word na byvoorbeeld
die toewysing van staatsinkomste deur
belasting. Daar sal 'n goeie balans
verkry moet word met die verhaling
van belasting van die sakesektor en
ander bronne en die toewysing daar
van aan die onderdrukte, hoofsaaklik
swart gedeelte van die bevolking, tot
voordeel van almal."

Ben aspek waaroor alle partye by
die samekoms saamgestemhet, is dat
slegs 'n hoe vlak van ekonomiese
groei die doelwit van grootskaalse
opheffing moontlik gaan maak.

Die ANC voorsien dat aansienlike
persoonlike besparingaangemoedig
moet word, terwyl grootskaalse be
leggings vanuit die buiteland gelok
en die inflasiekoers so laag as moont
lik gehou moet word. Maar die ANC
sal nie so 'n proses steun indien al die
voordele van suIke groei weer in die
hande van dieblanke mindeJhe:idsgroep

bore. 'n Nuwe, onbekende begin in 'n
vreemde, onbekende land,' dikwels
met 'n vyandige klimaat en tallose
siektes en ongekende ontwrigtinge. .

"Vir diegene wat in Europa ein
dig, is 'n voortdurende kastyding met
rassisme hul voorland, 'n algemene
kulturele vervreemding en 'n sin van
waardeloosheid wat betref die wette
van sommige van daardie lande. Dit
is 'n lewe van eensaambeid en verne
dering. Daar is'n voortdurende stryd
om 'n waardige en sinvolle bestaan.
Dit is 'n lewe wat voortdurend wissel
tussen vIae van neerslagtigheid en
van nostalgiese hoop..."

InEuropaen indie buurlande loop
die dood egter steeds op hulle spoor.
'n Voortdurende vrees vir aanvalle

. deurnioordbendes vandie Suid-Afri
kaanse regering lei tot 'n paranoiese
vrees by vlugtelinge. Daaruit volg dat
hulle voortdurend met vermomming
rondloop, wat weer lei tot 'n "baie
ernstige identiteitskrisis", sa Lamola.

Dit is die probleme wat 'n komitee,
wat bestaan uit verteenwoordigers van
die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke,
die SA Katolieke Biskoppekonferen
.sie, die Mu slimJudicial Council, Jews
for Social Justice, die SA Hindu Maha
Sabha, die ANC, die PAC, 'en ander
gemeenskapsorganisasies wil aan
spreek.

Hulle het verlede week in Johan
nesburg vergader, en die hoofsekre
taris van die SARKis aangestel om in
samewerking met andere, oor die
kwessie van die vormingvan strukture

INA VAN DER LINDE

beginin erns
POLITIEKE en ekonomiese onder
handeling en hervorming gaan hand
aan hand. .

In 'n drarnatiese eerste debat tussen
die ANC en die Suid-Afrikaanse
sakegemeenskap het Nelson Mandela,
vise-president vandie ANC, dieANC
se huidige beleid van nasionalisering
en die herverdeling van mag en wel
vaart voorgehou as die enigste
oplossing vir 'n vreedsarne skikking.

Mandela sa "voordat daarenigsins
gepraat kan word van die opheffing
van die gewapende stryd of van
sanksies, sal alle aspekte van apart
heid nie net afgeskaf moet word nie,
maar geheel en al uit die Suid-Afri
kaanse samelewing verwyder moet
word.

"As die doelwit van 'n verenigde,
demokratiese en nie-rassige bestel
bereik wil word, sal dit slegs onder
handel kan word deur rniddel van 'n
verkose wetgewende vergadering en
'nnasionale konsensus. Dit kan op sy
beurt onderskraag word deur 'n reg
matige handves van menseregte vir
alle landsburgers. .

"Op soortgelyke wyse moet eko
nomiese magte ook onderhandel en
oorgedra word aan die gemeenskap,"
se Nelson Mandela.

Dit sou beteken dat die ekonomiese
magsgreep wat die 10 groot konglo
merate oor 90 persent van die aandele
op die Effektebeurs uitoefen onder
die loep geneem moet word. So ook
die wanbelans in grondbesit - 87persenl
van aIle grondgebied is in die hande
van blankes.

Dit roep natuurlik al die vrese van

Bannelinge: 'n natuurramp
Op psigologiese gebied

PETER MAYEPU, 42, woon die
afgelope 15jaar in Duitsland. Hy het
sy geboorteland, Suid-Afrika, om
politieke redes verlaat.

/ Getroud met 'n Duitser, ken sy
drie kinders net Duits, met hier en
daar 'n Xhosa-woord wat hulle by hul
pa gehoor het. '

Die hoop omeendag terughuistoe
te kom, het nog altyd soos 'n vlam
binnehom bly brand. Noudat die
moontlikheid daarvoor bestaan, be
gin die vertwyfeling egter vreet.

Waar gaan hy woon? Sal sy vrou
en kinders kan aanpas? Wat van die
taalprobleem? Sar sy familie hulle
aanvaar? Hoeveel van sy familie lewe
nog? Sal hy 'n werk kan lay?

Mayepuis 'nfiktiewe figuur, maar
die omstandighede is tekenend van
die meesteuitgewekenes wathulle op
die oomblik in die buiteland bevind.
Akkurate statistieke is nie beskikbaar
nie, maar volgens die ANC tel daar
onder hulle geledere sowat 20 000.
Hulle woon meestal in die Frontli
niestate, Europa en Noord-Amerika.

Op 'n konferensie oor repatriasie
wat in April in Lusaka gehou is, het
eerw John Lamola, self'n banneling,
die posisie van die uitgewekene as
volg geskets:

"Bannelinge is soos'nnatuurramp ,
op psigologiese gebied. Dit is soos
die dood. As iemand uit sy huis vlug,
kom sy lewe letterlik tot 'n einde, en
word 'n nuwe, onbekende begin ge-
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.Half-dooie HNP skop weer

Hul praat selfs van '0 skietery

SA verwaarloos kinderregte

INA VAN DER LINDE

DIE eens sterwende Herstigte
Nasionale Party van Jaap Ma
rais het skielik nuwe lewe begin
kry. En die hupsheid bet baie te
make met die feit dat kragte
saamgesnoer is met die. AWB
van Eugene TerreBlanche, nog
'n groep wat voor die verwikke
linge in die NP·politiek, sterk
aan 't kwyne was.

Die gesamentlike HNP en AWB-· .
vergadrings 10k orals op die platte
land, van Volksrust tot Potchefstroom,.
skares van tussen 2 000 en 3 000.So
se Louis van der Schyff, hoofsekre
taris van die HNP.

''TerreBlanche is soos rocknmsiek.
Saam met die uniforms en die ver
toon wek dit emosies op en dit 10kdie
mense, Terselfdertyd lay hulle die
helder politieke ontledings van Jaap
Marais," se Van der Schyff, wat aan
die begin van die jaar as hoofsekre-
taris aangestel is. .

Marais en die fiNp is' met hul
· beginsels van die apartheidspolitiek

die ankerpunt wat die droppers in die
draadregophou. "Onswordgesienas
'di~ enigste ware verlengstuk van die
apartheidsideologie van Hendrik
Verwoerd,'

Die nuwe lewenskrag blyk ookuit
die nuwe hoofkwartiere wat die HNP
so pas betrek het: 'n establishment
huis in Hatfield, die' ou gevestigde
woonbuurt vir professors en
beroepsmense in Pretoria. Hoe
plafonne, soliede houtdeure en dik
houtrame, 'n swembad in die voor
tuin;

Die spogvertrek in die huis is 'n
"raadsaal", gewy aanheldefigure van

die party. Voor 'n spieel teen die een
muur staan 'n borsbeeld in brons van
die partystigter, Albert Hertzog,
bokbaard en briI. Voor 'n nog grater
spieel is 'n borsbeeldinhout van Hans
Strijdom, voonnalige Eerste Minis
ter. Teen die ander muur is 'n borsbeeld
van Jaap Marais neffens 'n groot
skildery van hom. Staalgrys hare en
staalgrys oe,

Orals is foto's vanBoere-generaals.
Christiaan de Wet is daar, en De la
Rey, en Paul Kruger. Ook die hele
ZAR-kabinet. .

Het die party vir die werkersklas
nou 'n establishment-party geword?
Nee, se Van derSchyff, hulle vegnog
steeds vir die gewone man wat ekono
rnies gebuk gaan onder die regering.

Maar hulle het vaste eiendom
gekoop om aan die wittes wat oppak .
en die land nou "in strome" verlaat,
enaandieANCwat die land in strome
binnekom, te wys dat die HNPhier is

. omtebly..

Die HNP praat ook deesdae van 'n
skietery, Daar's niks wat 'n skietery
meerkankeernie, s8 Van der Schyff.
Behalwe rniskien as die "demokra
tiese opsie" uitgeoefen word. Dit is
die voorstel dat die sowat 500 regse
stadsraadslede almal moot bedank en
sodoende 'n algemene munisipale
verkiesing afdwing.

Natuurlik is die meeste regse
stadsraadslede KP's. En die KP wil
nie toegee nie,

"Ons sal veg tot ons gewen het,
maar padgee sal ons nie." En onder
handel, blyk dit, ooknie.

"n Mens ondeJbandeI nie oaroorlog
nie. ]y verklaar oorlog. As 'n mens na
die onderhandelingstafel gam, beding
jy vir vrede en toegewings word na
beide kante gemaak.· Ben van die

toegewingsis aan die ANC om Suid
Afrika af te gee.

"Suid-Afrika bet in 1961 een blanke
staat geword, Dit is blanke eiendom
en ODS het die seggenskap om oor die
land te regeer. Daar is geenrede om te
onderhandel nie,

,iOns moet in 'n blok as regses
wegbly van die ondeIhandelingstafel,
sodat FW gebrandmerk kan staan as
die verraaier van die witman.'

Die ou bitterheid teen die KP loop
. steeds sterk, Treurnicht se weiering
in 1989 om saarn te werk, hetbeteken
dat die regses die verkiesing verloor
het, glohy.

Die leiers van die HNP en die
AWB gaan ooknie more aan die KP
se "volksvergadering" by die Voor
trekkermonument in Pretoria deelneem

INTERNASIONALE Kinderdag
word op I-Junie oral ter wereld,
ook in Suld-Afrlka, gevier. Maar
watis Suid-Afrika sewerklike hou
ding jeens kinderregte?

Nie goed nie, volgens die South
. African Association for Early Child

hood Educare (SAAECE). Die or
ganisasie se dat daar in Suid-Afrika 'n
geweldige p-oe vlak van uitbuiting
van kinders is, asook grootskaalse
verwaariosing en mishandeling.

SAAECE se ook dat die Suid
Afrikaanse regering nog geenverbin
tenis tot die,bree beginsels van kin
derregte gemaak het nie.

In November 1989 het die Vere
nigdge Volkedie wetlik-bindende In
temasionale Konvensie op Kinder
regte aanvaar en gevra dat lande dit
moot onderteken, Die Suid-Afrikaanse

nie,
As die KPin 1982nie 'n eie party

gestig het nie, maar met die HNP
saamgesmelt het, was hulle vandag
aan bewind, se Vander Schyff.

Met die massa-bedankingplan van
die HNP word gehoop onrtyd te wen,
sa Van derSchyff. As die stadsraadslede
nie 'n verkiesing kan afdwing nie,
moot die KP-volksraadslede bedank.

"Op die manier kan ons die poli
tieke proses stop, want dan moet De
Klerk eers teen die regses veg, Sa
mewerking tussen die regses sal 'n
ontspanning tussen die HNP en KP
meebring, wat regse eenheid 'n groter
moontlikheid maak."

Tyd virwat?Sodat allerhande dinge
moontlik in die swart politiek kan
gebeur, s8hy. En so terloops, hy hoor

regering het dit tot dusver nog nie
onderteken nie en het oak nooit die
VVO se Verklaringvan die Regte van
die Kind aanvaar nie.

"Kinders bet 'n reg tot vroeeopvoo
ding en sorg, nie net vir hul persoon
like ontwikkeling nie, maar as 'n
belangrike bydrae tot die toekorns
van die land,"sa SAAECE woordvoer
der, Bronwen Eckstein.

Die SAAECE doen dus nou 'n
beroep op die regering om die Inter
nasionale Konvensie op Kinderregte
te tekenas 'neerste stap omtoestande
vir al die land se kinders te verbeter.

.Ben terreinwaar daar 'ngeweldige
agterstand is - weens die regering se
onwilligheid om meer geld daaraan
te bestee - is voorskoolse onderwys,
se Eckstein. .

Sy se net 6 persent van Suid-Afri-

Mandela het kanker. Enook dat die
ANC nie so sterkis soos beweerword
nie.

Dan is daar nogdie kwessievan
Aids, se VanderSchyff. Hyhoordie
toename in Aids onder swart vroue .
het die afgelope jaar verdriedubbel•.
Mense kom met statistieke - en die
statistieke is 'n onderskatting - wat
wys dat die aantal Aids-gevalle elke
ses maande verdubbel.

Die scenario lyk volgenshom verder
so: Teendie jaar 1997 sal daarnet 7,5
miljoen swartmense in die land oor
wees, Dan is die blankes in die meer
derheid. Dit verklaar die haas van die .

.ANC omte onderhandel, want Afrika
is besig om te ontvolk.

"Ons moot net tyd wen," se Van
derSchyff.

kaanse kinders het toegang tot voor
skoolse opleiding en sorg, en in die
swart gemeenskap daaI die syfer tot
0,5 persent. 'n Voorbeeld van die ge
voighiervanisdatamper'nkwartvan .
swart kinders nie graad 1 slaag nie,

Die min kleuterskole wat weI
bestaan, is oorvol of vir die rykes
gereserveer, en daar is mense wat die
behoefte aan voorskoolse sorg ge
bruik om geld te maak.

Die probleem, se Eckstein, is dat
jong kinders nie hulself teen uitbuiting
kan beskerm nie en dat 'n groot getal
kindersorggeriewe deur onopgeleide
mense beheer word wat net 'n vinnige
wins wil maak.

"Ouers worddus in 'nposisie geplaas
waar hulle gedwing word om hul
kinders te verwaarloos omdat daar
nie 'n altematief is nie," s8 Eckstein.
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Verbruikersboikotte werk

(Fob: &nny God- AfnpIx)

wit gemeenskap, Hul sou nooit kon
voortbestaan met net wit steun nie.
Ons het agtergekom dat ODS mekaar
nodig het en deur te praat 'n verstand
hooding bereik. Die mate van onkunde
tussenverskillende rassein SuidAftika
is eintlik tragies," se Van Vuuren.

Genomineerde DP-parlementslid.
, .Andre de Wet. wat 'n belangrike rol

as bemiddelaar in die afgelope boikotte
in Oos- Kaapland gespeel bet, sa ook

"dat die boikotte weI 'n positiewe re
. sultaat gehad het,

"Ekhounlevanboikottenie.maar .
ek moet erkendat dit weI geweikbet.
Koopkrag is groot krag en skielik
100m die wit gemeenskap agter dat
claarandermense bestaanwat'ninte
graie deel van hullewens en voort
bestaan vorm,' se De Wet.

Hy se dat.dit nie 'n engeluk is clat
die plattelandse dorpe nou die foms '
van goed-georganiseerde doe1trefIendc
boikotte.is nie,

"Hierdie isdikwels tradisioneel
konserwatiewe gemeenskappe, waar
die skeiding tussen die verskillende
rasse (groot en klein apartheid) nog'n
werklikheid in swart lewens is. Dit is
juis die gemeenskappe~atdiegevaar
loop omagtertebly indienuweSuid ,
Afrika."

DeWet meenegterdat die moont
likheid van 'n positiewe resultaat van
'n boikot in plattelandse gemeensbppe .
miskien groter is as in die stede.

"Hierdie is klein gemeenskappe.
waarwit sakc>omememingsDiesmder
swart steunkan voortbestaannie. Die
mense moet eenvoudig leer om mekaar
te verstaan om die gemeenskap se
voortbestaan te verseker."

sonder die boikot.'
In Kirkwood praat die mense nou

ook saam oor hut toekoms, en werk
selfs daarvoor om een nie-rassige
dorpsraad te vestig,maar burgemeester

, Johan Erasmus istraag om ditaandie
boikot toe te skryf. .

Hy se die boikot was 'n afsonder
like kwessie, en dat daar al begin

; praat is nadat die swart gemeenskap
tydens 'n protesoptog 'n petisie met,
hul griewe aan die raad en die polisie ,
oorhandig het,
t "Ditbetekengeweldigbaievirons
om met mekaar te praat. Vir die eer
ste keer leer ons wat mekaar se be
hoeftes en probleme is," s8 Erasmus.

Cathcart is nog 'n dorp waar die
verbruikersboikot 'n suksesvolle einde

.gehad het, "
Die dorpsraad daar het besluit om

'n massavergadering te hou om 'n
mandaat van die wit kiesers te kry om
politieke besluite "in belang van die
hele gemeenskap", soos die oopstel
van ontspanningsgeriewevir aIle rasse,

"te maak.
Die raad het 'n oorweldigende

mandaat gekry en daar is -toe 'n
skakelkomitee, bestaande uit die
dorpsraad en die inwonersverenig
ings van albei Cathcart se townships.

'gevonn. Die komitee ontmoet nou
. gereeld om politieke sowel as ander

griewe soos lewenstoestande in die ,
townships te bespreek.

Stadsklerk Andre van Vuuren se
hy twyfel of die skakelkomitee tot
stand sou gekom het en of die mense
met mekaar sou begin praat het son
der die druk van die verbruikersboikot.

"Op Cathcart is daar maar 'n klein

'n Verbrulkersbolkot verlede [aar In Kaapstad

Hy vertel van die konserwatiewe
besigheidsman wat voor die boikot
nog 'n skeiding tussen swart en wit in
iy winkel gehadhet. Nou is dit weg, '

"Die dorpsraad se houdinghet ook
verander. Voorheen wou ons aan die
ander gemeenskappe voorskryf wat
hulnodigbet enhoe hulle moet optree.
Nou sehulle virons watdie probleme
is en wat hulle wi! he. en ons probeer
saam 'n oplossing vind.:
, "Maardit is 'n tragedie dat 'nboikot, Z

waaronderalmal gely het, nodig was
om ons te laat begin praat. My raad ,
aan ander dorpe is. begin nou praat. , i

CHRISTELLE DE JAGER

9
Gemeenskappe nader aanmekaar gedwing

S6 "vorder Kirkwood

'DIE pragtige plattelandse "lemoenboerdorpie" van Kirkwood in die
Sondagsrivier-vallei naby Uitenhage kan dalk die eerste dorp in die land
wees meteen nie-rassige dorpsraad vir al sy inwoners. ,

So se Johan Erasmus, burgerneestervan die dorp, met 'n kleinbevolking
van 1 400 witmense, 1 400 Kleurlinge en 9 000 swartmense.

Erasmus se sy dorpsraad praat al sedert 26 Februarie met die Kirkwood
Youth Congress (KYC) 'oor die "een dorp, een raad'l-kwessie, en het
onlangs eenparig besluit dat "ons 'n verteenwoordigende nie-rassige raad
vir ons dorp wil he"."

"Ons werknou ann die praktiese aspekte; in samewerking met die KYC,
enas daarnie haakplekke is nie, kan ons binnekortgeskiedenis in ons dorpie
maak....s8 Erasmus.

Die swart stadsraadlede van die Bontrug-township, asook die
Kleurlingbestuurskomiteelede het reeds bedank, en Erasmus s8 die raad
praat nou met die KYC en ander gemeenskapsorganisasies as die "ware"
verteenwoordigers van hul gemeenskappe. ' •

"Ek is baie opgewonde. Ons breekhier nuwe grond wa] bemoedigend is
vir Suid-Afrika. Dit sal sekerlik baie mense, wat ons plattelandse mense as
konserwatief beskou, verbaas, '

"Maarkykna die ANC en die regering. Dit is dikwels die platteland wat
ons land se grootste leiers oplewer en hier sien ons nou die waarde daarvan
ommet mekaar te gesels. In Suid Afrika ken ons mekaar meestal glad me,
aI bly ons in dieselfde dorp,' s8 Erasmus.

dieselfde dorp. So naby, maar tog so :
ver van mekaar. Dit veroorsaak baie

, verkeerde opvattinge, maar as jy eers
vriende maak en mekaar se mens
likheid begryp, leandinge verander,"

se'hY·
Hy gee praktiese voorbeelde van

hoe die boikot gesindhede op die dorp
verander het.

Die weekhet 'n swart sakeman die
Stutterheirn Kamer van Koophandel
toegespreek, Diesaal was volgepak
met swart- en witmense wat kom
luister het, iets wat ses maande ge
lede nooit sou gebeur het nie.

~ZlI.~,

AGTERGROND

CHRISTELLE DE JAGER

VERBRUUKERSBOIKOTTE·
'n Verdelende politieke wapen
wat onrus in gemeenskappesaai
en niks bereik nie, of 'n
vreedsame manier om verano
dering te weeg te bring en vir
onderdrukte gemeenskappe om
hul eise te ondersteun?

Die kwessie is 'n emosionele een
wat dikwels 'nnegatiewe beeld ondef'--
die wit gemeenskap het van swart

- .gemeenskappe wat deur "radikales"
gemtimideeren uitgebuit word.

In 1985 is verbruikersboikotte
landwyd deur die United Democratic
Front as 'n politieke taktiek gebruik
en in die afgelopejaar word dit al hoe
meer in plattelandse dorpeenkonser- "
watiewe munisipaliteite soos Welkom
en Boksburg gebruik.

Die meeste witmensebevraagteken
die waarde van 'n verbruikersboikot
en selfs politieke partye soos die
Demokratiese Party is maar traag om
die gebruik van taktieke soos boikotte
arnptelik te steun.

Maar dit kan nie ontken word nie
dat in baie van die gemeenskappe
waar daar verbruikersboikotte was.
gesindliede wel verander het en dat .
vordering met kommunikasie tussen
verskillende rassegroepe wei gemaak ,
is.

Boksburg het bekend geword as c.....
• <t» '-'le. ,,':'die simbool van apartheid in Suid-

Afrika nadat die KP-stadsraad swart
mense die Boksburg-nieerverbied en
rassegeweld daar uitgebreek het.

Na 'n 14 maande lange verbrui
kersboikot het 'n studie deur die
Beleidsnavorsingseenheid van die
Amerikaanse Kamer van Koophan
del gewys dat KP-sakeruense op
Boksburg, wat die hardste getref is
gedurende die boikot, ten gunste is
van die oopstel van die sentrale'
sakegebied vir aile rasse.

In die plattelandse dorpies in Oos
Kaapland waar daar sedert Novem
ber verlede jaar 'n reeks boikotte
plaasgevind het, is die verandering in
die oorwegend Afrikaanssprekende
boeregemeenskappe nog duideliker,

In dorpe soos Kirkwood. Cathcart, '
Stutterheim en Komga praat die
dorpsrade, sakemense en swart in
wonersverenigings nou saam oor hul
toekoms en probleme. ',' '

Permanente skakelkomitees met
die 'doel om die kommunikasie te
fasiliteer is saamgestel en daar heers
'n gees van opgewondenheid oor wat

,bereik word.

In Stutterheim - met 'n wit ge
meenskap van 3 500 en 'n swart
gemeenskap van 20000 - moes veer
tien van die dorp se 105 gelisen
sieerde sake-ondernemings na 'n

'verbruikersboikot wat ses 'maande
geduur het, sluit. Die boikot het twee
weke gelede. geeindig en gister het
die dorpsraad en die township-orga
nisasies hul eerste gereelde vergade
ring gehou,

"Ja,albei kante bet baie swaargekry,
en ons moes hard werk om bymekaar

, uitte kom, maaronshet dit gedoenen
het mekaarnou as mense met 'n gesa- '
mentlike toekoms leer ken," s8 bur
gemeester Nico Ferreira.

"Apartheid bet mos veroorsaak dat
ons w8relde apart is., al bly !Jns,in.

~ .
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AUDREY BROWN
het met drle Soweto

Inwoners gaan
gesels oor hoe hulle

slel en liggaam
aanmekaar hou

[mali iphela .ezandleni

IIt====;::===========10===============================

'Ek werk net vir brood'

Aansoeke en 'n volledige CV moet die skool teen 1
Juniebereik.

Vir verder. Inllgtlng skskelsssebllef dl. sekretsr8sse by
(011) 708-1849ofskryfesn: Ole Skoolhoof,

Posbus 68068,Brysnston 2021.

(Fa"": AlVIS Zlemineki • Afrapix)

minimum loon wat Sadwu voorstel, '
se Kgotha: "Ja, ek weet daarvan, maar
met daardie geld sal ek miskien 'n
bietjie meer he om te eet, maar ek sal
nog in 'n plakkerplaas woon. Snuifis
die enigste plesier wat ek kan bekos
tig. Dis my enigste plesier. Die lewe
is te duur. My miesies woonin 'nhuis
met elektrisiteit en baie meubels, maar
sy het so baie skuld dat dit my bang
maak. Dinge sal nie so maklikregkom
hier by ons nie,"

'n Soweto-doktor is op soek na 'n .
huis in die welvarende noordelike
voorstede ,van Johannesburg - een
van 'n groeiende g£Oep Soweto-in
woners wat 'n bo-gemiddelde lewen- '
standaard geniet en' die township
verlaat.

"Ek kan dit bekostig om in 'n wit
gebied te gaan woon. Om die waar
heid te se, ek voel dit is my plig om
di6lmis (in Soweto) aan iemand anders
te laat wat nie 'nhuis op 'n ander plek
kan bekostig nie.

"Ek woon saam met my vrou en
twee kinders,asookmy bejaarde ouers.
Hulle sal saam met my trek Van'my
familielede - twee niggies - sal ook '
saamkom."

Gevrawaarom di6 twee saamgaan,
vertel die doktor dathulle vir syouers "
sorg endie huishoudelike take verrig. '

"Myvrouis 'nberoepsvrouenkan
nie na my ouers omsien nie. My nig-'
gies kom van 'n tuisland af, en dit is
beter dat hulle by my woon en werk
pleks van op straat wees."

Sy gesin besit twee motors en 'n
gemaklike, 'smaakvolle huis in
Diepkloof Extension, een van die
townships wat onlangs gestig is om
aan die behoeftes van die meer wel
gestelde townsbip-inwoners te voldoen.
Die wat selfs meer kan bekostig, is
vinnig besig om die wit woonbuurte
binne te dring.

"Daar is te veel van 'n klassever
skil tussen my en mense wat net aan
die oorkant van die straat WOOIL Ek
wi! nie toelaat dat my kinders 'n swak
opvoeding by swart skole kry .nie.
Ons het 'n video-opnemer, 'n CD
speier en baie ander goed wat ander

, mense in die township nooit sal besit
nie,Waar sal iemand van.Mzimhlope
hostel dink om 'n skildery te koop?"

Hy bestee weer verhoudingsgewys
baie meer van sy geld op vermaak,
klere en verbruikersware - soos die
Engel-beginsel voorspeI.

"Elkemenswi!diebestevirhomse1f
he. As 'n mens dit lainbekostig, waarom
nie? Wat my pia, is dat daar so min
van ons is wat die geleenthede kry."

In die "nuweSuid-Afrika" saldaar
duidelik heelwat inhaaIwerk gedoen
moetword.

betaal. AI kos dit my 'n nuwe rok."
Lisah Kgotha, 'n huiswerker in

een van die bruin townships, verdien
R250 per maand. Sy het drie jong
kinders, Kgotba het eers op Small
Farm, 'nplakkerskampsuid van Johan
nesburg, gewoon, maar het na Chicken
Farmverlmis omdat sy die vervoerkoste
nahaarwerkplekin Eldoradoparknie
kon bekostig nie. Die Domestic
Workers Union stel 'n minimum loon

. van R450 per maand voor,
"Ek koop net kos met die geld wat

ekkry. Diehuurgeldvir die mkhukhu
'is R24. Ek stap werk toe, en dit is ver
liiervandaan. Ek koop elke maand 'n
sak mieliemeel, 'n gogo vol parafien,
hout en kole in die winter. Klere lay
ek waar ek werk. Saans eet ons pap
met kool of marog - die groei in die
veld. Soms koop ek 'n stukkie vleis by,
'die spaza-shop, dan eet ons dit met
tamatiesous. Gedurende die dag eet
my kinders net brood, as daar is. Ek
eet by die werk, en soms kry ek van
die kos wat by my miesies oorbly,

,Maar by haar gaan dit ook sleg. Dit
lyk my almal kry swaar."

Kgotha se bestedingspatroon volg
die Engel-beginsel, waar mense wat
baie min geld verdien, verhou
dingsgewys meer van hul inkomste
aan kos bestee as mense wat meer
geld tothulle beskikking het vir ander
uitgawes. '

Gevra of sy bewus is van die

Koshuisgeriewe beskikbaar

Nle-beursaansoeke vir aile standers is ook
welkom

Aansoekvorm en besonderhede is beskikbaar by die hoof
se sekretaresse by (011) 708-1849, of skryf aan:

Posbus68068, Bryanston 2021. '

I

Beursek'samens: Saterdag; 9 Junie

DRIEBEURSE WAT VOLLE ONDERRIGFOOIE VIR
STANDERD 61N 1991 DEK, IS BESKIKBAAR VIR:

1. Wiskunde en Wetenskap
2. Engels en die Geesteswetenskappe
3. Kuns
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Twee gesigte van Soweto

haar vyfjarige kleinkind. In teenstelling
met baie families - 20 persent van die
1800 wat onderhoude gevoerhet met
SA Township Annual - woon Zulu
nie saam met ander farnilielede nie.
Tog is daar verskeie ander probleme
wat in die gemeenskap voorkom wat '
ook op haar gesin van toepassing is.

Ouers soos Zulu moet die las dra
van kinders wie se opvoeding erg
ondermyn is deur die skoolboikotte
van die afgelope twaalf jaar, asook
die swak ekonomie van die land wat
ditmoeilikmaakommensemet'n ge
brekkige opleiding werk aan te bied.

Dus bestee Zulu ook van haar
inkomste om bykomende op..oeding
vir haar kinders te voorsien - haar
seuns loop Saterdaeklas by die Univer
siteit van die Witwatersrand.

"Ons kinders neem jare om hul
skoolloopbane te voltooi, en daarna
kry hulle nie werk nie. Wat kan ons
doen? Ek kan nie my dogter, wat 'n
ongehude moeder is, uit die huis uit
sit nie. Sy kannie self vir haar kind
sorg nie omdat sy die afgelope twee
jaar atwerksoekSoms kry systukwerlc,
maar sy is altyd die eerste om afge
dank te word as dit sleg gaan. My

,seun het darem gematrikuleer en is
nou 'n onderwyser. Daar gaan dit ook
sleg omdat hulle die jaar nog nie
.betaal is nie. My ander seuns is almal
nog op skool, en ek sal soveel as wat
ek kan spandeeromvirhulle klasse te

(Foto: Santu Molokeng • Afrepix)

daarmin.
Zulu en haar man werk albei en

woon in Selection Park, een van die
beter buurte in Soweto.

Zulu se lewenstandaard behoort,
volgens Township Annual, bevredi
gend te wees aangesien sy en haar
gesin minstens R200 meer verdien as '
wat die studie voorskryf.

Maar vir Zulu is dit nog moeilik
om 'n bevredigende Iewenstandaard
te handhaaf omdat salarisse nie by
hou met die styging in prysenie. As
die kos, vervoer en skuld betaal is,
bly daar baie min oor om van die
kleiner dinge - wat 'n gevoel van
geluksaligheid kan skep - te koop,

Zuluvertel dat synooit eers daaraan
,dink om te gaan fliek, ofuit te eet nie
:. daar is nie geld daarvoor nie.

"Ek verdien omtrent RSOO per
maand. My man verdien R800. Uit
di6 geld moet alles gekoop word,
maar die meeste van die tyd kan ons
net kos, skuiling en 'n paar ander
basiese dinge bekostig. Ons het 'n
telefoon, my manhet 'n versekerings
polis sowel as 'n mediese hulpfonds
wat hy elke maand betaal, maar ek
kan nie dink wanneer laas ek 'n nuwe
rok gekoop het nie. En ons is beter af
as baie ander mense. Daar is van my
bure wat baie swaar trek in die lewe.
Ek weet nie hoe hulle klaarkom nie."

Zlllu se gesin bestaan uit vier seuns
en 'n dogter, en dan sorg sy ook vir

Woodmead, gele~ tussen Johannesburg en Pretoria,
is 'n onafhanklike, nie-rassige, progressieweskool vir

seuns en dogters.

wat IIggaamllke opvoeding aan seuns sowel as
Aardsrykskunde en/of Geskledenis aan standerds
6 en 7 sal gee. Dlenste begin op 1 September 1990

'~ WOODMEAD SCHOOL

.~ het 'n betrekklngvir 'n

~ HUMAOl1os13 SPORTKOiiRDINEERDER

"IMAU ipbelaezandleni" -geld
raak opvoordat dit 'n mensse
hand verlaat, se Vemon Zulu,
'n inwoner van Soweto.

"Ri berekela borotho". - ek werk
net vir brood, niles anders nie, Lisah
Kgotha -van Chicken Farm langs
Soweto glo sy werk net om liggaam
en siel bymekaar te hou om weer te
gaan werk.

'n Soweto-dokter wil 'n huis in '
Johannesburg senoordelike voorstede
koop omdat hy dit kan bekostig.

,AI drie die mense woon in Soweto,
Suid-Afrilaise grootste township. Maar
die w&reldewaarin hulle woon, ver
skil hemelsbreed van mekaar.

Volgens 'n jaarlikse studie, SA
Township Annual, het 'n swart gesin
rninstens RI 030 permaandnodig om
aan die lewe bly.

Die syfers toon 'n styging in le
wenskoste van 18 persent vergeleke
met verlede jaar, toe die minimum
bedrag R809 was. Die rede hiervoor
is 'n inflasiekoersvan sowat 15 persent.
Gesinne het meer geld bestee aan
veral kos, maar minder gespaar en
uitgegee op klere,vermaak, leesstof
en drank.

Die syfers is van toepassing op 'n
gesin van vyf. Dat mense relatief tot
hul inkomste meer geld aan kos be

, stee, is 'n aanduiding dat daar in die
• algemeen minder geld beskikbaar is

vir ander dinge,
Vrye Weekblad bet die lewenstan

daard van drielmishoudings in Soweto
ondersoek om vas te stel of die syfer
wat in die Township Annual verskyn,
wei 'n ordentlike . lewenstandaard
verseker.

DievakbondehetRII40permaand '
as 'n minimum loonbepaaL Di6 bedrag
is veronderstel om die gehaIte van 'n
mens se lewe in aanmerking te neem
en is gemik om meer as net basiese
behoeftes te bevredig.
, Maar meer as 90 persent van
werkende mense in Soweto verdien
minder as R800 per maand, en 83
persent verdien minder as R600per

i maand, volgens syfers verstrek deur
die Transvaalse Provinsiale Admi
nistrasie.

Die ervaring van Vernon Zulu,
wat wei meer as die minimum loon.
verdien, dui aan dat die lewenstan
daard bevredigendis, maar van wel
vaart en behae - om nie. van '
vooruitstrewendheid te praat nie - is

Vrye Wcekblad, 2SMei 1990
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Emigrasie van gegradueerdesneem af
. .

Die 'brain drain' is voorlopig verby
PEARUEJOUBERT

DIE kommer oor mense wat Suid-Afrika
verlaat nadat hoi studies voltooi is, is
oordrewe. Statistieke wys dat die "pack
for Perth't-sindroom grootliks verby is.

Die verkorte militcre diensplig, die veran
derende politieke omstandighede • wat hopelik
die ekonomiese situasie sal verbeter - het die
belangrikste redes waarom jong gegradueerdes
die land verlaat, uit die weg geruim,

, Statistieke wys ook dat daar 'n aansienlike
afname is in die aantal dokters, ingenieurs en
ander professionele mense wat jaarliks die land
verlaat,

Dit is egter waar dat daar die afgelope tien
jaar 'n "braindrain"-situasie ontstaanhet. Ditis .
ook waar dat daar nog heelwathoogs-opgeleide
mense elders gaan werk soek, en dat die opge
leide mense wat na Suid-Afrika inunigreer,
gewoonlik nie dieselfde hoe standaard van oplei
ding gehad het nie,

Navorsing deur die Sakeskool van die Univer
siteit van Kaapstad het bevind dat politieke
omstandighede, en nie die ekonomie nie, die
oorwegende rede vir emigrasie is.

, Dienavorsinghetbevinddatdit"eienaardig"
is dat dit die "Iiberaliste en diegene wat ten

. gunste van 'n nie-rassige demokrasie" is, wat in
die meeste gevalle besluit om te emigreer,

Die Sentrale Statistiekdiens se dat daar 'n
sigbare toename in emigrasie en 'n afname in
immigrasie was na gebeure soos Sharpeville
(1960), dieSoweto-onluste (1976) en die atkon
diging van die algehele noodtoestand in 1985.

Die Nasionale Mannekragkommissie het in ,
Junie verlede jaar 'n verslag uitgegee wat meen
dat daar teen die jaar 2000 'n tekort van 228 000
professioneel-opgeleide mense, wat reeds univer
siteitsgrade of diplomas het, sal wees.

Die verslag, waarvolgens die grootste tekort
in die hoer-vlak mannekrag aangedui is, toon
dat ingenieurs, rekenaarkundiges en bestuur
ders die beroepe met die grootste tekorte is.

Die Mannekragkommissie meen dat ekono
miese groei en die tekort in die gebiede nie
aangevul sal kan word indien tekorte net deur
blankes aangevul word nie.
·Volgens prof Jacques Kriel van Mediese

Opleiding aan die Universiteit van die Witwa
tersrand, is navorsing oor die moontlikheid van
"verpligte dienslewering" na universiteit gedoen
en het dit "verbasend groot byval by studente
gevind" - hoewel dit nie seker is ofdie grootste
persentasie studente ten gunste van die soort
wetgewing was nie.

Studente, veral mediese studente, het egter

Die statistieke
Statlstleke toon 'n duldellke afname In die getal pretessloneel

opgelelde mense wat emlgreer:'

Emlgrasle 1987 1988 1989· Immlgrasle 89

• Protessloneel, semi-professioneefl tegnies 1973 1394 533 646
Bestuurders - uitvoerend en administratief 524 362 217 693
Klerkflk en verkoopsberoepe 921 693 ' 498 1324
Vervoer en kommunikasie 32 23 510 764
Dienste 97 .76
Boerdery en verwant 30 14 18 58
Ambagsmanne/ Vakleerlinge 547 413 288 829
Produksie/ myn- en steengroef 110 64 49 196
Ongespesifiseer 310 455 188 365,

gevoel dat so 'n soort wet as plaasvervanger vir
militere diensplig erken moot word. Volgens
Kriel was 'naansienlike aantal wit studente ook
ten gunste hiervan. Hy se die meeste swart
studente het egter nie die voorstel gesteun nie,
"omdat hulle meen dit is 'n wit probleem" en
hulle nie daardeur "ingeperk wil word nie".

Charles Meth van die Departement Ekono
mie aan die Universiteit van Durban meen die
"brain-drain" is 'n totale wanopvatting.

, "Ja, Suid-Afrika verloor 'n aansienlike getal
opgeleide mense, maar daar is net so 'n groot
toevloei van do1cters, ingenieurs, medici en ander
spesialiste in verskillende velde."

Hy het daarop gewys dat daar 'n toenemende
getal Oos-Europese dokters jaarliks na Suid
.Afrika inunigreer "wat nie naastenby so goed
soos Suid-Afrikaanse dokters opgelei is nie".

"Dit moet natuurlik verhoed word en mense
wat hier opgelei word aanuniversiteite en ander

, akaderniese instellings, behoort verpligte ge-,
meenskapsdiens te verrig voordat hulle emi
greer." ,

Akademici meen dat verpligte militere diens
plig'n groot rol speelby die man wat klaar
gestudeer het se keuse om na 'n ander land te
emigreer. Daar is egter ook diegene wat meen
dat professioneel-opgeleidejongmense die land
verlaat ominanderlande 'n "quickbuck" te gaan
maak.

Dit verklaar ook die groot aantal mans, in
teenstelling met vroue, wat jaarliks die Iand
verlaat.

Dosente aan vera! die Engelse universiteite
meen politiekhet tot dusver 'n groot rol gespeel
in die keuse van jong professionele mense om
die land te verlaat. "Mense wilwegkom van
apartheid endie verlede," se profPeterValevan
die Instituut vir Suider-Afrikaanse Studies aan
die Universiteit van die Wes-Kaap.

Kriel verklaar die emigrasie van dokters na
die buiteland as 'n "natuurlike" gevolg weens
"uitstekende opleiding", . .

Hy meen dat mediese dokterskan meeding
met "van die bestes terwereld - Suid-Afrikaans
opgeleide dokters word dus baie goeie poste

, aangebied enontvang baie beter salarisse aswat
hulle ooit in Suid-Afrika sal kry,"

Hy se ook die streng keuring van mediese
studente hier lewer 'n groot bydrae tot die
gesogdheid van Suid-Afrikaanse dokters, "Net
die slimste studente word aanvaar - <lit is dus
vanselfsprekend dat hulle as opgeleide dokters
elders in die wereld hoe aansien sal geniet,"
, Die volgende "chicken run" sal waarskynlik
begin wanneer dit duidelik word dat Suid-Af
rika 'n swart meerderheidsregering gaan kry...

Die grammatika van rassisme

Oor·Boerkaffers, houtkoppe en peervoels
Maxdu Preez

SOOS rassewrywing die laaste tyd plek-plek
toegeneem het, is 'n ou Afrikaanse woord ook
weer meer dikwels gehoor: kaffer.

Enkele weke gelede het die eerste minister
van Namibia, Rage Geingob, 8Y land se mense
gevra om die skelwoord non finaal uit hul
woordeskat te verwyder.

Verlede Sondag verklaar Rennie Muller,leier
van die organisasieBlanke VeiligheidopWelkom,
openlik op die voorblad van 'n Sondagkoerant:
"We'll starve the kaffirs to death.vDie laaste
twee weke is min ander woorde op Welkom s6
gereeld gebruik,

Dieselfde mense wat die woord daagliks
gebruik, staan - soos die Konserwatiewe Party
en selfs die AWB ~ voor in die ry' om te ontken
dat hulle rassisties is. Hulle glo net rasse moet
geskei bly, se hulle, hulle dink nie hulle is beter
nie...Maar die woord "kaffer" gee hulle weg.

Die woord is (was?) 'n belangrike een in die
Afrikaanse woordeskat - dit maak die amptelike
'Woordeboek van die Afrlkaanse Taal, gedruk
deur die Staatsdrukker, baie duidelik.

In die Vyfde Deel van die woordeboek wat
strek van J tot K is daar twaalf bladsye oor die
woord "kaffer", Nie minder nie as 303 woorde
wat met "kaffer" begin, word behandel.

Vrye Weekblad. 25 ,Mei 1990
, ' ' .. '" -".,

En die goue draad wat deur al die woorde
loop, is dat "kaffer", gelykstaan aan minder
waardig, sleg en lui.

, Die woord word aangegee as die "algemene
benaming vir 'n lid van die Bantoeras in SA".
Maar dan word bygevoeg dat "weens die on
gunstige waarde wat dit veelal het", dit vervang
is deur "naturel, of tans by voorkeur, deur Ban
toe."

Daar is verskillende soorte kaffers, se die ,
woordeboek. 'n Wit Kaffer of 'n Boerkaffer is
byvoorbeeld 'n "kaffer van goeie inbors".

Maar voor 'n mens begin dink kaffer is 'n
skeldwoord, se die woordeboek dat daar ook .
ander name is vir die mense: "Name vir 'n
kaffer, dikwels skertsend ofskimpend gebesig,
is: asem, bitterbek, blinkasem, gifasern, houtkop,
houtskouer, Kamsketel, klipkop, klits, korthaar,
kroeskop, pikkop, skepsel, stinkasem, swart
asem, swarte tater, swartnerf, swartskepsel,
vaalasem, GamsgesIag, swartgoed, swartnasie."

, Hoe verder 'n mens gaan, hoe meer kom die
politieke houding agter die woorde uit. Een van
die gebruike van "kaffer" word aangegee as 'n
"onbeskaafde, onopgevoede, ongemanierde,rowe
persoon".

Dit kan ook wees 'n "denkbeeldige persoon
met wie kinders bang gemaak word," se die
wooIdeboek, of 'n "ondeIhorige,weiniggerekende,

persoon".
Die woordeboek se die woord kom van die

Arabies "kafir" wat "ongelowige" beteken,
Hier is 'n paar voorbeelde van die lang lys

woorde: .
"Kafferagtig: soos (van) 'n Kaffer of die

Kaffers; soos 'nonbeskaafde Kaffer; onbeskaaf,
onwellewend", Of: "Kafferarbeid: werk deur
Kaffers verrig; werk geskik vir Kaffers".

En: "Kafferboetie: skimpnaam vir 'n blanke
wat blykgee van 'n voorliefde vir Kaffers, hulle
besonder goedgesind is; negrofiel",

Die idee van minderwaardigheid is oral
aanwesig, soos in "Kafferbok: 'n bok van min
derwaardige gehalte, soos die wat dikwels indie
besit van Kaffers aangetrefword". En: "Kaffer
hond: minderwaardige, nie-opregte hond, soos
by Kaffers aangetref; kafferbrak", Of: "Kaffer
lekker: goedkoop lekkervan swakgehalte.veral
die wat vir die Kaffers vervaardig word."

Daar is nog heelwat. 'n Kafferhalfkroon is
"die skertsende naam vir 'n pennie"; en kaffer
maniere is "slegte, onbeskaafde maniere". 'n
Kafferplek is 'n "slegte, treurige, onaangename
plek".

Plek-plek lyk dit asof daar 'n sweempie seksuele
naywer kan wees. 'n Eiervrug staan ook bekend
as "kafferbal", terwyl een van die skeldname vir
'n swartman "peervoel" is.

. Maar luister hiema: "Kaffervryery: vryery
op kaffermanier, waarop die vryer die nooi op

, speelse wyse afknou, byvoorbeeldhaarknyp of
met 'nlatjie slaan, ens."

Daar kan ook nie veel twyfel wees oor wat
agter die volgende sit nie: "kafferlui: verster
king van lui, baie lui "; "kafferwerk: werkwat as
benede die waardigheid van blankes of ook
fatsoenlike of ontwikkelde Kleurlinge beskou
word, veral growwe werk, hande-arbeid wat
gewoonlik deur ongeskoolde kaffers gedoen
word."

Kaffersleg beteken. "versterking van sleg,
baie sleg, so sleg as wat kan kom", Hier word 'n

, voorbeeld uit 'n OU uitgawe van Die Burger
gebruik: "puder studente kry 'n mens baie soorte:
die goeies, die slegtes en die kafferslegtes."

Neem asseblief ook kennis dat 'n "kafferpa
pagaai'' eintlik'n boskraai is en dat "kafferdom"
twee betekenisse het: dit kan beteken "al die
kaffers gesamentlik, die hele Bantoeras" ofdit
kan beteken "versterking van dom, baie'dom":

Enhulle se 'n volk se taal weerspieel sy siel? '
Die wooIdeboek is in 1968 gepubliseer, maar

is steeds die geldige, amptelikeWoordeboek '
van die Afrikaanse Taal Deel V.
(Die artikel is 'n verwerkte weergawe van 'n
artikel wat in die tweede uitgawe van Vrye
Weekblad verskyn het.}
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CHRISTELLE TERREBLAN'CHE
bekyk die gebeure In Welkom en
Thabong die afgelope paar weke

Chronologie van haatenbloed

Twee weergawes

".

oorlewing te verseker".
. Volgensbom sal die Boerevolk ondergronds gaan ,

as die dravan wapens en kommando'sverbied word.
Hy bet 'n beroep gedoen op die berstel van die

vryheid van die Boerevolk op sy wettige erfgronde,
die voormalige Boere Republieke.

- - "Ons is te lank in die land om vir soiets te skrik,"
-bet die AWB by navraag oor die moontlike verbod
gese. Volgens hoofsekretaris Kays Smit sal starpe,
eers oorweegword nadat so 'n verbod afgekondlg is. -\.

-j

(
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Dan gaan ons ondergronds,
- .' ,

se Boerestaat van Tortder
Die Boervolk is op pad ondergronds. So se Robert
van Tonder, leier van die BoerestaatpaJ:ty.

By bet Woensdagaand op Marble Hall gereageer
op Adriaan'VIok, minister van Wet en Orde, se
voorneme om teen regse vigilante-groepe op te tree.

"Dit sal mnr VIok niks baat om die Boerevolk te
dreig met stappe van verbod teen wapens, kom

.mando's, veiligheids-organisasies en burgerwagte
nie", bet hy gese: "Die Bqerevolk staan voor ver
swelging.en dis alles stappe en instrumente om sy

kommentaar aan AFP was weer:
"Verre daarvandaan om ons vei
liger te laat voel, het die poli~ie

eenvoudig net gewys huIle is aan
die wittes se kant.

Hoekom het huIle nie blankes
se huise vir wapens deurgesoeknie?
Dis die vigilantes se wape\ls wat al
die moeilikheid begin het."

20 Mel- Thabong selnwoners beslultop 'nmassavergadering omdie
baikotatte las.Swaarpolisle-teenwoordigheld wordgehandhaafterwyl
diemense huls toestroom. ANC-jeugdiges en mynwerkers gooi klippe
na die polisie omdat hulle "geTntimideer voel", Die polisie skiet sewe
mense dooden wondmeeras 40.

21 Mel- Jeugdiges InThabong probeer menseverhoedornwerktoe
te gaan. Diepolisieen weermag seel die township af vir die mediaen
mense wat niedaarwoonnie.Nelson Mandela veroordeel die toestand
inWelkomtensterkste en bevraagteken die polisie seoptrede.

Woedende inwoners, veral jeugdiges, steek motors en huise v~n

poIisiemanne enstadsraadslede aan diebrand. 'nVoormalige stadsraadslid,
'n Inkhata-Iid, wordvermoor en aan die brand gesteek.

Negentien swartmynwerkers verskyn in die hot in verband met die
dood vandls twee blankes by President Steyn-goudmyn.

Die AWBverklaar "volskaalse oorlog" op die begratnis van eenvan
dietwee vermoorde blankes.

22 Mel - 'n Doringdraad-heinlng wordtussenThabong en die Presi
dentSteyn-goudmyn opgerlg. Diepolisle houdietownshipuit 'nhelikop
ter dop, terwyl verskeie organisasies en politieke strukture vergader- ,
ings oor die krisis hou.DiePACwaarsku dathygewapende eenhedena
Thabong sal stuurom "die ongewapende burgeriikebevolking te bes
kerm".

Ole ANC s~ hy meen die geweldpleging in Welkom kan sy same-
sprekings metdie regering ontspoor. .

Vlokonderneem indie parlement omteen regsgesinde vigilantesop
te tree en die dra van wapens by openbarevergaderings te verbied.

HennieMuller, leiervanBV,daag kortdaarnamet sy rewolwerop'n
vergadering van die beweging opwaar ondersteuners besluitom weer
metdie patrollering vanstrate te begin. . -

23 Mel - Voorsonsopkoms stuur meer as 1 000 polisiemanne die
grootste klopjag nog in die Vrystaat in Thabong van stapel. Meer as4
000 hulseworddeursoek asdeelvan 'n "misdaad voorkomings-veldtog"
en37 mensewordin hegtenis geneem.

Nog drle mense stert, vermoedeiik weens wonde wat In polisle
optrede opgedoen is. Volgens dokters en hospitale is meer as 100
mense ernstig gewond in die optrede sedertSondag.

Die verbruikersboikot word ten volle atgelas in 'n poging om die
geweldpleging te beeindlg.

nONS is heeltemal tevrede dat die
swartmense nou heeltemal gemaklik
(totally comfortable) is met ons," het
die polisie se afdelingskommissaris,
Hennie HeynlaDS,aan die Franse nuus
agentskap AFP gese IIi die;klopjag in
Thabong deur 'n duisend polisieffiam1e.

Mary Motaung, 'n ge-
meenskapswerlcer van Thabong, se

FEBRUARIE,: Feesvlerings In Thabong oor Mandela se vryhiting
eindig trag/estoe 'n motor buite beheer raaken 'n skare binnejaag.
Verskele mense stert.

Swartonderwysers oorhandlg'npetisle aandie0 ETenblankeon
derwysers weier ommet onderrlg Indie township voort te gaan.

MAART: 'n Tornado rig--mlljoene rand se skade in Welkom se :
blanke woonbuurtes aan. -

DieAWBstuur gewapende patrollies vanstapel omplundering te
voorkom. Swartmense In die omgewlng wordgestop en deursoek.

'n Blankevrou word deur haartuinwerker in Welkom vermoor. As
gevolg daarvanword 'nnuwe regse orqanlsasls, Blanke Veiligheld, in .
die stad gestig. Sowat 100 iedeprobeer op 9 Maart om 'n wettige
optog deur die Thabang TeachersAssociation te stuit.Hulle word In
hegtenls geneemensommlge beboet. .

Op20 Maartword 'n verbrulkersboikot deurswartgemeenskaps
leiers inThabang enverskeie omliggencle dorpa satownships afgekon
digombeswaaraantetekenteendieinhegtenisn~ming van10swart
mans.

. APRIL: Die boikot mlsluk, maar blanke vigilante-aanvalle op
swartmense neem toe. Op 30 April word oorlog teen die "swart
gevaar" verklaarop 'nAWB-vergadering in Welkom sestadsaal om
saam te val met diesamesprekings tussen die regering endie ANC.
Regsgesinde inwoners onderneem om wet en orde Ineie hande te
neem ashullenle groter pollslebeskermlng krynle.Blanke Velligheid
maak soortgelyke verklarings teendiepolisie.

MEl:OpWerkersdag, 1Mei,worddieplannevir 'nstreng verbrulk
ersbaikot op 'n ANC-vergadering In Thabong afgekondig as die
blanke vigilante-optrede teen swartmense niebinne 'nweek beelndlg
word nle. inwonersvan die bruinwoonbuurt, Bronville, skaarhulls by
diein Thabong.

5 Mel -Operasle Waghond word in Welkom en Thabonq van
stapel gestuurom "weten orde" te verseker.

7 Mel - Thabong se gemeenskapsleiersbesluit ommetdie ver
brulkersbolkot voort te gaan omdathulle geen versekeringvan die
polisle kry dat daar teen regse Vigilantes opgetree salword nie.
- 8 Mel - 'n Speslale pollsie-taakmag word op Welkom ontplool om'
"die plofbaretoestand te ontlont". _

9 Mel - Talle sake-ondernemlngs InWelkom beginhuldeureslult
omdatThabong se Inwoners vandierakke wegbly. Sakemanne begin
skarrel om 'n vreedsame elnde aandie baikotte maak. .

10Mel - AdrlaanVlok, ministervanWetenOrde, besoek Welkom
enkryondernemings van BV en dieAWBdat hullepatrollies en vlg
lIante-optrede sal staak as die bolkot beendlg word.

11 -13 Mel- Klopjagte word deurdie pollsle op mynwerkershos
telleIn die Welkom-omgewlng en InThabong uitgevoer enverskele
"onwettlge" Inwoners uitgegool. _.

16Mel- 'nGroepvan 30 afgedankte mynwerkers byAnglo AmerJ~

canse PresidentBrand-myn se protesoptog wordmetrubberkoeels
en traanrook deur mynsekuriteit gestuit. Die mynwerkers vermoor
eenvandiesekuritelts-amptenare en'nverBygaande blanke motoris.

Dleseltde aand beslult die inwoners van Thabong om met die
balkot voort te gaan,aangeslen blanke vigilante-intimidasle nognle
gestop het nle. "

17 Mel - Blankemynwerkers weieromte gaanwerksonder poli
slebeskermlng. Nog polisie- en weermagversterklngs word na Th
abang gestuur.

Die geweldpleging
In Welkom het die
stad nle soos 'n
skim in die nag
oorweldlg nle:
Lank-gekoesterde
rassespanning het
oAnskynlik weens
'n reeks gebeure
sedert die vrylating
van die ANC se
vise-president,
Nelson Mandela,
opgevlam.

eenkant en 'n bietjie verder kom jy
uiteindelik by 'n gietysterpilaar met
die naam Thabong bo-aan.
. Van daar af loop die teerpad gou
doodenkronkel die grondpaaietussen
die duisende townshiphuise, elk met
sy eie versameling plakkerstrukture,
deur. Die paaie is in 'n baie swak toe-

_ standen weens onvoldoende riolering
gewoonlik oorstroom. Die dongas in ,
die padvul met water wat plek-plek
begin damme vorm en vele slote oop-
spoel. -

Thabong Iyk nie soos 'n plek van
vreugde nie. In die wit stad langsaan,
is "Ihabong-inwoners ook nie juis
"Welkom" nie, tensy hulle koop. Dit
het die verbruikersveIbod bewys wat
die b1ankesakemanne binne twee weke
rniljoene rand gekos bet.

Die gesamentlike koopkrag van
Thabong se inwoners en die sowat
200000trekarbeiders wat opdie omlig
gendemyne llOOS Geduld, Unisel,Presi
dent Brand en Harmonie werk, is beslis
eerder in getalle as in geld gelee te
oordeel aan 'n onlangse studie.

Prof Elwil Beukes van die Depar
tement Ekonomie aan die Vrystaatse
Universiteit het in 1988bevind dat 75
persent van swartmense in die omge
wingen45persent van die Kleurlinge
onder die broodlyn lewe. Volgens die
studie is daar feitlik geenblankes met
gebrekkige lewensmiddele nie.

Beukes beskou die probleem van
armoede daar as 'n wydverspreide en
ernstige probleem. .

Dieselfde scenario geld die omlig
gende Goudvelddorpe: Allanridge,
Odendaalsrus, Wesselsbron, Hennen
man, Virginia en Ventersburg, TaIle
mynnedersettings soos Moreskof,
Eerstemyn en Tweedemyn maak die
deel van die Vrystaatseplattelandnog
meer ingewikkeid. Stadsbeplanners
in Welkom kyk al na die uiteindelike
samesmelting daarvan met die vin-
nig-groeiende kern. . •

Volgens die stadsbeplanners het
die groei veral rui die afskaffing van
instromingsbeheer in 1986 toegeneem.
Die Stedelike Stigting se meer en
meer trekarbeiders kry lenings om
huise in Thabong te bou sodat hul
gesinne uit die tuislande daarheen kan
trek.

Die oorwegende indruk wat 'n be
soeker aan Thabong kry, is een van
vurige aktiwiteit. .

Oral word huise gebou, Die twee
sportstadions in die township is altyd
bedrywig. Die inwoners dink nie die
township verskil veel van ander nie,

MaarWelkom se blankes vrees die
getalsterkte van bul susterdotp waar
van hulle min weet.

Min van hulle is bereid om oor die
"sieI" van hul dorp te praat en die
meeste glo daar is nie veel wat die
inwoners saambind nie.

'n Onlangse township-opname het
gemeld dat baie wanopvattings bestaan
oor die demografiese en sosio-ekon
omieseprofiel van die Vrystaat. Want
in meer as een opsig is township en
wit stad twee verskillende werelde.'

Dit is slegs op mynwerkersvlak
waar werklikhede oorvleuel en dit is
hier waar die werklike lont vir die
rassespanning in die gebied ontsteek
het toe twee blankes verlede week
deur 'n groep swart mynwerkers by
die President Brand-myn van Anglo
American veiriloor is.

toegeken.'
Van toe af was Welkom en Tha

bong virallepraktiesedoeleindes,buiten
, .die van 'n telefoonsentra1e,twee afson

derlike stede en het min inwoners van
Welkom die interathanklikheid tussen
die twee erken, Volgens die Welkomse
stadsraadhet die stad 65000 inwoners
saam met die van die bruindorp,Bron
ville. Thabong se inwonertal word op 
~20 000 geraam, maar verskeie in
formele opnames het aangetoon dat
minstens 180 000 mense elkenag daar

, slaap,
Welkom dra vandag nog die stem

pel van 'n kunsmatige stad, Struike
groei welig langs bree dubbelwee wat
netjiese woonbuurtemet rye winkelkom
plekse in die middestad verbind. 'Die
inwoners is feitlik deur die bank mid
delklas met al die sosiale probleme
wat in Suid-Afrika daarmee gepaard
gaan. Die nywerheidsdeel is effens

THABONG beteken "Die Plek van
Vreugde". Dit is in 1950 so gedoop
oor die blydskap toe goud in die Vry
staat ontdek is.

Soos Welkom is daar vandag
oenskynlik min wat die betekenis van
die naam aan die werklikheid koppel.

Misplaaste name en geografiese
eenheid is feitlik al wat die twee stede
in die hartjie van die Vrystaatse
Goudveld gemeen het,

Minstens veertien mense is die
, afgelope week in geweldpleging tussen

die twee stede dood,
Hoewel Thabong aanvanklik met

behulp van Anglo American tot stand
gebring is om voldoende dienste vir
die nuwe myndorp, Welkom, te
verseker, het dit binne drie dekades so
fenomenaal gegroei dat dit in 1978die
eerste township in Suid-Afrika ge
wordhet om 'nswartStedelikeRaad te
kry. Eie munisipale status is in 1983

Vrye Weekblad, 25 Mei 1990 Vryc Weekblad, 25 Mei 19.90
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wees as daarweens jougetuienis teenjou opgetree
word," het regter Goldstone beslis.

KwaZulu nooi ANC

"Daar is niks wat Suid-Afrikaners van mekaar
afweghounie,nethulself. Die seniorgrondwet
likekennervandieANC._\lbieSachs,setydens
'n vergadering by die Universiteit van Pretoria
die reg van mense om dieselfde te wees, is die
kern van die anti-apartheidstryd.

Reg as Suid-Afrikaner

Al die lede van die Johannesburgse S!!<ctsraad __ ._
wat in 1983 op die raad gesit het, moes bewus
gewees het van hoe die veiligheidsafdeling van
die stadsraad te werk sou gaan. Frik Barnard,
meesterbrein van die spioenasienetwerk, se in
getuienis voor die Hiemstra-kommissie raadslede
was ook bewus van skakeIing met Nasionale
Intelligensie en veiligheidstakke.

Almal het geweet

Dov Fedler In Sunday Star, 20 Mel 1990

F=================14================:::::::::::::========================

Studente vermoor

Grens-ooreenkoms
Namibia en Angola onderteken 'n ooreenkoms
.rakende veiligheid in die grensstrook tussen die
twee lande, Die Angolese minister van verde
diging, luit-genl Pedro Maria Tonya Pedale,
beklemtoon die ooreenkoms beteken me dat
hulle nonhul kragte gaan saamsnoer teen Unita

· Die.Die twee lande ondertekenook'nverklaring
dat Suid-Afrika weens sy beleid van rasse
diskriminasie steeds 'n potensiele bedreiging
inhou vir albei lande. Hulle verwelkomegterdie
stappe wat gedoen word vir die beeindiging van
apartheid.

Dov Fedler In The Star, 22 Mel 199(J

Meer as 50 universiteitstudente van Zai're word
deur die presidensiele troepe van pres Mobutu
Sese Seko op Lubumbashi doodgemaak. Die
Belgiese koerant I.e Soir se die studente is
vennoor tydens 'n veldtog vir demokratiese .
hervonning. ,

Generaals tereggestel
· Twaalf generaals word in Ethiopie tereggestel
vir hulle aandeel in die rnislukte staatsgreep in
die land in Mei verlede jaar, Onder die tereg
gesteldes tel die hoof van die polisie en van die
weermag tydens die staatsgreep, Hailu Gebre
Mikael en Worku Zawdie,

Nood in Ethiopie
Dele van Ethiopie staar wydverspreide honger
snood in diegesig na 'n totale misoes die afgelope
seisoen, Die Ethiopiese rebellebeweging EPLF
se die naderende reenseisoen en probleme met
die versketping vanhulpvoomad weens gevegte, '
vererger die toestand.

·NuweRepubliek
Noord~' en Suid-Jemen kondig amptelik h~1
eenwording aanenstaanvoortaanbekend as die

die gesamentlike publikasie van 'n ongesen
sorde weekblad in albei lande, elk in sy eie taal.
Die proeflopie sal op 4 Julie verskyn.

Ruimtevaarders kom
terug
Die twee Sowjet-ruimtevaarders aan boord van
die MIR-ruimtestasie sal OF 29 Julie terugkeer
aarde toe, Die aankondiging volg op Westerse
berigte dat die ruimtevaarders in hul wentel-

. baan gestrand is en Die na die aarde toe kan
terugkeer Die,

Castro gewaarsku
Pres George Blish van Amerika waarsku pres
Fidel Castro van Kuba dat hy weI die droom van
demokrasie leanuitstel, maar dathy dit nooit sal
lean keer as dit in sy land posvat nie, '

Protes nie geduld
Die Israelieseprimier, YitzhakShamir, waarsku
Arabiese Israeli's dat sy regering Die langer die
protes teen die moord op agt Palestyne sal duld

Indie uitgeskop
Die regering van Fidji beveel die Indiese am
bassade in Suvaom binne 24uur te sluit. Diplo
mate en ander arnptenare van Indie wat by die
ambassade werk, bet twee weke om Fidji te
verlaat. Die besluit volg op die aankondiging
van Indie dat lY voornemens isom druk op Fidji
te plaas om 'n meer demokratiese grondwet te
aanvaar.

Immigrantekwessie
Die Franse primier, Michel Rocard, verseker
die konserwatiewe opposisie daarvan dat immi
grante nie toegelaat sal word om in plaaslike
verkiesings te stem Die. Rocard is op soek na
nasionale konsensus omFrankrykse immigran-'
teprobleem aan te spreek.

Unita moet antwoord
Die regering vanAngolawag op'nantwoordvan
Unita oor hoe om die burgeroorlog in die land te
beeindig. Die minister van verdediging, luit
gent Pedro Maria Tonya Pedale, se die oorlog in
die land m66t beeindig word.

Suid-Afrika:

Hoofminister Mangosuthn Buthelezi van Kwa
Zulu enpresident van fukatha, hemieutJ'juitnodi
ging tot samesprekings aan Nelson Mandela,
vise-president van die ANC. Die nuwe uitnodi
ging volg op beskuldigings deur Cosatu en die
UDF dat die leierskap van KwaZulu onwillig
.blyk te wees om te praat oor vrede in Natal.

Eerste vryheidskoot
KonserwatieweAfrikaners vuurmare hut eerste
skote in die "derde vryheidstryd" tydens 'n
volksvergadering by die Voortrekker-momunent
buite Pretoria. Dr :.\ndries Treurnicht sal die
vergadering toespreek err volgens die organi
seerders sal dit die begin wees van Afrikaner
weerstrand teen swart oorheersing.

Tafel te klein?
Desmond Lockey, lid van die parlement vir die
Noord-Kaap, sedie regering wil alle probleme
na die onderhandelingstafel neem, maar sal
eersdaags uitvind dat die tafelgans te kleingaan
wees vir at die probleme wat daarop uitgele
moet word.

Bewaarders hervat diens
Bewaardersvan die Gevangenisdienswatlandwyd
gestaak het teen diskriminasie en ongelykheid,
meld na tien weke weer aan vir diens,

"I had I, do it, Helmut, il JUI' wouldn'l holdwol'!.",

Republiek van Jemen. Dit bring eenheid tussen
die twee lande tot stand wat.voorheen deur twee
verskillende ideologicgeregeer is. Noord-Jemen
het Islam as amptelike godsdiens gehad en
Suid-Jemenwas 'n Marxistiese staat,

.Nuwe soort koerant
. Die Amerikaanse kommunikasie-groep, Hearst

Corporation, en die Sowjet-staatskoerant, Izves
tia, besluit om te kykna die uitvoerbaarheid van

nie, Pres George Bush van Amerika vra Israel
om hom so ver as moontlik te beteuel in die
geweld wat Iosgebars het nadie skietvoorval.

Duisende dood
Meer as vyftigduisendmense is in 1989 dood in
32 situasies van gewapende konflik in die wereld.

.Die Stokholm-InstituutvirNavorsing oorVrede
se in sy jaarverslag die aantal konflikte was drie
minder as die 35 van 1988.

Geen probleme
Geen probleme word voorsien met die aanvaar
ding,-deur albei partye, van die,werksdokument
wat voorberei is deur die gesamentlike werks
kornitee van die regering en die ANe nie, Die
Intelligensiehoofvan die ANe, JacobZuma, se
die dokument verteenwoording die beginsels en
houdings van albei partye tydens die Groote
Schuur-beraad.. .

. Oopstelling ondersoek
Johannesburg se stadsraad stel 'n kornitee aan
wat ondersoek sal instel na die verwydering van
apartheidin die woongebied. Sessenior raadslede
sit op die kornitee wat die volle integrasie van
Johannesburg se woonbuurte len doel het,

Toestand versleg
Die toestand van sewe aangehoudendes wat in
die Grootvlei-tronkin Bloemfonteinop 'n hon-

. gerstaking is, gaan vinnig agteruit. Salish Roopa, 'n regsverteenwoordiger van een van die sta-
kers, se die aangehoudendes is sedert hul in
hegtenisname op Potchefstroom op sewe Mei
op 'n hongerstaking.

Konstabel word beskerm
Die Goldstone-kommissie van ondersoeknadie
omstandighede rondom die skietvoorvalle in
I.ekoa op 26 Maart, plaas 'n munisipale kon
stabel onder beskerming nadat die konstabel
teen 'n wit kollega getuig het. "Dit sal verkeerd

Ongelukkie .:
.Die minister van Buitelandse Sake, Pik Botha,
.word lig beseer in 'n motorongeluk in Zurich.
Veiligheidspolisiemanne wat presFW de Klerk
op sy Europese toervergesel,het van agter in die
voertuig waarin Botha saam met DeKlerk gereis
het, vasgejaag.

Onderhandeling bedreig
"Die ANC sal nie toelaat dat die polisie voort
gaan om mense af te maai terwyl onderhande
linge oor vrede in die lug is nie." Dit was die
'woorde van Nelson Mandela, vise-president
van die ANC, by sy tuiskorns na 'n besoek aan
Afrika-lande.

Oues in protes
Sowat 400 pensioenarisse neem in Kaapstad
deel aan 'n protesoptog teen ongelykheid en
rasse-diskriminasie in pensioene en behuising,
Pensioenarisse kla dat hut wit en KleurIing
ewekniee reeds 'n R25 verhoging gekry het,
terwyl swart pensioenarisse tot Julie vir hdlle
verhoging moet wag.

Goud val
'n Ingrypende daling van sowat 14dollar in die

. goudprys tot $360,50 slaanmarkte stom,Goud
.aandele op die Johannesburgse Effektebeurs
kry 'n gevoelige knou,

• Alle inligting verskafdeur AFP, Beeld
enSapa

\ Yryc. Wcekblad,25 Mei 1990
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Malan is geen verraaier nie

"Traitor'sHeart' verpligte leesstof
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singe van resensente 5005 John Ie
Carre en Michael Herr oor sy
"moed" en integritelt word dan
ook prominent op die flapteks
afgedruk.

Die teenoorgestelde hiervan is
massa-aksie. En of 'n mens nou
daarvan houofnie, dit het reeds en
gaan nog die aangesig van Suid-,
Afrika verander - en enige verano
dering sal beterweesas die huidige
struikellnge tussen die bouvaIle van
apartheid.

Hans Pienaar is 'n vryskutjoer
nalis en die medeskrywer van "Die
Trojaanse perd",

This month's
bestseller list from
Exclusive Books.

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

Fiction.

Non-Fiction.

10. The Lore of Cycling/Tim Noakes (O.U.P. R49,9S) EqUipment,
technique, fitness, racing - all you need on pedal power.

(All prices subject to change)

1. Making Money Made Simple/Noel Whittaker" Magnus Heystek
(Struik Timmins R30,4S) local adaptation of Australian megaseller.

2, The Struggle: A History of the ANCjHeidl Holland (Grafton R25,49)
Popular History, based largely on interviews with ANC officials.

3. Mandela: Higher than Hope/Fatima Meer (Madiba R38,99) Revised
and extended biography by a close friend of many years standing.

4. White Tribe Dreamlng/Marq de Villlers (PengUin R27,49) The de
Villiers clan in South Africa - their roots, complicity and contribution.
Winner of 1989 Alan Paton Prize.

No Easy Walk to Freedom/Nelson Mandela (Heinemann R15,4S)
Forewords by Walter Sisulu and Ruth First. Collection of speeches
and letters from "underground".

Soweto: Portrait of a City/P Magubane " D Bristow (Struik R70,95)
Striking photographic essay of poignant force. ,

Let's Go: Europe '90 (Pan Books R60,OO) Revised and updated "Bible
for the budget traveller". '

8. Leierstryd/Alf Ries " Ebbe Dom/sse (Tafelberg R37,99) The "groot
krokO'dil" and his ,last days in the Nat caucus. . , '

9. Resistance Art In South Africa/Sue Williamson (David Philip RSO,4S>'
Comprehensive survey of CUlture, sculpture, art and ceramics of the
resistance. .

I. . The Negotiator/Frederick Forsyth (Corgi R20,99) An unusual and
compelling new hero created by this master of international
suspense and intrigue. '

2. Dadcly/Loup Durand (CenturY Hutchinson R21,lO) A thriller
concerning a sinister Nazi hunt for an eleven year old with'.a
dangerous secret. .

3. The Bad Place/Dean R Koontz (HeadlineR49,99) Vintage Koontz in
a suspense thriller for fans of horror - and Mr Koontz.

4. The Cross Killer/Marcel Montecino (Grafton R19,99) An astonishing
first novel. A violent yet compelling crime thriller.

5. Love In the Time ot Cholera/Gabriel Garcia Marquez (Penguin
R2S,99) Caribbean love story - "powerful, poetic and comic.

6. Sure of You/Armisfead Maupin (Chaffo & Windus R49,9S) Wry,
piquant and subversive comedy. 6th and tinal novel in tamous
"Tales ot the City" 'sequence, '

7. Master Class/Morris west (Arrow R19,99) A great storyteller's newest
paperback set in the world of art dealing and the corrupt twists
spun aroundthi~gs ofbeauty.

8. Eva Luna/Isabel Allende (Penguin R26,99) Author of House ot the
Spirits spins an intricate tale of fact, .tiction and glorious
exaggeration.

9. VinelandjThomas Pynchon (Seeker & Warburg R55,99) Grand old
hippie's dazzling return to print. Off-beat expose of laffer day
America. .

10. California Gold/John Jakes (Collins R5S,99) Epic weaving of history
and fiction by author of North and South.

1913. Dis wanneer 'n mens vannlt
hierdie geskiedkundige perspek
tiefna)'latal kyk, datjy die moent-

, likheid vermoed dat die huidige
stryd soos mis voor die son sal
verdwyn as 'n swart meerder
heldsregering aan bewind kom wat
grond beskikbaar stel aan almal,
en nie net aan blankes nle.

Malan se loopneus-narclsslsme
gaan natuurllk goed af in die ek
kultuur van Amerika: die lofpry-
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by dryfhomselftot 'n pessimisme ,
wat bale verleidelik, maar ulteln
delik net 'n oorgawe aan 'n fata
Iisme is - almal is reg en almal is
verkeerd, wat niemand gaan help
om die land uit die gemors te kry
nle,

Malan se probleem is die een
voorsprong wat hy vir homself
bewerk het bo ander politi eke
toeriste - dat hy die kwintessen
sieel Amerikaanse retoriese raam
werk vir sy projek kon inspan: die
Groot Bleg. En vir sy biegverhaal
het hy nog boonop die uiterste van
misdade gekies: verraad.

Die boek loop skeefomdat hy so
graag 'n verraaler wil wees, terwyl
hy dit nie is nie en ook Die kan wees
nie, Hy verraal kamtig sy Afrika
nerskap, maar 'n Engelssprekende
produk van die private skool
Wood mead is nou eenmaal nie 'n
Afrikaner nle,

Asofhy die skrapsheld hiervan
besef, verbeel die skrywer hom hy
pleeg boonop verraad teen die Ii
berale kwasi-Marxistiese idees van
sy jeug. Hy vertel naamlik dat hy
geglo het apartheid is verantwoor
delik vir al die Iydlng in die town- I
ships, tot hy .die moorde van ~

Warara's (UDF-comrades) op die 'f
Zim-zim's (Azapo-comrades) be- '
gin ondersoek het.' ,

Hierdie "verraad" Iyk maar bra
dun, nie soseer omdat die Marx
Iste reg is of was nie, maar omdat
apartheid vanuit enlge perspek
tiefwel verantwoordelik Is vir die I

hel van anargie in die townships. f
Die siniese ontneming van die reg
van elke mens op orde en die l
beslegtlng van geskille sonder I
geweld,d.w.s.diehandhawingvan· ,

I'n toestand van chaos onderswart- •
mense, isdie sentraleboosheid van ;

~apartheid.
Wanneer mense in tronke toe

gesluit word, begin hulle mekaar
keelafsny - dis amper 'n wet van
homo sapiens. Swartmense is die
afgelope eeu InIckasles ingehok
sender hul eie polisiemanne, eie
magistrate. Deur die jare het die
regering kort-kort gespog met die
bitterkIein aantal polisiemanne per
kop - eenvan die mees misverstane
stukkies statistiek in 008 geskie
denis.

Sedert die 1880's het die b1ankes
die stelsel van beheer oor swart
mense met behulp van kollabo
roteurs vervolmaak. Die vrees onder
swartmense vir verraad in eie ge
ledere het dus die krag van 'n
honderd jaar van anargie. Hoe kan
dit anders as om tot utting te kom
in aldlevormevan watso gerieflik
as swart-op-swart-geweld beskryf
word?

Malan se eie beskrywing van
die moord op Neil Alcock, wat '
probeer het om die verwilderde
mense van Mslnga op te hef, en die
hoogste prys moes, betaal In 'n
fakslegeveg, is die hoogtepunt van
die boek. Hy laat die plek
spreekwoordelik leef voor jou ot!.

Maar hy kyk ook die sentrale
waarheid van plekke soos Mslnga
mis, of gee dit nie naastenby die
gewlg wat dit moet hr! nie: dat
hulle die gevolge is van wette soos
die Naturellegrondgebiedewet van

Rlan Malan

die omstanders wat op en afsprlng
van plesier wanneer De Koker op
die man se Iyf spring.•.

AIle soorte moorde word gedek,
en almal het die gemene deler dat
hulle werklik llg werp op die Suid
Afrikaanse politiek, die, naakte
gevoelens wat dit aandryf.1n tref
fende besonderhede vertel en met
'n bewonderenswaardlge klaarheid,
wys Malan met die verhale dat
moord by uitstek die politieke
barometer van SUid-Afrika is.

As sodanig is dit inderdaad 'n
oopvlekking van die "conventional
wisdom" in ODS diskoers en denke
- en diesentrale tllusle, veral onder
die aanhangers van FW de Klerk,
dat ons die land kan regmaak deur
eenvoudig politieke ideale af te
kondig as die "Nuwe Suid-Afrika".

"My Traitor's Heart" is daarom
verpligte leesstof vir almal, na
"links" en na "regs" -,omdat dit
wys datkonkrete stappe, konkreet
genoeg om die krag van die wet
agter hulle te h~, nodig is om die
rassehaat in hierdie land hok te
slaan, voor 008 kan praat van
verandering.

Malan self, Iyk dit my, raak die
pad in hierdie opsig byster. Want

MY TRAITOR'S HEART
DeurRian. Malan
TheBodleyHead: R49,95

HANSPIENAAR

BUITELANDERS, veral Ameri
kaners, hou van die waarheid.
Trouens, hulle sal berge versit en
riviere verskuif daarvoor, reise oor
tienduisende kilometers afl~ om
dit te ontdek in tonele van
Boeddhiste in Kambodja wat sit
en TV kyk, of in 'n Westerling in
Saigon wat gaan stap terwyl die
Vietkong-tenks die verlate strate
binneval, ofin Chinese soldatewat
karate-skop na TV-kameras op
Ttanenmen-pleln,

En wanneer die "waarheid" ver
ras, persepsies ondermyn of selfs '
omkeer, nie net van buitelandse
regerings nle, maar hul bloedeie
oortuiglngs, sal hulle duisende, dui
sende dollars daarvoor betaal.

So het ons dan Rian Malan"
tiplese Amerikaanse politlt'ke toerls,
met die belangrike verskil dat hy
grootgeword het in die land waar
heen syrustelose skrede hom wend.
Met 'n corte blaru:he van 'n uitgewer
in sy sak om aI die stories wat hy
nooit kon klaarmaak as misdaad
verslaggewer nie, te gaan opvolg
in ander stories. .

Dis dus 'n boek van moorde, en
elke verslag is onder meer 'n
boeiende demonstrasie van hoe on
doeltreffend die pers sy taak - om
te vertel wat werklik gebeur het 
nakom,

Daar is byvoorbeeld die ver
haal van Augey de Koker, wie se
hande gedurig jeuk om iets of
iemand by te kom, en wiese bloedlns
uiteindelik bevredig raak wanneer
hy 'n swartmanwat 'n swartmeisie
geslaan het, doodmaak. Die koe
rante het die storie gedra,ja, maar
vir die eerste keer lees 'n mens van

Vrye Weekblad, 25Mel 1990



Die ondenkbare word werklik

=!~~~~l========16================.. n--~~~~~~
:V~"A.--_~0"/.J;~L_ ...)~

A

WERELD

Glasnost haal vir Lenin •In...

In Blomvir die wenner

! .'

INLIGTINGSASSISTENT, NATuURLEWEVERENIGING TRANSVAAL

TAK.

Maarbaie mense is nog nie gereed
om Lenin se rol te bevraagteken nie.

Die geskieclkundige YuriManas
siyev het in Maart aan die Sowjet
pariement gese dat Leninverantwoor
delik gehou moet word vir die begin
van die "terreur". Die stelling het
protes uitgelok, maar hy het
voortgegaan: "Ons moet van die ta
boes ontslae raak."

'n Ander afgevaardigde,' -Yuri
Kariaki, het so ver gegaan om te se
dat die Lenin-grafkeldergesluit moet
word. Dit lyk of Lenin se rol toene
mend bevraagteken word.

Nasionalistiese bewegings beweer
dat Lenin hut kortstondige onafhank
likheid na die Eerste Wereldoorlog
beeindig het. Vir hulle is Lenin die
personifikasie van Moskou-heer-
skappy. . .

Verskeie beelde van Leninis reeds
in Georgia omgestamp, en sy stand
beeld in die republiek se hoofstad,
'Thlissi, word deurentyd bewaak.

Die publikasie van die "Gulag
Archipelago" in die Sowjet-Unie het
die mense toegelaat om te lees dat
Lenindie klimaat vir Stalin se despo
tisme voorberei het, - AFP

private ondememerskap tydelik her
stel,

Die gevolg was 'n terugkeer na die
landbouproduksievlakke van 1913,
voor diechaos van die revolusie.Maar
Leninwas besig om te misluken is in

, 1924 oorlede. .
Sedertdienhet hy ongekende kul

tusstatus geniet.
Maar die probleem is dat daar nie

'n presiese definisie van Leninisme is
nie. Lenin was 'n besonderse strateeg
en het sy taktiek voortdurend veran- .
der.Daarom is daarietsvir elke Sowjet
leier om uit te lig en as 'n erfenis van
Lenin aan die volk voor te hou.

Ondanks die nuwe denke wat die
Sowjet-Uniekenmerk, bet die Sowjet
leier, MikhailGorbatsjof, getrou aan
die ou beleid gebly. Hy het onlangs
voor die Liga van Jong Kommuniste
gese: "In die teenstrydighede van
perestroika, in die eb en vloed, skyn
die Leninistiese ideaal van radikale
verandering vanalle kante van sosia
lisme."

Met ander woorde, sosialisme is
nie 'n onwrikbare ideologie nie, dit
moet groei en nie in die ou gedagtes
en idees stagneer me •

JoslpBroz lito' "

mense, en dat hy verantwoordelik
was vir die krisis in Kosovo.

Die outonome provinsie van
Kosovo, die geskiedkundige ge-'
boorteplek van die rniddeleeuse Ser
biese staat, is' nou 90 persent AI
banies. Dit is die grootste rede vir
konflik tussen die noordelike repu
blieke - Slovenie en Kroasie - en die
in die suide - Serbie, Montenegro en
Masedonie, Tito is in Kumrovec, op
die grens tussen Kroasie en Slovenie
gebore.

Slovenie en Kroasie het die Ser
biese "ekspansionisrne" en sy onder
drukkende aksie teen die nasiona
listiese Albanicrs verwerp. Slobodan
Milosevic, die populsre leier van
Serbie, het Kosovo van sy onathank- '
likheid ontneemen die provinsie onder

Die betekenis daarvanis ontsaglik .
groot, Die tirannie van Stalin, die
korrupsie van Brezhnev, en die foute
van Kruscbevis'as deel van die geskie
denis aanvaar.

Maar om Lenin se geloofwaar
digheid te bevraagteken is om die
legitimiteit van die Kremlin-ideolo
gie in twyfel te trek.

Vladimir llyitch Ulyanov het 
nadat sy broer gehang is as gevolg
van 'n kornplot om die tsaar te ver
moor - sy lewe daaraan gewy om die
tsaar omver te werp.
.. Hy het die uitgetrapte pad van .

ander revolusioneres geloop: Kom
plotte, aanhoudings, ballingskap in
Siberie waar hy sy bynaam"Lenin
"die man van Lena", gekry het.

Sy krag was in sy organisatoriese
vermoens gesetel. Daar was net 'n
handjievol Bolsjewiste tydens die
revolusie in 1917, maar hy het hulle
gelei om die beheer oor te neem.

Lenin het die verwoestende "oor
logsekonomie", wat behels het dat

. kleinboere groothoeveelhede vanhul
oeste aan die staat moes oorhandig,
laatvaar. In 1921het synuweekono
miese beleid 'n markekonomie en

BELGRADO - Tien jaar na Tito se
dood is die modeme Joego-Slawie
besig om uit te rafel.

Josip Broz Tito, die mees geres
pekteerde Oos-Europese kom-

. munistiese leier, het 'n ontsaglike
reputasie gehad as 'n held, en 'n man
wat nee vir Stalin kon se - en bly leef
het om die verhaal te verte!.

Maar nou is Joego-Slawie in 'n
krisis wat dreig om die federasie,
saam met Tito se beeld, te laat ver

~ krummel,
Slegs 'n paar maande na Tito se

dood in Mei 1980 het dieafvallige
Serbiese skrywerDobricaCosic gese:
"Dit sal ten minste tienjaar neem
voordat die Tito-beeld omgestoot
word." 'n Voorspellingwatwaar bewys
word.

Die demistifikasie het drie jaar
geledebegin toedie Serbiese Akademie
vir Wetenskap vir 'n kritiese her
waardering van Tito se rol gevra het.
Diegeharde KOminuniste wasnatuurlik
geskok, maar die Akadernie se voor- .
stelhetal hoemeer veld gewen en van

, die party se getrouste volgelinge het
begin omTito se rol te bevraagteken.

'n Wet wat in 1981 aanvaar is, en
wat die ''beeld en werk van Tito"
beskerm, word bespot in Serbie, die
grootste republiek in Joego-Slawie,

.Tito bet tydens die Tweede Wereld
oorlog na vore gekom as die onbe
twiste IeiervanJoego-Slawie. Hy het
geweier dat sy land 'n marionet van
die Sowjet-Unie word en Stalin se
pogings om Joego-Slawie te isoleer,
het die mense net agter Tito geskaar,
In 1953 is hy tot Joego-Slawie se
eerste president verkies,

Maar in Serbic word hy non ver
kwalik vir sy implementering van
kommunisme.

Borba, 'n dagkoerant in Belgrado,
het leerlinge by 'n sekondere skool
gevra hoekom hulle die verpligte
verwyderingvanTito se portrette van
die klaskamermure wil he. Hulle het
eenparig saamgestemdat hy te blameer
is vir die "lyding" van die Serbiese

ook aan't verkrummel
...en die Tito-mite is

Kommuniste Party, bet elke winkel
in die stad deursoek, meer te ver-'
geefs, Uiteindelik het een winkelier
haar aangeraai om Alexander Solz
henitsyn se "Gulag Archipelago" te
lees.

Maar sy het nie, en skryf: "Ek het
geen respek vir mense wat probeer
om byderwetse gedagtes te he nie."

Lenin, wat in Simbirsk, Rusland
in April 1870 gebore is, was tot nou
toe heilig, Maar glasnost het die Vader
van die Sowjet-Unie ingehaal.

Verelstes: Tweetallgheld, goele kommunlkeerder,
_ woordverwerklngsvaardlghede, gebrulk van ele motor.

Werk slult In:Staantakbestuurder en
omgewlngsopvoedkundlge beampte by In dieultvoerlng van

hulle werk, hanteer natuurbewarlng en .
omgewlngsopvoedkundlge navree,helpby skoue en

ultstalllngs. Aangenamewerksomstandlghede In Delta Park,
LInden.Begin so gou as moontllk. Tel (011)782-5461 of stuur

CV aanPosbus 44344, LInden, 2104. Faks(011)782-7216.

MOSKOU - Met soveel ander taboes
war gebreekword. beweeg die Sowjet
Unie al nader aan die ondenkbare - 'n
herevaluering van Lenin.

'n Onlangse hoofberig in die
Kommuniste Party-koerant, Pravda,'
toon duidelik hoe die tye besig is om
te verander.'n Vrou inNovocherkassk,
'n stad in die suide van die Russiese
republiek,won glo 'n porlret van Lenin
koop. Die vrou, 'n vurige lid van die

.Die Natuurlewevereniglng van Suldellke Afrika
~"""""""" ~f ....,,') ~SE~RETARESSE, NATUURLEWEVERENIGING,' .

~ e'\ ~ , SKAKELAFDELlNG, JUNIOR POSt
~ ,~ ''\~
"\""""""" ....
Verelstes: Tweetallgheld, woordverwerklngsvaardlghede, goele

kommunlkeerder, natuurbewarlngskennls 'n aanbevellng.
Werk slult In: Korrespondensle, telefoonoproepe, bystand met

promosle-reillngsen natuurbewarlngsveldtogte. .
Gewone voordele.Aangename werksomstandlghede In Delta

Park, LInden. Begin 1 Julieof so gou as moontllk. Kontak (011)
782-4716/7 of stuur CV aanSkakeldepartement, Posbus 44189,

, LInden2104.Faks: (011) 782-7216.

Ole Roemeense president, Ion lIIescu, net voordie
verkleslngsultslae dIe week bekend gemaak Is. Sy party, die

Naslonale Reddlngsfront, het'n tweederde-meerderheld behaal. .
Ole Hongaarse Demokratlese Unle het netJ persent vandie

stemme gekry. '
(Fob:ip)

PIERRE GLACHANT
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Waansin ofvergestalting van haat?

Massamoordeoaar '0 held in Israel

Aborsie: .duisende vroueslerf jaarliks

'n Israell-soldaat vuur gewee-rgranate na 'n groep oproerlges In
Jerusalem

hulle. .
_ Toe Ami in die hof verskyn, was

hy heeltemal op sy gemak en het hy
grappies met die fotograwe gemaak. 
"Ek sou 'n fortuin gemaak het as ek
foto's van myself Iaat neem het voor
ek by die huis weg is," het hy gese,

Hoewel Israeli's en Arabiere van
alle politieke oortuiginge die voorval
by Rishon Le Zion veroordeeI, word
daar sedertdien sterk debat gevoer
oorof Amibloot sy sinne kwyt wasen
of hy tot die daad gedryf is deur die
groeiende onverdraagsaamheid in ..-
Israel. .

Die linkse lid van die parlement,
Yossi Sarid, se ver-regse groepe wat
aandring op~die uitsetting van alle
Palestyne, "moet Die _verbaas wees
wanneer van hulle fanatiese onder- .
steuners sake in hut eie hande neem
nie".

'n Arabiese lid van die Israeliese
. plaaslike raad, Ayoub Mograbi, was .
net so skerp met sy kritiek: "As alle
Israeli-moordenaars mal is, soos wat
beweer word, stel ek voor datAmerika
maarmoet ophou om geidnaIsraei te
stuur en eerder sielkundiges te ver
skaf," - AFP

'n Arablese vrou In die Gaza-strook beledlg Israellese
grenspollsle nadat haar seun in hegtenls geneem Is omdat hy

klippe gegool het .
. (Fob:AP)

Volgens vriende het Ami, wat maar
korterig is en die gesig van 'n kind
het, gedreig om selfmoord tepleeg as
gevolg van probleme met sy vriendin,
'n 19-jarige soldaat, Haguit Mizrahi.

Die meisie kon dit regkry om Ami
te oortuig om nie sy eie lewe te neem
nie, maar het hom verlede Saterdag
verlaat.

Die volgende daghetAmi sybroer
se M-I6 outomatiese geweer en uni
form gesteel. Hy het Palestynse wer
kers gedwing om in 'n iy te staan vir
'n identiteits-uitkenningen het ophulle
losgebrand. Agt is doodgeskiet en
tien gewond. ~

Ami het voorheen tekens van
onstabilitiet getoon, veral tydens sy
diensplig.Hy is in Maart 1988ontslaan
weens dissiplinere maatreels nadat
hy verskeie maande in die tronlcmoes
deurbring weens ongemagtigde
afwesigheid. _

Ami het sedertdien tydelike wer- .
. kies gedoen as assistent vir sypa, wat

'n timmerman is, ofas handwerkerof
groente-afleweringsman. . .

"H1bestuur soos 'n maniak, en hy
kan kinders doodry," se die Popers se
bure. "Hy is in staat tot enigiets," se

(Fob:AP)

en gese: "My broerwas nog nooit met
enige politieke organisasie verbind
me."

naam wou noem nie, het op televisie
. haarmeegevoel met die families van

die vermoorde Palestyne uitgespreek

JEAN·LUC PORTE

RISH()N LE ZION, Israel- Vir
die regering van Israel en vir sy
familie, was Ami Poper 'n
oomblik sysinne kwyt toehy agt
Palestynse werkers in die voor
stad van Tel Aviv doodgeskiet
het,

Maar vir die Arabiere wat inIsrael
en die besette gebiede woon, is die
daad van die 21-jarige voonnalige
soldaat die vergestalting van die
groeiende haat van die Israeliese
gemeenskap jeens Arabiere.

Die moord op die agt Palestynse
werkers verlede Sondag het aanlei
ding gegee tot van die ergste geweld

. in die Gaza-strook en op die Wes
oewer, sowel as in die Arabiese gebiede
van Israel, sedert die begin van die
anti-Israeliese opstand in 1987.

"Ami konnie verdradat iemand in
sy teenwoordigheid van Arabiere praat
nie," se 'n 19-jarige meisie wat hom
ken. Die meisie, wat nie haar naam
wou noem nie, se volgens Ami was
hy op dertienjarige ouderdom deur 'n
Arabier verkrag.

Baie van die inwoners van Rishon
Le Zion beskou Ami as 'n held.

. "Sababa," is die kommentaar van
'n seuntjie. ("Sababa" is die Hebreeuse
woord vir "super")

"Eksou dieselfde gedoenhetas ek
net die mood gehad het," se 'nlmisvrou.

Geweld teen die Palestyne is "die
enigste manier om hulle so ver te loy ,
om uit die land uit te 00'" se 'n jong )
man. "Uiteindelik, dit was hoogtyd .
dat iemand iets begin doen," sehy.

Die regering en die Poper-gesin se
Ami het beheer oor homself verloor..
Die Israeise minister van buitelandse
sake, Moshe Arens, se: "Ami se daad
was 'n tragiese ongeluk, veroorsaak
deur 'n waansinnige, wat in enige
ander land kon plaasvind."

Ami se suster, wat ook nie haar
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was. Nog 'n land wat deur die
Wereldgesondheidorganisasie ~~stu

deer is, is Turkye. Sewentig persent
van die vroue wat in die land onder
vra is, het bevestig dat hulle reeds 'n
aborsie gehad het. Dieselfde syfer is
in Maleisie aangeteken, met 15 tot 20
aborsies vir elke 100 swangerskappe.

Thrkye het sowat drie jaar gelede
aborsie gewettig in 'n poging om die
Iewens van vroue te red, "omdat die
sterftesyfer vir vroue en meisies van
vrugbare ouderdom ontstellendhoog
is", se Belsey.

In Nigerie vind die Wereldges- .
ondheidsorganisasie dit moeilik om
gevalle van geheime aborsie op te
voig omdat die meisies, wat meestal
tussendie ouderdom van 18 tot 20 is,
vals adresse verskaf.

Buitendie Sowjet-Unie, is die lande
waar die hoogste syfers van geheime
aborsie aangeteken word, Indonesie,
Pakistan, Bangladesjh en die Filip-
pyne. .

Volgens Beisey moet die
Wereldgesondheidsorganisasie hom
nou toespits op die opvoeding van
mans in verantwoordelike geboorte
beperking, soos byvoorbeeld die
gebruik van kondome, eerder as die
opvoeding van vroue wat reeds weet
walter probleme hulle in die gesig
staar.

"Die eintlike probleem," se Belsey,
"is dat daar in baie gemeenskappe
deur beide mans en vroue nog geglo
word dat aborsie maarnet een van die
metodes van geboortebeperking is." 
AFP

voordat 'n aborsie gedoen mag word.
Dr Michel Jancloes, hoof van die
Wereldgesondheidsorganisasie se
afdeling vir hu1p aan onderontwikkelde
lande, se toe hy by 'n hospitaal in
Dakar se Pikine-woonbuurt gewerk
het, het minstens een meisie van tussen
16 en20 elke oggend by die hospitaal
opgedaag en gevra dat 'n aborsie op
haar gedoen moet word.

o Jancloes se daar was egter nooit
enige diens beskikbaar om aan haar
versoek te voldoen nie.

Hy se tydens sy dienstydperk in
Senegal, kon hy aan vroue wat de
speraat was, die adresse van dokters,
verpleegsters en vroedvroue gee wat
weI aborsies onder taamlik higieniese
toestande kon doen.

Volgens Jancloes "veroorsaak dit
egter 'n delikate morele probleem
omdat die koste verbonde aan so 'n

- operasie sowat 200 dollar beloop 
drie keer die gemiddelde maande
likse salaris van 'n arbeider".

In die Ivoorkus verskyn .daar
daagkliks in koerante doodskennisge
wings van meisies wat "onder ge
heimsinnige toestande" dood is 
volgens Jancloes en dr Beisey, die
siagoffers van agterstraat-aborsies.

Beisey haal 'n verslag aan, wat
reeds nege jaar gelede gedoen is, dat
"in Bangladesjh, is geheime aborsies
verantwoordelik vir die dood van tot
25 persent van sterftes by swanger
vroue". Soortgelyke syfers word vir
die Filippyne en Venezuela aange
haal. Dit blyk egter of daar weI sed
ertdien 'n verbetering in toestande

NICOLE MARTICHE

GENeVB- Tenminste 125000vroue
sterf jaarliks as gevolg van aborsies
wat in die geheim gedoen word. Baie
van die aborsies vind plaas in Iande
waar aborsie weI wettig is. Dft blyk
uit syfers van die Wereldgesond-
heidsorganisasie. .

Man: Belsey, 'nAmerikaanse dolder
wat in beheer is van die Wereldges
ondheidsorganisasie se Moeder en
Kind-program, se die grootste aantal
aborsies wat skelm gedoen word, vind
in die Sowjet-Unie plaas,

Hy se wanneer 'nmens inag neem
hoeveel mediese kennis daarbestaan,
kan tot 95 persent van die vroue wat
in agterstraat-aborsies sterf, se le-
wens gered word. .

InIndie, waarswangerskapwettig
beeindig mag word, word sowat 500
000 arnptelike aborsiesjaarliks gedoen
Daar is egter nog steeds agterstraat
aborsies, wat in baie onhigieniese
toestande gedoen word, omdat van
die vroue nie wil he dat dit bekend
word dathulle aborsies gehadhetnie.

'n Studie wat 'n paar jaar gelede
deur die Wereldgesondheidsorganis
asie gedoenis, toe aborsienog onwet
tig was in Indie, het in daardie sta
dium die syfer van onwettige aborsie
0P tot vier miljoen per jaar gereken.

In Afrika is aborsie slegs in twee
lande wettig: Tunisie en Zambie. In
Zambie is dit, hoewel wettig, moeilik
om 'n aborsie te kry omdat die land
die Britse beginsel volg dattweedokters
se toestemming eers verkry moet word

Vrye Weekblad, 2SMei 1990
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De Vrie·s en die ANC

Van Matie-rektortot kameraad
In die gees van die Afrikaanse versetlledjie:

Ons ry met die wa, die UDF se wa, was dit
duidelik dat Mike De Vries, die rektor van die

Universiteit van Stellenbosch, 'n reuse
sprong gemaak het. In die prose's is hy nie

aileen oor al wat Rubicon Is nie, maar
sommer ook heel bo-op die ANC-wa. Amper

dwarsoor. HENNIE SERFONTEINverduidelik

Stellenbosch hier kom ens!

ONS IS DIE NUWE SUIB-AFRIKA

fering."
. Hy maak dit duidelik dat die ver
soeningspogings vera! baiegaan verg
van wittes "wat verd.rukkende apart
heid instand help hou of minstens
geduld het, omdat bulle daardeur
bevoordeel is."

.Hy se dan om te vergewe 'n aspek
van versoening is, maar waarsku:
"Vergewe in 'n politieklmaatskapplike
sin durf nie herinneringe aan 'n ver- .
foeilike verlede uitwis nie - dit ter
wille van die toekoms, Ja, maar ook
terwiIle vanblywendeenversaaklike
versoening, hier en nou,"

En dan voeg hy by; "Dit sal beter
weesomte se: onsbelei sondervoorbe
houd ons skuld aan 'n verdrukkende
staatsbestel en die daaglikse Iyding
wat apartheid vir miljoene mense
veroorsaakhet. Kom ons praat eerlik .
met mekaaroor waarenhoe enboekom
dinge so rampspoedig skeefgeloop
het. Maar kom ons bou ook saam aan
'n beterbedeIing waarinsu1ke teespoede
hulleniemakliksalkanhedlaalnie ...
en waarin magsvergrype moeilik sal
kan gedy,"

Dus se hy: "'n politieke geheue is
'n deug - en 'nnoodsaaldike bestanddeel
van egte versoening.

Dit betaam daarom pro-NP-koer
ante om ietwat meer beskeie te wees
oor die hede en nie van die verlede
weg te hardloop nie.

D~ar~entevanNP-~li~im

joemaliste in die verband beklemt
oon twee aspekte: eerstens is dit be
langriker om die verlede te vergeeten
dankbaarte Weesoorwatnou gebeur.

Tweedens is dit net nie waar dat 'n
huidige geslag NP-politici skuldig is
oor die apartheidsbeleid nie.

owerhede betrokke by die skorsing
van Nusas-voorsitter,Leslie Durr. Haar
misdaad: die organisering van 'n
"onwettige" protes teen die rasges
keide koshuise. En die dreigement
aan die ouers van 18 studente dat as
hulle weer by 'n protes gesien word,
wordhulle summier geskors. Hulle is
almal geidentifiseer vanaf 'n veil
igheidspolisie-video.

Vandag is die koshuise oop•
Waarom dan al die bohaai'l Die in
timidasie van studente wat op morele
gronde onbevreesd standpunt inneem
teen 'n rektor en administrasie wat
skuil agter 'n wettiese benadering,

Maar later die jaar moes selfs die
rektor vasstel hoe die wind begin
waai, Enhy besefdat dit nie meer om

en verdraaiingvandie geskiedenis. Is
die pogings van die sogenaamde
verligte pro-regeringskoerante. Met
Nasionale Pers soos gewoonlik vooraan
om mense die swye op te Ie wat dit
durf waag om die politieke geskie
denis in perspektief te stel.

Hierdie artikel poog geensins om
goedkoop party politieke vliee te vang
nie, of om pres FW de Klerk en sy
kabinet te verkleineer in 'n stadium
dathullemet grootmoedenrisikodie
enigste koers ingeslaan het wat vir
Suid-Afrikahoopgee nie, endit is die
verwezpingvan apartheid, hul eie be1eid
oor dekades,

Maar dit gee hulle nog nie die reg
om die publiek en hul eie onder
steuners oor die verlede te probeer
mislei nie, .

Belangrikernog, die NP is dit aan
homself en die Afrikaner verskuldig
om die verlede vreesloos te erken. 'n
Inteme morele suiweringsproses.

Die Sowjet-Unie en die regerende
Kommuniste Party kon vir die eerste
maalwerklik 'nnuwe toekoms aanpak,
toe die wrede verlede en die era van
Stalinisme kaaIkop erken is. Toe lmlle
hulself geestelik gesuiwer het,

Kan die NP 'n nuwe toekoms in
gaan en help skep sonder die erken
ning van 'n eie Stalinistiese verlede
dit wi! se die blinde ondersteuning
van 'n demoniese beleid en terselfder
tyd die hardhaOdige onderdrukking
van kritiese profete deur meedoenlose
ketterjagte of verswyging.

In die verband verwys ekna 'nbaie
belangrike artikel deur prof Lourens
du Plessis van die Universteit van
Stellenbosch verlede week 'in Rap
port. Die opskrifwas 'Nienet 'nnuwe
hart gevra. Versoening vra ook opof-

HENNIE SERFONTEIN .

die UDF se wa gaannie. Die ANC se
wa was reeds op pad. Dit mag nie
gemis word nie, want skielik is dit
kosjer om met die ANC te praat.
Want die Groot Krokodil was op pad
uit.

Daarom was hy in die geheim na
Londen vir 'n gesprek met die ANC 
iets wat hy tot op daardie oomblik
nooit aan die studente gegunhet nie,
Maar toe die doel van sy besoek soos
'n bom in die Suid-Afrikaanse pers
bars - op die vooraand van die gesprek
- is hy skielik skoonveld. By die
bespreking 'daag hy nie op nie en
verdwyn weer stilweg na Suid-Af
rib.

Bogemelde is slegs enkele grepe
nit die curriculum vitae vanrektor De
Vries.

Met so 'nrekord van onderdrukking
van progressiewe gedagtes - watbinne
enkele jare ook regeringsbeleid sou
word - moet die rol van organisasies
soos Nusas en andere op die Matie
kampus hoog aangeprysword,

En ook hul grootmoedige gebaar
om hul rektor op die Mbeki-vergad
ering welkom te heet - iets wat in die
Jig van die verlede en die vergnising
wat hul verduur het, nie maklik kon
gewees het nie,

Daarom dus aan Matieland sp
esiale lof in die moeilike fase van
versoening en samewerking op die

~
d na 'n nuwe nie-rassige Suid-M

ika, Dust- Viva die progressiewe
studente, en vera! ook: Viva DeVries!
Welkom op die moeilike pad, van
"papbroek"-rektor tot mede-kameraad!

Geen versoening sonder
skuldbelydenis nie
}(AN daar werklik ware versoening
wees tussen swart en wit, sonder dat
die Nasionale Party-establishment
onomwonde skuld bely aan die skep
ping en die instandhouding van die
demoniese apartheidsbeleid'l
. En dit nogal met groot entoesi

asme tot slegs 'njaar ofwat gelede.
Die vraag is tans van kardinale

belang in die lig van die revolusionere
politieke veranderinge wat onderweg
is en die ontplooiende onderhande
lingsproses tussen die regering en die
ANC.

Ook is dit 'n vraag' van meer as
slegs akademiese belang. Want dit
gaan om die selfrespek van die Afri
kaner, Om sy Christelikegewete waarop
hy homself so dikwels beroem.

In die huidige nuutgevonde ui
tasem-entoesiasme van die NP en sy
ondersteunende koerante is daar een
groot gevaar: daar is naamlik reeds
kommerwekkende aanduidings van
pogings om die geskiedenis te ver
draai of te verswyg ten einde die
huidige regeringsinisiatiewe te bevor
der, En om aan regstreekse skuld van
die verlede te ontkom deur 'n sluier
oor alles te trek.

Soos 'n diplomaat dit nou die dag
stel: die Suid-Afrika van 1990 laat 'n
mens aan die Duitsland van 1946
dink. Soos dit t66 haas onmoontlik
was om 'n Duitser te ontdek wat sou
erken dat hy ooit Hitler ondersteun
het, net so bestaan daar haas nie meer
NP-politici of-joemaliste wat bereid
is om eerlik hul geesdriftige rol te
erken in die toepassing van die
apartheidsbeleid nie.

Ewe gevaarlik as die verswyging

met die ANC gaan praat, Hy was
mede-polisieman,

'n Paar jaar later roep hy twee
studente in. Hul misdaad: op 'n be
soekaanNarnibia, deurdie Weermag
gereel, bevraagteken hulle die doel
van die oorlog en die vyandskap teenoor
Swapo. Eenvan die studente, met wie
se vader De Vries bevriend is, word
agtergehou vir 'n intimidasie-sessie
van 'n uur om haar van haar "afdwal
inge" te laat probeer afsien.

WeerwasSienerDe VriesveIkeerd.
Swapo regeer Namibia vandag,

Maar 1989 was 'n besondere swart
jaarvirdie rektorin sy bydrae tot vrye
kritiese denke op Stellenbosch - min
wetende dathy binne minder as 'njaar
tot "kameraad" verhef wou word.

Eers is hy deel van die "politieke
. heksejag" teen die Maties wat in Maart

naLusaka toe gegaanhet opuitnodig
ing vanpres Kenneth Kaundaen waar
ook met die AN C gesels is.

Later is hy ell die universiteits-

"naar" of "afbrekend" wil skryf nie.
En miskien moet Langenhoven maar
weggelaat word, flits dit deur my kop
na afloop van die vergadering. Tot
my oog val op 'n bewering deur die
rektor in 'n ooIangseAfrikaanse tydskrif
met die strekking: wat vandag op
Stellenbosch gebeur, gebeur tienjaar
later in geheel Suid-Afrika.

Kameraad De Vries: Iy ishonderd
persentreg. Maar ook besefek onmid
dellik: Matieland mag invele opsigte
die toon aangee, maar dan danksy die
verkrarnpte Stalinistiese optrede van
'n bang rektor die afgelope jare. Van
'n dapper leierskap aan sy kant aan
onsekere studente op die pad na 'n
nuwe Suid-Afrikawasdaargeen sprake
nie•.

En besef ek ook skielik: Langen
hoven se opmerking is nie aileenheel
toepaslik nie, dit sou 'n skreiende
onreg wees as op hierdie historiese
moment die ware rol van De Vries in
die verlede nie in perspektief gestel
word nie. Dit plaas miskien in beter
konteks die omvang van sy huidige
hoogs aanprysende sprong,

Die eer gaan aan die studente-Iede
van Nusas, die gespreksgroep SAAK
en die swart studente-organisasie vir
hul .moed en standvastigheid die
afgelope jare. En dit terwyl De Vries
in die nouste .samewerkiIig met die
regering sy bes doen om hulle te
onderdruk op 'n manier wat Ceauses
ceau sou beny het. Waar was De
Vries toe dieregering in 1985 toeg
eslaan bet en op diktoralewyse studente
gedreig en paspoorte weggeneem bet?
Hul misdaad: hulIe wou in Lusaka
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"LAMSAK au maat, gee my jou hand.
Ons is saamburgersvanpapbroekland."

Met die befaamde woorde van
Langenhoven wou ek enige weke
gelede 'n artikel begin oor die rol van
prof Mike De Vries, rektor van .die
Universiteit van Stellenbosch,'

Maar voordat dit gereed was, vind ,
diebesoekvan ANC-leierThabo Mbeki
aan die Maties plaas,

My eerste reaksie was: dieS
gevleuelde woorde was nie meer
toepaslik nie.

Want Mbeki spreeknie alleen die
studente toe nie, hy besoek eers vir
prof De Vries as hoflikheidsgebaar.

Laasgeaoemdewas sooorstelp oor
die eer wat hom te beurt val, dat hy
terstond die vergadering van Mbeki
in 'n gepakte saal bywoon. En daar sit
hy toe in die voorste gestoelte, langs
die ander ANC-besoekers wat ver
skeie voormalige "terroriste" insluit. .
Sy eerste bywoning van 'n radikale
nie-rassigevergadering.

Daar sit De Vries, min gepla met
die baniere van die ANC en SAKP
voor in die saal. En hy Iyk heel in
genome asdie studentehom toeskreeu:
"Viva DeVries!" wanneeraangekon
dig word dat dit ook sy verjaardag is.

. Ennog 'n bietjie laterswelsy bors
sommer van trots as Mbeki suggereer
dat hy en De Vries kamerade is.
"Kamerade" om op universiteitsvlak
saam aan die toekoms te bou.

Na atloop van die vergadeIing gaan
~ groet by nog persoonlik vir Mbeki in

die motor, omring deur toyi-toyi-ende
swart en wit studente onder die rooi
vaandel.

Enin die pers-onderhoude daarna
is dit 'n heel ingenome De Vries wat
bevestigdat hy en die ANC ooreeng
eIi::omhet om weer te ontmoet oor die
rol van Stellenbosch in die toekoms.

In die gees van die Afrikaanse
versetliedjie: Ons ry met die wa, die
UPF se wa, was dit duidelik dat De
Vries 'n reuse-sprong gemaak het. In

. die proses is hy nie alleen oor al wat
Rubicon is nie, maar sommer ook

'heel bo-op die ANC-wa. Amper
dwarsoor,

Oor so 'nnuutgevonde "kameraad"
mag mens mos nie iets "negatief',

[.
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Net noord van Gweta is o~een '

oggend uit' ons slaapsakke onder 'n
kremetartboom geskud deur 'n geluid
wat enigeme~onmiddellik sal berken,
Dit was kwart voor vier. 'n Leeu bet
gebrul dat die aarde dreun.

AIwas ditnog danker, hetons in \ ~

diekremetartgeklirnomtekykofons
nie die dier kon sien nie.

Net na vyf was die eerste Land
Cruiser reeds by ons kampplek. '

Mans met gewere het gevra ofons
die leeu gehoor het - ons het in 'n
rigting beduie wat hulle baie ver weg
van die leeus sou neem.

TIENIE DU PLESSIS

{Tienie du Plessisis 'n mede-direkteur
van Taurus-uitgewers}

van die grootkat watjou so dikwelsin
Savuti en Ngwezumba, na die noorde,
wakker rnaak.

Die gevaarbestaan dat wanneerjy
, in die sandwereld van die Botswana

KalahariuitkarnP,jyonderdieindruk
kan verkeer dat bier nie meer groot
roofdiere oor is nie,

Les nommer een: slaap altyd in
Botswana in 'n tent, selfs allyk die
uitgestrektheid vir jou so vriendelik
soosdie Van Rhynsdorp-omgewing.

hoogste is en die klank die verste dra
- tot ten minste tien kilometer. In die
droe seisoen brulleeus heelwat min
der, maar in die reenseisoenbrulleeus
ook gewoonlik na 'n reenstorm, vol
gens die waameming van die egpaar
Owens.

Om te brul vul'n leeu sy longe

met lug, trek sy maagspiere saam en
laat die ingeperste lug oor sy stem
bande rol met 'n geluid wat letterlik
die aarde laat dreun.

Die eerste twee ofdrie geluide is 'n
• kort, lae gekreun, gevolg deur 'n

volskaalse brul, maar met vermin
derde volume.

Beide geslagte brul gewoonlik
terwyl hulle staan, die snoet parallel
met die grond - soms eindig die roep
met die neus naby die aarde.

Buite natuurreservate en nasionale
parkeword daar in Botswana redelik
swaarop leeusjaggemaak, Die gewe
re word gedra deur jagters op soekna
'ntrofee, maar ookdeur veeboere wat
bulle eiendom beskenn.

Verskeie navorsers bet al opge
merk dat die Kalahari-leeus in
Botswana nou so te se heeltemal
opgehou het om te bru!. Dit word
toegeskryf aan menslike druk op die
roofdier-bevolking.

Leeus het agtergekom dat hulle
met 'n gebrul nie net ander leeus nie,
maar ook die manne met die gewere
"roep", Dit is heelwat gesonder om
net eenvoudig stil te bly.

Maar 'nmens mis tog die diep roep

vanjaaruit hul bok am die Alexander
Numankade ontsnap.

Miskienhet 'n slim aap sy vingers
deur die tralies gesteek en 'n stukkende
grendel oop gevroete!. Die groep ape
het deur 'n dakvenster tot op die dak
van die gebou geklim, waar 'n ver
baasde Nederlander die klomp spe
lende diere gewaar het. Die polisie en
die universiteitsowerbede is in ken
nis geste!.

Die ape het aanvanklik die mense
wat bulle genader het, met klippies
gegooi, maar na rustige aandrang deur
die opsigters het agtien ape na hulle
hokteruggekee~ .

Twee ape het op die dak agter
gebly. Prof J van Hooff, gedragsna
vorser van die universiteit, was nie
bekomerd oor die twee nie:"Het is
geen drama, die zijn in no time weer
binnen. Buite vind ze bet heel angs
tig, binnen is veiliger. Als het drukt
wordtmetmensenwillenzenogmaar '
een ding: snel weer terug naar hun
hok... · ,

* In die sentraal-Kalahari-omge
wing van Botswana is daar onlangs
onder leeus 'n merkwaardige
gedragsverandering waargeneem. Die
leeus is "vry-lopend", dit wil se hulle
is nerens in ;n reservaat of ander
beskermende omgewing nie,

Marken Delia Owens se dat leeus
gewoonlik brul wanneer hulle
aanspraakmaakop Inspesifieke gebied,
maaroak wanneer ander leeus "geroep"
word. Die Kalahari-leeu sal gewoon
likindieoggend, so tussenvieruur tot
'nhalfuurna sensopkcms, bru!' Dit is
wanneer di~ relatiewe vogtigheiddie

paringsgedrag. Hulle kom in groot
groepe byeen waarbulle voortdurend
aan mekaar raak. Hulle hou hullang
nekke regop en swaai hul diep-rool
bekkeheenenweer. Die hoe kwirrik
kwirrik-kwirrik-roep van die tlamin
ke word afgewissel met 'n vlerk-sa
luut om sodoende bul karmosyn en
swart veredos te vertoon.

Hoe sou so 'n omgewing by
voorbeeld in Engeland nageboots kon
word?

Dr Simon Pickering van die Trust
bet onlangs 'n nuwe projek aangepak
en wag nou angstig op resultate. Die
groepie van dertig kleintlarninke wat
sedert 1961 aangebou word, is nou
omring met ses reuse-spieels,

Die spieelbeelde moet die ban
nelinge daarvan oortuig datbulle skielik
terug is in Afrika en hulself tussen
duisende van bulle familielede be
vind.

Pickering is optimisties: "When
we installed the mirrors it was quite
dramatic. They started wing tlapping
and honking and pushing each other
around." Paring is reeds waargeneem
en die eerste eiers kan moontlik in
Junie verwag word.

Maar'n besanderse insiggewende

reaksie van diere (in gevangenisskap
ofinhul natuurlike omgewing) is die
van vrees vir die mens. Diere is barig
vir mense - met goeie rede.

*Twintig resus-ape wat as proef
diere vir gedragstudies am die univer
siteit van Utrecht gebruik word, het '

.~'~i~~========19=================
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MENINGS Sosiale gedrag van diere

Selfs die leeusweet dis
veiliger omstil tebly

VANAF die vyftigerjare het

beduidende getalle navorsers en bio
loe die grense van bulle onderskeie
ondersoeke begin verskuif. Waar die
klem in die verlede op taksonomie
geval het, het daar 'n geweldige be
langstelling in die sosiale gedrag en
die verband tussen die gedrag en die
natuurlike habitat van diere, ontstaan.

Diere in gevangenisskap word tans
gebruik vir gedragstudies van enige
aard en natuurlik bring die toestand
van "aanhouding" 'n nuwe perspek
tief tot die studieveld.

Die sosiale gedrag van diere ver
ander sodra die mens in die prentjie
verskyn en/of die dier uit sy natuurlike
omgewingverwyder word. Die moeite
wat met talle "kunsmatige teelpro
gramme" ondervind word, is 'n be
kende resultaat hiervan. Die neiging
is tans om in sulke gevaIledie natuurlilre .
omstandighede so getrou moontlik te
probeer naboots.

Soms moet daar met vindingIykb:id
te werk gegaan word:

* By Slimbridge in Gloucester
shire (Engeland) probeer die Wild
fowl & Wetlands Trust allank (son
der welslae) om kleinflaminke te teel.
In Afrika broei die kleinflamink in
groepe van duisende en selfs miljoene.

. Die,kolonies is dikwels gemeng - die
groottlamink en die kleintlamink kom
in dieselfde babitat voor, maar ding
nie om dieselfde voedselbronne mee
nie.

Innatuurlike omstandighede volg
die kleinflamink 'n kenmerkende

Handves van menseregte: wie
, -

aan die mens vat.vat aan God

TEKS EN KONTEKS

B EHOORT die kerk kampvegter '

vir menseregte te wees?
Vra die vraag en meteens is die

diep skeidslyn wat die Suid-Afrikaanse
kerklike gemeenskap in twee ver
deel, sigbaar.

Vir eendeel is kerk en menseregte
sinoniem. Vir diesulkes is dit 'n
vanselfsprekende taak van die kerk
om die regte op alle moontlike mani
ere te bevcrder,

Vir 'n ander deel is "menseregte"
opsigself 'n onverteerbare begrip 
iets wat ruik na "bumanisme" of na
daardie aartsvyande, die VVO of die
Wereldraad van Kerke - in,elk geval

iets waaraan geen ordentlike kerk
mens met 'n tang sal vat nie.

Die verskil word Iastiger in 'n tyd
waarin die meeste mense aanvaar dat
'nhandves van menseregte deelvan'n
nuwe grondwet gaan, - en moet 
uitmaak. In Namibia staan dit reeds
so opgeteken.

Hier te lande het die Regskom
. missie 'n uitvoerige verslag die lig
laat sien waarin 'n deurdagte pleidooi
ten gunste van so 'n handves gelewer
word. Ironies genoeg - maarook nie
heeltemal: onverwags .nie - het die
skerpste kritiek op die Regskommissie
se voorstelle vanuit teologiese oorde

·gekom.
Hoe rym dit? Waarom sou daar

van kerklike kant beswaar teen mense
regte wees? Daar is meer as een rede
vir die houding; wat verskillende
kerklike tradisies, sosiale verskille
en persoonlike ervaring insluit. Hier
wil ons egter die aandag op net een
oorsaak vestig, naamlik die manier
waarop ons oor mense dink.

Teenstand teen menseregte (van

kerldike en teologiese kant),bn vanuit
twee hoeke kom. Eerstens kan die

konsep verkeerdelik verstaan word
as sou dit beteken dat die mens
"teenoor" God wil staan en regte van
God wileis.

. Dit sou impliseer dat die mens
hom-/haarself voor God wil hand- .
haafen sekerwil maak dat God nie op
die mens se terrein oortree .nie.

Maar so 'n opvatting is beeltemal
vreemd aan die manierwaaroor in die
Bybel oormense gepraat word.

Volgens bul aard is mense nie ver
onderstel om in kompetisie met God
te tree nie. Die mens is ook nie op .
sigself waardevol en belangrik nie,
Die mens is waardevol omdathy of sy
God se skepping is en God se beeld
dra. '

Daarom moot versigtig met die
mens omgegaan word en kan mense
nie maarsommerop enige manierbe
handel word nie, Wie aan die mens
vat, vat aan God.

Daar is 'n tweede, dieperliggende
rede vir die teenstand teen mense
regte, Dit gaan terug op wat ons 'n
pessimistiese siening van die mens

, kannoem.
Hiervolgens is die mens 'n son

daar, iemandwat aIleen maar op genade
kanhoop - enbeslis nie iemamnd wat

op regte lean aanspraak maak nie.
Mense moet nie te veel van hulself
dink me en van mense moet .nie te
veel verwag word nie,

Dit is so dat sonde iets aakligs en
iets werkliks is. Dit dreig om die
mense se. lewe te verwoes, Die
werklikheid beskou die Christelike
geloof met ems - met sulke ems dat
dit nie die laaste woord oor die mens
kan wees nie.

Die laaste woord is dat God die
mens nie alleen laat nie, maar 'nnuwe
lewensmoontlikheid open - die moont
likheid vanbevryding van sonde, van
'n gelouterde bestaan. .

Dit is vanuit die nuwe.rnoont

likheid dat oor die mens gedink moot
word. Dit is om hierdie potensiaal
van die mens tot sy reg te laat kom dat
die lewensruimte van die mens be
skerm moet word. Die mens moet 'n
lewenswaardige bestaan kan voer, Die .

. mens moet op regverdigheid en reg
kanreken.

Die mens moot die vryheid van
. beweging van denke he om ten volle

te kan ontplooi. Wat Godregtig met
, die mens in gedagte gehad bet, word,

duidelik uit Psalm 8.
Met eerenheerlikheid is die mens

gekroon - hy of sy is feitlik 'n godde
like wese.

Die pessimistiese moet dus met 'n
realistiese siening van die mens ver
vang word.
. Realisties in die sin dat die uit
werking van die sonde nie ontken
word nie, Maar ook realisties in die
sin dat die sonde nie die laaste woord
oor die mens spreek nie,

Daarorn word die teologiese verde
diging van bevordering van mense
regte so dringend - aan die een kant
om die mens teen mense te beskerm, ' ..
aan die anderkantom die leWensruimte
virdienuwe lewensmoontlikheidvan
die mens te waarborg enveilig te stel.

Die kerk behoort daarom op die
voorpunt te wees om voorspraak te
doen vir menseregte endie kerk moet
aktief meewerk aan die formulering
en verfyning daarvan.

Menseregte is nie 'n "bumanistiese"
konsep nie, maar 'n evangeliese manier
om die lewe en die samelewing meer
menslik te maak.

{Teks en K01Jleks word dew 'npaneel
van vooraanstaande teolot geskryf)

.,. '.
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Vervolg op bl22

fully legislation relating to planning and
development, and to make such changes as
are necessary to facilitate public participa
tion in the development of our environ
ment, and to make all our cities better
places for all their inhabitants.

Eenparty-blindheid
GG Michaelides van Pretorta-Wes
skryf:

Die vraagstuk ooreenpartystate in Afri
ka, hoekorn hulle ontstaan het en diege
volge daarvan word sistematies deur byna
aIle inligtingsmediainons land geignoreer,

. Ek dink sommige redes vir die blindheid
b: '

* Mense met donker velIe is te besig met
pogings om Whitey van hulle nekke af te
skud. Hulle bet nie tyd vir haarfyn ontledings

, van demokrasie nie.
*Rassistieseblankeshetnognooit in die

demokrasie belang gestel nie. Wanneer hulle
oor eenpartystate praat, is dit net om ander
mense bang te maak. .

* Demokratiese blankes vrees dat as
hulle aan sulke dingekrap, daarnare goggas
kan uitkruip,

Ek dink die algemeenste verskoning vir
die stigting van 'n eenpartystaat in Afrika is .
dat die betrokke staat se bevolking te skerp
langs starnlyne verdeel is. Dis is veront

-rustend, wantstamverdeeldheid tussenmense
van dieselfde kleur is dalk erger as kleur
rassisme.

Daar is 'n groot behoefte aan inligting
oor huidige houdings tussen verskillende
nasies in Suid-Afrika. Onsmoot ook probeer
ontIeed hoe nasionalisme funksioneer. Ek
vermoed dat nasionale identiteit hoofsaak
likgekorreleeris met taal- engodsdiensver
skille. Aanwattergroep sweerekmyhegste
trou'l Sweerekdit aan myself, my gesin, my
nasie, my staat, my spesie, my biosfeer, my
Here..'l

Miskien sweer ek dit aan die instansie
wat my die hardste onder die blaker skop.

Om Suid-Afrika 'n beter plek te maak,
, moet ens probleme aanpak wat - sover my

kennis strek - nog nooit in die geskiedenis
opgelos is nie, Dit kan 'n opwindende
uitdaging wees. Maar onkunde kan ons
beslis nie bekostig nie.

Geluk Yeoville

lojaliteit" en 'n solidariteit tussen aIle "Afri
kane". Al wat die PAC en Azapo deel, is
teenkanting teen rasse-onderdrukking, 'n
militante steun vir sosialisme en 'n-agter-

. dogtige houding jeens onderhandelings.
Verder werk die twee saam in die Nactu
vakbond - naas Cosatu die tweede grootste
nasionale vakbond. Die ooreenkomste ein
dig daar.

Soverekweet,is dithoegenaamdnie deel
van die swart bewussynsideologie om "one
settler, one bullet" te skree nie. Die slagspreuk
is eintlik tradisioneel een van die Afrika
niste se revolusiepraatjies,maarin die afgelope
tyd betdie PAC-leierskapprobeer (met hoeveel
vasberadenheid sou eknie kon se nie) om sy
volgelinge te oorreed om die kreet te laat
vaar.

Ek hoop dat julle in die toekoms beter en
regverdigerpublisiteit aanbeide die PAC en
Azapo sal gee. Albei groepe se ware foutc en
swakhede - soos 'n gebrek aan politieke
soepelheid en vindingryke strategiee - hoort
in die kalklig. Maar stereotiperingen foutiewe,
oppervlakkige dekking van die bewegings
help niemand nie.

Vtye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet oortree of lasterlik is '
nle, mits die korrespondent se naam en volledige adres bygevoeg word

as 'nskuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die reg voor om
briewe te vetkort: Skryfaan: Die Redakteur, Vtye Weekblad, Posbus 177,

Newtown 2113. Of bel metjou mening na (011) 836·2151. '

Azapoen PAC

Andre Gaum van Stellenbosch skryf:
In u skinderrubriek, Brolloks en BittergaI,
maak u in u uitgawe van 17 Mei weer eens
van laakbare metodes gebruik om verskillende
mense openliken bedektelikby te kom - van
min MagnusMalanen min Pik Borha (,WaIter
die Wonderman") tot my pa, redaIdeur van
Die Kerkbode, en myself.

Ek bevind my dus in besonderegeselskap!
Kortvoor lank sal u maniervandoenhopelik
meebring dat u koerant hom erens vasloop.

Ek bring die volgende feite mderu aandag:
,I. Die prent waama sommige lede van

die Stellenbosse Studenteraad verlede jaar
in 'n Bophuthatswana-hotel gekyk het, was
nie 'n "blou film" nie.

2. Daarom is die prent ook nie op 'n
obskure manier vertoon nie, maar gewoon
weg enopenlikindie betrokke driester-hotel
se fliek. '

3.Ek en my maats het voordat dieverto
ning klaar was, uitgeloop, en met mekaar
saamgestemdat dit 'n "rot prent was.

4. am op 'n aandas jy niles te doen het nie
na 'n prent te gaan kyk en dan te besefdis 'n
swak spulletjieenpad te gee, isnatuurlikiets
anders as om die prent te maak. Tina du Toit
het haar rubriek in Die Matie eiehandig
gemaak - en haar skryfsels het elke keer van
uiters swaksmaakgetuig. Daaromhet sy die
trekpas gekry. Caroline Coetzee van dIe

, Johannesburg-tak van Earthllfe Africa
skryf: .

Earthlife Africa would like to congratulate
the people ofYeoville on their success in the

Glen Retlef van Rondebosch skryf: battle to save the Yeoville Ridge from devel-
Hoewel ekheeltemal metjulle eensgesind is opment for business purposes. We believe
dat die slagspreuk "one settler, one bullet" that this is not only a victory for the people
verwerplik en kinderagtig is, moet ek wel ' of Yeoville, but that it has importantimpli-
mykommeruitspreek oordie feitdatjulle in cations for the future development of'Johan-
'n redaksiekolom die PAC en Azapo in die- nesburg as a whole.
selfde asem kannoem (Vrye Weekblad, 20 We regard the fact that a company has
April 1990). taken the wishes ofa community into regard

Die PAC is gladnie "'n swart bewussyns- in this context asbeing of the utmost impor-
groep" nie, en Azapo het feitlik niks met die tance, We hope that other companies will
PAC te make nie, follow Sanlam's responsible manner with.

Azap.o is natuurlik 'n swart bewussyns- respectbothtothisandtootherde~elopment
groep wat homself skaar by die vryheids- sites .•
filosofie van die beroemde Steve Bantu Biko. We note.however, that at theeaement the
Die filosofie Ie klem op die rol van die on- hands of many communities campaigning
derdrukte in sy/haar eie vryheidstryd en die for what they believe to be more sensible
ontwikkeling van sy/haar eie menslike planning are tied by unsympathetic legisla-
bewussyn. Die PAC, inteendeel,is 'n Afri-:', tion. We therefore call on the government, at .
Iainistiese groepwat glo aan 'nbree "Afrika- a local and national level, to examine care-

Dit is tyd dat die kerke hul prioriteite agtermekaar kry. Op
die oomblik is die SA Raad van Kerke en sy lidkerke in 'n
.twisbetrokke met die NG Kerk ofhulle wel op uitnodiging
van Staatspresident FW de Klerk met die regering moet
praat. Die doel: Om saam te werk tot 'n vreedsame oplossing
in Suid-Afrika. ,

Maar terwyl hulle debatteer oor abstrakte oplossings in
die lug, kom dit voor ofhulle almal besig is om hulle taak
gruwelik op grondvlak te verwaarloos. Want waar is die
SARK en die NGK - wat swart en wit Christene oor die
totale spektrum verteenwoordig - in Welkom'l

Waaris diepraktiese vredesplannewaaroorhulle sobaie
praat in eindelose konferensies ierwyl mense sterf?

Die wet van Christelike naasteliefde en versoening
vereis minder praat en meer doen, .

Sakemanne en die ANC

Staatspresident FWde KlerkenANC vise-presidentNelson
Mandela het albei twee baie suksesvolle internasionale
besoeke agter die rog - De Klerk in Europa en Mandela in
Afrika: ' , " "

Vir Suid-Afrika was die besoeke van besondere belang.
Daar word nou met nuwe oe na ons landen sy voorste leiers
gekyk. Vir dieeerste keerword ookintemasionaal geglo dat
'n vreedsame oplossing in Suid-Afrika wel moontlik is.

De Klerkwordnou aanvaaras 'nleiermet 'nnuwebeleid,
'n man van integriteit met die meed van sy oortuiging om
die NP se eie skepping van apartheid af te takel.

Mandela word geeer as 'n leier van visie, 'n man sonder
bitterheid wat bereid is om die verlede te vergeet en saam
met De Klerk te bou aan 'n nuwe nie-rassige demokratiese
Suid-Afrika, ,

Die twee leiers kom terug met die boodskap: Die inter
nasionale gemeenskap verwelkom die nuwe ontwikkeling
en sal alles doen om Suid-Afrika te help om hierdie ideaal
te verwesenlik

,Maar in hul afwesigheid het die ontstellende gebeure in
Welkom 'n ander en nog belangriker boodskap vir Suid
Afrika uitgespel. En dit is een waarvan sowel De Klerk as
Mandela, die NP en die ANC, deeglik kennis meet neem.

Die werklike oplossing vir ons probleme is nie te vinde
in Afrika of Europa nie, maar hier te lande. Nie Bonn of
Londen, Lagos of Kai'ro beskik oor geheirne formules om
ons komplekseprobleme op te los en om ODS na 'n vreedsame
toekoms te lei nie.

Dit is in Johannesburg en Soweto, Welkom en Thabong
waar swart en wit Suid-Afrikaners saam moot worstel om
antwoorde te kry.

'IndieaanheftotdieGrooteSchuur-gesprekhetdieANC
en die regering ooreengekom op 'n gesamentlike verbin
tenis om die huidige kIimaat van geweld te verwyder.'
Sukses in die verband is duidelik 'n absolute voorvereiste
vir die welslae van die proses van vreedsame onderhande-
linge. '

Die konflik inWelkomhou tans 'npotensieleen erristige
bedreiging vir die vredesproses in. Die les van Welkom is
dat vrome verklarings op sigself nie geweld beeindig nie.
Bepalendvir die toekoms van die GrooteSclmur-ooreenkoms
is wat staatsmanne,politieke leiers enpartye op die grondvlak
doen; hoe hulle die daad by die woord voeg en die opregte
vrese van gewone mense aanspreek.

Daarom doen ons 'n dringende en ernstige beroep op
, sowel De Klerk as Mandela: Maak die oplossing van die

Welkom-konflik jul eerste en hoogste prioriteit. Besoek
Welkom onmiddellik voordatjulle albei op verdere oorsese
besoeke gam, hoe belangrik dit ook al beskou mag word.

Bring self jul eie mense tot bedaring, Stel sonder verwyl
'n gesamentlike krisis-komitee aan om permanente vrede te
bewerkstellig.

Want soos ons dit onlangs gestel het: "As Welkom dit
sonder 'n rasse-bloedbad oorleef, sal dit good gaan met die
res van Suid-Afrika." .

Welkom

Kerk

Die eerste omvattende debat wat die ANC oor die her
strukturering van die ekonornie met die Suid-Afrikaanse
sakegemeenskap gevoer het, is rede vir optirnisme.

Riglyne is uitgestip en verduidelikings is aangevoervir
die ANC se nasionalisering- en herverdelingsbeleid, die
voortgesette gewapende stryd en oproep om sanksies.

Die sleutelfaktor bly steeds die totale opheffing van alle
apartheidswette en strokture en die skep van 'n verenigde,
demokratiese en nie-rassige Suid-Afrika voordat enige
positiewe gebare deur die ANC oorweeg kan word.

Politieke en ekonomiese hervorming moot hand aan
hand geskied met die opheffing van blanke oorheersing in
al sy vorme.

Onder die sakegemeenskap was daar 'n groter besef van
die omvang van die probleme -en dat 'n lang proses van
inspraak en onderhandeling nog voorle,

Dit is hoe ons ons land se probleme gaan oplos: deur
rustig te sit en met mekaar te kommunikeer en van mekaar
se standpunte te probeer oorreed.

VryeWeel(bla

VryeWeekblad, 25 Mei1990
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To toyi or not to
toyi•••

Bittergal hoor die verkrampte rektor
van RAU, Cas Crause, praat graag
daarvan dat hy homself sien as 'n
"FW in die kleine",
... Delusions of grandeur, broeder.

Cas wie?

VIole, sy polisiemanne en die regses
isniedie enigsteswatdie blaammoet
kry vir die bitterheid in Welkom nie,

Na wat Brolloks vemeem, is Anglo
American se veiligheidspersoneel by
die myne nog meer fascisties en ras
sisties as die meeste manne in blou.

'n Voorbeeld?
'nMensmagdeesdaeenigeplekin

Suid-Afrika toyi-toyi, selfs in die
hoofstrate van Johannesburg en Pre
toria. Maar daar is 'n absolute verbod
op toyi-toyi opAnglo se grondgebied.
... En eendag gaan die groot kapita
liste na die mense se pype dans, of is
dit toyi-toyi?

, Switserland het twee vrae dadelik by
Bittergal opgekom:
• Wie'tbestuur? Enhoe Iaat was dit in ' "
die aand?

Wie'tbestutir?

Nog 'n Honoris
'"Kroeks

toe Visser vir Vlok "die stomme
minister" noem,-En Brolloks dag dan
die twee is sulke dik pelle!
... Hou die ruimte volgende week dop
vir 'n interessante verhaal oor die
advokaat se rekeninge wat hy aan

.Vlokkie en sy polisie stuur... .

Mc;t die nuus van Pik se ongeluk in

Bittergal wil die week sy eie Honoris
.Kroeks-medalje (plastiek) uitdeel.Aan
Hoofgeneraal Magnus de Merindol
(Wasgoed ingesluit) Malan (helaas,
ookhy is nog in die kabinet - maar glo
ook so dat 'n mens dit nie eintlik
agterkom nie.)

Waarvoormoethy'nmedaljekry?
Vir sy stelling dat dit 'n blatante

leuen is dat Suid-Afrika sy buurstate
gedestabiliseer het.

Net 'n baie dapper man kan s6
blatant lieg in die aangesig van oor
weldigende getuienis tot die teen
dee!.
... Duisende weduwees enwese in ons
buurstate kan daarvan getuig.

Die stomme wie?
Ekskuus, maarIDS is nog by die Banns
kommissie.

Daaris so 'n waardige oubasie wat
'n advokaat - skuus, senior advokaat 
is vir diepolisieby die kommissie. Sy
naam is LCL Visser.

ToePieter Botes aanregter Harms
vertel hy het Adriaan Vlok (ja, hy is
nogin diekabinet,nugterweethoekom)
van die BSB vertel, toe se Visser hy
treenou ook namensdie minister op.

Daar sit die hele kommissie regop

TantKoekse

"BSB-man bid voor rugby," lui die
opskrif die week op Die Transvaler
(ja, die ou blaadjie bestaan nog) se
voorblad.

Dis nou die BSB-agent Calla Botha
wat die naweek vir Transvaal se rug
byspan uitdraf.

Had hy maar voor sy ander
aktiwiteite ook gebid,
... Soos die BSB se onderduimshede
nou aan die uitkom is, kan 'n mens
ooknet dftvirhom se: Nou saljy eers
moet begin bid, Callatjie!

'n Honoris Kroeks
Bid, Calla, bid!

die stukke harde Dotter sit so tussen
sy tande vas. Joe? Joe moer, man.

Hoenderhaan met

BROLLOKSEN
BITTERGAL

geregtig kan wees op enige vorm van
beskermingl) Toe laat Brolloks born
sommer skets. Hy lykinderdaad soos
die skets hiemaas.
... Net inligting ingesamel, seg Joe en

Brolloks het in die koerante gelees
van die BSB se bcsturcnde direkteur
(met soveel miljoene rande tot sy
bcskikking verdfen hy 'n saketitel),
kol Joe Verster, se aardige vermom
ming wanneer hy by die Harms
kommissie opdaag.

Brolloks kon dit half nie glo nie,
toe gaan hy self di6 week kommissie
toe.

Daar sit die bulletjietoe ewe breed:
'n totaal belaglike pruik van klapper
haar, 'n plastiek-baard wat tot op sy
naeltjie hang en 'n donkerbril wat die
res bedek - net sy neus steek uit.

Wat Brolloks dadelik laat dink
het: s6 moes die spreekwoordelike
Tant Koekse Hoenderhaan gelykhet.
Gebeel en al verspot, soos 'n baie flou
grap.

En dan het die man glo 'nhele rits
medaljes by die weennag gekry. Kon
nie vir dapperheid gewees het nie 
hy's dantebanggat omsy gesig te wys
nou dat al &y sondes uitkom! Seker 'n
Honoris Kroeks of iets.

Regter Harmsse 'nmensmag hom
nie afneem nie. (Asof so 'n man nou
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Vlok se seenwense soos
margarine op moeder

endogter se tong

.LAAI die koeksisters, vrinde,en bring
die wasgoed in: die kommando's is
aan die opmars en mister Vlok se
seenwense sprei daaroor heen soos

.rama margerine op die tonge van
moeder en dogter. In die supermark.
In die advertensie. As julie dan moet
weet.

Iedergeval, Egbertus in sy aan
sienlike eenvoud vind die protesbe
des van Staatmaker Vlok, vroomste
onder die vromes, effensflou, Om te .
wil aanvoer dat die AWB se thuggery
department onaantasbaaris tot tyd en
wyl hulle die wet oortree, is uiters
skeppend, maar ewe lagwekkend.
Mister V, jy tree mos al jare op teen
mense wat bloot op straathoeke staan
met plakkate wat vreedsaam om sosiale
regverdigheid vra. Nou kanjy skielik
nie die vinger lig teen gewapende
patrollies nie, En so aan ensovoorts,
till Pik comes home with the cows.
Synde 'n bull in 'n china shop. Prosit,
broeder, dit magjou laaste woos.

Dwarstrekkers
Die mense van onse vreemde ge
meenskap is alweer besig om dwars
te trekente verbrokkel, ekdogdan dit
was 'n besondere talent van die Afri
kaner.

Maar dit lyken vir Egbertus of die
PAC desperaat vasklou aan die ou
sprietjie mag wat so langs hom ver
bygroei, aangehelpnatuurlikdeur die
eienaardige markopname in Soweto.
As die PAC die meerderheidsteun in
Soweto het, geliefdes, eet Egbertus
Magnus PI se knaende hoedjie op.

Intussen sorg die goeie sie1e van
daardie organisasie vir kleur en afwis
seling in die politieke landskap wat
met FW en sy binnelandse vriende,
hoewel net tydelik binnelands, mak
lik so vaal kan wees as die ou NP
politiek. VraMoederofditD.ounodig

is om kleur in te sleep. ledergeval, 'n
mens rnoetdie strominge in die land
nie ligtelikopneem me. Moet ooknie
so na'ief wees om te dink dat dit in die
Skoon Administrasie se belang is dat
die ANC uitermate sterksal wees me.
Divide and rule is hoeka reg bewys.

Noudat daar ook niemand oor is
vir die BSB om te vermoor nie, kan
die siele seker ingespan word om die
PAC-gedoente te boost en 'n wig te

. dryf in swart eenheid, As julle dink
Egbertus yl, dink net terug aandie
besoek destyds van Ted Kennedy: hy
was die gas van die Congress-onder
steuners, en sy aankoms is met fan
fate deur die Azapo (PAC-gesindes)
versuur op die lughawe. 'n lllegal
gathering soos min. En tog het die
polieste nie 'n hand gelig nie. So gryp .
die regering op hoogs onverantwoor
delike wyse bondgenote aan op die
ingewing van die oomblik, vir kort
stondige gewin. Daardie truuk is nog
nie uitgewoed Die. .

Moeder en Inkatha
,

Van uncomfortable bedfellows ge
praat: Moeder wil nou by Inkatha
aansluit. Seg sy met 'n maiden name

soos Gatshahou die staatshoofaldaar
vele belofte in. Sy jeuk om te kan
uitroep: gotcha, Gatsha!

Iedergeval, Moeder is bekommerd
dat haar aansoek om lidmaatskap in
die wiele gery kan word deur die feit
datsynieregsgenoegisnie. Vrasyof
'n mens dan aan Blanke Veiligheid
moet behoort om lid te kanword? Seg
Miesies Klaagvoort dan sou daar maar
minZoeloes aanInkatha behoorthet.

Inkyblot
'n Dirk Coetzee van die Kwaaizulu
polieste het so pas onthullings ge
maak aan Vrye Weekblad van die
ooste.

Seg'n konstabel van daardie geweste
dat die poliesle van Kwaaizulu en
Inkatha pragtig s..amwerk om dinge
vir die UDF-tipes warm te maak.
Warm soos in aan die brand; soos in
huise aandie brand. Seg die bebaarde
van Ulundi dit kan tog nie wees nie,
die storie is dan nie in 'n hof getoets
nie.

Soos sy eie storie teen Kagiso
Trust, voeg Oswald by. Oswald sal
nie maklik lidmaatskap van Inkyblot
kry nie, selfs .Moeder sal meer aan-

vaarbaar woos vir die warlords.Moeder
ismal oor dienaampie InkyblotInkatba.' .
Lank lewe die Hoge Priester van
Inkyblot.

S~n City
Vanuit die land van staatsgrepe kom
daar 'n sappige nusie, A sop from
Bop.

Behalwe dat dit nie eintlik 'n land
is nie, dis dan in sestigduisend stukkies
opgekerfom nie die witbase se plase
te vemiel nie, elke soewereintjie bet
sy prys, of hoe? Oak kan daar nie
staatsgrepe wees nie, want die plek
kie is nie 'n staat nie, niemand erken .
hom nie, Maar hy het nietemin 'n
staatshoof, 'n entertainer wanneer hy
die dag nie onttroon is nie,

Seg die filosofiese wese hy won
der of sy wereld nie weer by Suid
Afrika moet inskakel nie, daar's after
all'nnuwe Zuid-Afrika in die offing.
Seg Oswald die berig het dit mis, die
agbare staatshoof kon dit nooit gese

"het nie. Wathy waarskynlikgesehet,
was dat Zuid-Afrika by Bop ingelyf
moet word.

Dalk, seg Moeder, kan Zuid-Af- .
rika nog 'n provinsie van Sun City

HOE RYM DIT DAN?

EGBERTUS
KLAAGVOORT

word, dan sal dit minstens betergaan
met die ekonomie.

Fast lane
Verskoon tog vir Moeder vandag,
vrinde, sy is stokflou van die gerond
keIjakker in Europa, die jet-Iag julle
weet, en sy het nie haarsmelling salts
saamgebring nie. Nou new dit en dit
steun, en almal vergeld dit, of is dit
nou ontgeld?

Seg Moeder die getoer is some
thing else, dis life in the fast lane soos
Miesies Klaagvoort se wanneer sy 'n
dubbele baksel in die oond gestop
het. Seg Oswald life in the fast lane is
wanneer Miesies Klaagvoort bombuite
etensure onder 'n koolblaar opspoor
en hy die chicken run vat.:Beweeg
like familie, die Klaagvoorts. Foei
tog, party rugbyspanne moet vir hul
spelers motors persent gee om hulle
beweeglik te maak.

Vrye Weekblad, 2SMei 1990 •
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shared among twice as many people.
If housing is a right, as claimed by Mkwayi,

then presumably education, food and clothing
alsoare rights. Soparentsneed worryonlyabout
money for entertainment and perhaps liquid
refreshments. The government is to see to the
rest. That is those who work hard and limit
family size must pay extra taxes to supporttheir
carefree neighbours. Don't make me laugh.

after all.
The bottom line is jobs availableexceeding

supply, which will empower an employee to
claimhigher wages under threatof resignation.
A solution to our problems, political and other
wise, is impossible withoutmassiveincrease in
the supplyofjobs. Theremustbenewjobs. Two
people doingthe work ofonein stateenterprises
results merelyin a fixedamountofwealthbeing

.-----------~''t.fJ-Il -fCol-fJ v-----------,
'-.J-k d i:f ~d-n Ize.tse.
~ .:rltacl .ftef:.

Weekblad, 12April 1990) to promote sanctions
yet complainthat thegovernment is privatising
in order to make good the shortage of invest
ment from overseas and to payoff overseas
loans. Have your cake and eat itl

Of course we must privatise, and the ANC
mustprivatisewhen it getsinto power. A priva
tisedindusttyis inevitablymore efficient, borne
out by the large numbers of discharges from
state undertakings quotedin the article. These
dischargesare not theend of the story. So long
as electricity, postal and railway services con
tinue, there is no reduction in the amount of
wealth produced. But the lower state wage bill
meanslower taxation,whichmeans that private
individuals can spendmore and businesses can
expand, both factors leading to mere new em
ployment. The workers discharged from state
enterprises, or other unemployed, are now pro-.
ducing real wealthwhichthe whole country will
experience as a higher standard of living.

The state could spendthe proceeds ofpriva
tisation on welfare,but it isbetter to spend it on
blackempowerment,thatisempoweringpeople
tostandontheirownfeet,and that isbeing done.
Betterstill wouldbe toreduce taxes. The conse
quent extra spending by consumers and the
expansion by big and small business is abso
lutely market related, whereas much of the
empowermentwill be well-meaning but disap
pointing because of isolation from the market.

Mkwayi thought fit even to object to the
appointmentof Jan Steynto control the spend
ing of the R3 billion. Ifhe has a better person in
mind,please advise.PerhapsChiefButhelezi or
theSoweto Council.Theyare "his ownpeople",

CLKldson van Edenvale .skryf:
What chutzpah of Wilton Mkwayi (Vrye

Privatiseer .

Leer kinders leer
J du Plessis van SalOlburg akryf:
Ditishoogtyddat aartsbiskop Thtuen sy navel
gersophouom agter apartheid weg te kroip en
bullehandeuitsteek en werk om te kry waama
bulle sock.

En CbrisHani moet die jeug leer om op die
skoolbankc te gaan sit en te leer; die skole
gebruikwaarvoordit bedoel ~s. .,

Die slrole wat die bJ.ankes uit hulpvaardigheid .
ennaasteliefdegegec het om bulle tohelp indie
lewe dat hulleuit eie inisiatiefbo uit kan kom..

Nou word hulle geleer om die skole af te ..
.brand,

Die Afrikanerswas ook arm, maar het deur
.hardewerkendourhulle verstand togebruik die
geleenthede raakgesien en konstroktief te werk

.gegaanom bo uit te kom.
Daaris vermoende.swartmense en saam met

die geleerdes onder bulle kan ~lle. fabri~ke

oprig. Maar dit lyk my hulle wil me SO-lets
beginnie,wantdaarisnieblankeswathulletecn
ChrisHanisejeug kan beskerm nie,

Benny Alexander vind geen probleem met
die apartebestaanvan die PAC en ANC nie en
beskou dit as 'n belediging dat blankesverwag
hulle moet dieselfde idees en progmmme he.
Maar die swartes verwag dat die blankes die
selfde idees en planne ashulle moethe.

fO

,I. ';...

:1,
MARK

Rockeystraat28a. Bellevue, 2198
tilt Bezuldenhoullaan

reI(011) 648-D25l Faks(011) 648·9509
Handelsnavrae welkom

REGTE
EGTE GOEIE

GESONDHEID5
VOEDSEL

Suzukl-motorboot (65
perclekrag) goele toes1and .
te koop. Kontak mnr en
mev Gordon (01491)
98451

Illustrations, comics, lo
gosand glCflhics designed
and executed. Good, quick
and cheap. Contact M
Krouse andALord at(Oll)
339-6880 day and night

Tarlef: R10 vir
25 woorde of

'n gedeelte
daarvan

kunsstigting, Posbus
2642, Paar17620. Tel
(02211) 624924

Fruits& Rootsverskal die
beste gehalte voedsel

en natuurlike
produkte - handhaat

dJehoogste
gesonclheids· en

ekologiese standaarde.

•
F:DI 'n5 VIRBETER

.
. nu GESONIltlElD .... , .&ROO1SNATUURlIK

NOU OP 'N NUWE
RUIM PERSEEL
NET1 BLOK
STRAATAF!

BETREKKINGS

Woensdag 30 Mel
- U word uitgenool om u
wegneemete om 1nm na
die USIS-ouditorium, 3e
vloer African Life-gebou,
Commissionerstraat 111,
Jhb te bringvir 'n reeks
middaguurvideo'sgetiteld
"Ethics inAmerica- Does
The DoctorKnow Best?"
(Die video verken die
dokter/pasitlnt-verhou
ding). Almal welkom

The US Infonnation Serv
ice at the lpelegeng
Community Centre will
present a series of vld
eos on "Ethics In Amer
Ica"during the months of
May and June. .

The videos will be
screened Tuesdays at
3pm.
The video's title: "Ethics
in America- Does The
Doctor Know Best?"

DALJOSAFAT
KUNSST/GTING

Koordlneerder
Verantwoordelikhede:
Koordineer van gratie
se/skilder-werkswin
kelsen uitstallings, al-

.gemene administrasie,
skakelwerk enbemar
king.
Die suksesvolle kan
didaat moet tweetalig
wees en kennis en 'n
gesonde belangstel
ling in kuns en ver
wante bedrywighede
he.

. Ondervinding van be
marking enskakelwerk
is 'n aanbeveling.
Gratis aKkommodasie.
Aansoekevoor31 Mei
1990 aan: Adminis
trateur, Daljosafat-

Story writers and artists
are invited to submit a
short picture story book
for children for the Abe
cedarius Books Picture
Story Competition.
The story,withpicturesin
black and white and one
colour, shouldbe between
two and twelvepages.
Abecedarius Is eager to
stimulate South African
writing for young people
and will consider all en
tries for publication.
Closing dateJune 1,1990.
For more information
phone 887·7297

Ver1aalwerk/
proefleeswerk:

Engels/Afrikaans, Afri
kaans/Engels, ailetekste
(ook tegnles). Billike tao
riewe.
Faksdlens ook. beskik
baar. Skakel Julia (021)
797-3412

winkelsen opleidingspro
gramme aan oor geweld
teen vroue.
Vir verdereinligting skakel
(011) 642-4345

Crafts
Have you got some un
usual knick·knacks to sell
at the Flea Market?
Tel Manfredat (011)788
3994

GEBEURE

Visual art courses
learning to58e. Eyelrain
ingto lookat shape, form,
colour dimension trans
lated into drawing, paint
ing, SCUlpture and crafts.
Classes available dayand
evening for children and
adults,
Phone Maggie vanWezel
at 614-7297 after 5pm

Tik- en vertaalwerk, bel
Louise by (012) 46-6577

Dlenspllg Advlesdlens.
Vir gratis en onaf
hanklike advies op
enige navrae oor
diensplig.Skakel
Durban (031) 301
5663 Richard (w),
Pietermaritzburg
(0331)94-4079Mark
(h),
Kaapstad (021) 689
1194 (5.30nm tot
7.30nm),
Grahamstad .(0461)
26067 Rudi (h),
Oos-Londen (0431 )
27713,
Port Elizabeth (041)
56-1483,
Pretoria (012) 320
2230 Alice (w),
Johannesburg (011)
6148106 Neil (h)
of gaan nadie Meto
distekerk, Pritchard
straat 79op Dinsdae
van 4.30nm tot
7.00nm

POWA (People Oppos
ing Women Abuse) is 'n
ondersteunlng- en In
Iigtingsdiensvir mishan·
delde en verkragtevroue.
Ons bied ook werks-

(011) 728-4678 (Vrydae,
Saterdae en Sondae) of
skakel (011) 787-7734
Maandae

TAROT readings
Uncovering whatyou really
are, of letting yourself be
yourself, ofletting every- .
thing that Is not yourself,
fallaway. R30.
Please phone Ushke·at
(011) 614-5398

DIENSTE

Bedrewe verwer. Hulse,
woonstelle, kantore.
Uitstekendeverwysings.
Vir verdereinll . skakel

CABANA Winkelspruit: 6
bed luxury from29 June
until 6 July 1990, R200
depositplus Rl00 per day,
formoreInformation phone
(012) 542-2630

REGTERBREIN-
DINAMIKA

Venneerder jou krea
tiwiteit, produktlwiteit, pro
bleemoplossingsvennoll,

. /nMs/een kommunikasie .
dramaties.
Werkswinkel van 67
aangename oefeninge
aktlveer jou artistieke
brein.
Skakel (011) 643-4659

Om 'nadvertensiein hierdie kolomme teplaas,
belvir ClaraofCathy(011)836-2151, fax (011)
838-5901, ofskryf aan POSbllS 177, Fordsburg

~"'_lL__ ~~~~""------"'2113.Die spertyd vir kleinadvertensies is 5 nm
op die Dinsdag voorpublikasie.

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE F~r"'AS
OEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
·NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

•

WOONPLEK

Aucklandpark: Kingsway
Mansions: Pragtigewoon
stel om te deel, vir meer
Inligting skakel447-3498
en los 'n boodskap

GARDEN ROUTE:
Riverside House, Great
Brak River R50 per per
son perdayB& B.lunch!
Dinnerextra.
River frontage. Splendid
beach nearby. Phone
04442 3387

.nie. Vir mesr Inligting
skakel (011)834-4738 of
(011) 836-9171 X 15slags
Indiesande. Of komsien
ons byThe Slar Spangled
promosies, 1st Vloer
Connaught Mansions,
Brellstraat 215, Johan
nesburg •

Bleskoppe teenApartheid
54 'n pruiksteek nle jou
sksamte weg nle

Stuur R20 (AVS ingesluit) vir 30 kapsules. saam
met die koepon hieronder, aan: EMCOR.
Posbus 582, Milncrton 7435. Tel(021) 551·4360

r---------~-----------,

I Naam: :................................. I
I IAdres: : : ; .
I I
I

. II' .

I , Poskode: I
I Telefoon:............ IL-------__~ J

OOK VEAKAYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

WERK

Ole TakharevirVrede S8
die stiltes Is ondraaglik

PERSOONLIK

Aile melsles en vroue,
asook kleinseuntjies en
dogtertjies, omopsekere
Saterdae as rnodella vir
ons modes Inoris mode
teaterIn Johannesburg op
te tree.
Geenondervlnding nodig

Skrywers teen Sensuur
54 die hemel help jou as
jy dieRussiese staatshoof
beledlg ofbe/aster

.VrycWcekblad; 25 Mei1990



,.-

============================================23 ===============================

'Natal wys hy kan met louere wegstap

Kampioene moet wakkerword
. .

Wat gaan aan met Noord-Transvaal en die Westelike Provinsie? Albei spanne is
berug daarvoor dat hulle tyd nodlg het om hul beste vorm te berelk, maar ons
trek nou darem al dlep In Mel. Hulle pak mekaar more op Loftus In een van die
belangrlkste wedstryde van die selsoen. TINUS HORN waag 'n mening of twee.

Ole ulttreksel kom ult ons voorskou van verlede week se rugby

Craig Jamieson
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is baie beperk, As die 10-man pa
troon nie werk nie, is die N oorde in
die moeilikheid want Van Zyl ken

. geen ander manier van speel nie.
Hy is boonop stadig van die merk

af. TiaanStrauss, watvanagtsteman
na die kant van die skrum skuif, juis
om die Noorde se skakelpaar dop te
hou, sal sy taak verder bemoeilik.

Dit is duidelik dat die Blou-agttal
John Williams se hand rnis. Hy sou
die verwoede aanslag van die OP
verwag het en sy span deeglik daarop
voorberei het.

Die Noorde het gemeen dit gaan
'n maklike wedstryd wees en was
sonder Adolf Malan glad nie opge
wasse teen Adri Geldenhuys en
Armand du Preezin die Iynstanenie. 
Hulle moes vooraf 'n strategie uitgew
erk het om besit uit die afdeling te
verseker.

Die WP het nou weI nog geen
bekerpunte afgestaan nie, maar is
net' gelukkig clat sy eerste twee
wedstryde teen maklike teenstanders
- N oord-Vrystaat en Wes-Transvaal
-was.

Sy agttal speel glad nie met die
selfde oorgawe as verledejaarnie en
Danie Gerber het agterlangs nog nie
werklik die vuurwerk gelewer wat

. van hom verwag is nie.
Dit is moeilikom te voorspel wie

op Loftus gaan wen. 'nMens kannie
werklik hut krag peil nie want nie
een van die twee spanne het nog
vanjaar volgenslmlpotensiaal gespeel
nie.

·Met Kobus Burger terug Iyk die
WP beslis meer gevaarlik as die
tuisspan. -

Om die Noorde se taak te be
moeilikmoesMalan hom weer onttrek
en Andre Skinner het seker al ver
geet wameer Jaas hy provinsiale rugby
gespeel het.

. Volgens berigte uit Pretoriaspeel
hy egter weer met sy ou vuur en
ondervaste voorspelers is 'n geharde
"ou man" altyd 'n beterproposisie as
'n goeie groentjie.

Natal begin al meer na 'n moont
like kampioen lyk. Soos Wahl Bart
mann nou speel, klop niemand die
Piesangboere vanjaar in die los nie,
Wie sou kon dink dat hulle selfs
sanderAndrew Aitken so virTransvaal
in die afdeling van die spel sou looi.

Daar is ook geen einde aan Rudi
Visagie nie, Hy doen nie net skitte
rende werk in die Iynstane nie, maar
sy dryfspel herinner sterk aan sy dae
as draer van die groen en goud,

Craig Jamieson is 'n onderskatte
kaptein. Hyhe!verlede Saterdag onder
groat druk al die regte besluite geneem
en die durf waannee hy speel dien as
groot aansporing vir sy spanmaats.

Die Piesangboere pak die WP
-volgende week in 'n Curriebeker
wedstryd. Daarna sal ons weet of
hulle kampioene kan word en of
hulle maar weer halfpad deur die
seisoen gaan uitsak.
. Oor die Oostelike Provinsie hoef
'n mens nie te wondernie, Hulle was
nog altyd in staat tot puik rugby 
maar baie seIde vir twee wedstryde
na mekaar, Hulle sal nie 'n faktor in '
die reeks om die Curriebeker wees
nie (bulle mag weI 'n paar grotes se
bekerkanse verydeI, soos hulle ver
lede Saterdag gewys het).

En vergeet maar van Transvaal.
Om terug te komna tweenederlae so
vroeg in die seisoen, is 'nhaas onbe
gonne taak,

Foro":11mSandlwn

baar ookal, in hul pogings om die
Blou Bulle te klop.

(Hul laaste tuisoorwinning oor
Noord-Transvaal was Naas Botha
se eerste wedstryd ml sy Dallas- .
avontuur, Hendrik Kruger is vroeg
deur Kallie Grobler met die vuis
bygedam. Hy het vir die res van die
wedstryd soos 'n zombie ronge
hardloop en twee driee op 'n skink
bord weggegee. Eindtelling: OP 13,
Noord-Transvaal 12). .

Die Noorde se senters het teen
die OP baie swak gespeeI. (Kan 'n
mens hulle verkwalik? Opwindende
senterspel het die afgelope 10 jaar
nie juis 'n baie belangrike deel van
die Noorde se patroon uitgemaak
nie).

Die vleuels JJ van der Walt en
Deon Oosthuysen kom nie tot hul
reg nie. Albei is goeie aanvallers,
maarhardloopkans was teen die OP
maar skraps omdat die senters die .
goeie balle self wou gebruik. Hul
pogings was bra onbeholpe en die
uiteinde was gewoonlik dat hulle
besit verloor het.

Die Noorde se besluit om Oupa
. van Zyl in Tjaart Marais se plek op

Iosskakel in te span, dui net 0'1' een
ding: more sien die agterlyn veel
minder van die bal.

Dit mag dalk die regte resep
wees vir 'n span wat .wil konso
lideer, maar Van Zyl se vaardighede

Wahl Bartmann

SUID-AFRIKA se Cuniebeker
kampioene, die Westelike Provin
sie en Noord-Transvaal,moet wakker
skrik en gou ook,

Sowat vanmiddeImatigheidhet
ons lank:laas van die twee bulspanne
gesien en as hulle nie gou in rat
kom nie, stap Natal of selfs die
Vrystaat vanjaar met die Curriebeker
weg.

Vera! Noord-Transvaal het rede
tot kommer.

Sy nederlaag teen die Oostelike
Provinsie is net die simptoom van
'n veel groterprobleem: syagterlyn
het bitter min slaankrag. Wanneer
daar die dag nie 'n Naas Botha of
Johan Heunis is om die wedstryd
vanuit die losskakel-posisie tebeheer
nie, word die gebrekduidelik bloot
gele,

Almal het lankal die gevaar
.tekens gesien. Die Noorde moes
egter op die harde manier leer.

In die kol!
Wle SOU kon droom dat die spannetjie van die

Oostelike Provlnsle jou werkllkwaar die magtige
Blou Bulle sou stult na 29 Currlebekerwedstryde

sonder 'n nederlaag? Ons het! (En Iyk daardle
telling nle effens bekend nie?)

Die wedstryd wat die verrassing
. van die week kan oplewer, is die
.tussen Noord-Transvaal en die Oos
telike Provinsie in die Baai.

Die tuisspan beleef'nnagmerrie
seisoen (wat is nuus?) maar is op sy
tuisveld moeilik - veral teen 'n sterk
span soos die Noorde.

Die OP se motivering is elke jaar
op sy hoogste vir die wedstryden Uli
Schmidt-bulle kan maar gewaarsku
wees: Die manne in rooi en swart
gebruikenige taktiek, hoe ontoelaat-

...
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Vergeet maar van kits-welslae in die Comrades, want.

Bruce lyk onoorwinlik

P IETERMAR ITZBURG

Ewe

ofmieliestroop sluk omvir die groot
heuwels voor te berei. Ontspan, die
pad is nog laaaaank. Sluk Fields Hill
en Botha's Hill albei soos lang egalige
teue (nee, nie so vinnig soos jy daar
die Coke afsluk nie), Terloops: 70
000 liter Coke sal gedurende Com-

, rades gedrink word.
Botha's Hill het 'n helling van I: 1

(vra vir een van daardie hardlopende
ingenieurs as jy nie weet wat dit
beteken niel) en na die eerste 500
meter word hy steiler!Onthou: Botha's
Hill is nog nie Drummond en halfpad
ole.

Teen die halfpadmerk is die ergste
opdraandes agter jou, Hier staan die
mooiste meisies van Natal en kyk
terwyljy dinkjy gaan sterf.

Jy kry 'n wonderlike glimlag en
vind erens die krag om voort te strom
pel. Maar wees nog steeds baie ver
sigtig: Inchanga Ie nog voor.

Na Inchanga is dit so effens
afdraande Cato Ridge toe - hier niag
mens 'n bietjie vinniger draf as jy
nog leef.

.By Umlaasweg is die wedloop
gewoonlik reeds gewen of verloor.
Polly Shorts doom voor jou op.

Baie min mense hardloop teen
Polly Shorts op (ja, ja, Bruce, ons
weet jy Iran dit doen, jy hoef me te
bel me). Dan is daar nog ses of sewe
kilometer en daar Ie Sleepy Hollow
en jy is klaar,

So lyk die op-wedloop
Comrades het baie te doen met selfdis
sipline, waarvanjy veral in die eerste
helfte van die wedloop baie nodig
kry .

Die eerste twintig kilometer is vol
steil opdraandes: Tollgate Hill,
Mayville, Huntley's Hill en Cowie's
Hill . Dis nog vroegoggend en dus is
die gevaar daar dat jy te vinnig sal
hardloop. Wees versigtig en bly in
beheer.

Ignoreer die afstandteikens - om
te weet jy's nog net tagtig kilometer
van die eindpunt af is min troos. So
om en by Pinetown moet jy jou FRN

M ike G atting-hul le het die hoflikheid gehad om
on s alles van die bes te toe te wens toe die Engelse
kriekettoer na Suid-Afrika verkort moos word. Daar is
'n groeien de gees van versoening in Suid-Afrikaanse
sport en 'n ge willigheid by gevestigde sportstrukrure

om op offerings te maak om konfl ik te vermy.
Ons hoop maar Jean-Mark Bellocq maak maar ook

so. D it is natu urlik jammer dat indiwidue hieronder

moetly.
(Tog Iy Bellocq nie te verskriklik nie: vcrlede jaar

is hy baie betaal om in die Standardbank-IOOlcm dee I
te neem. Hy is geborg om in die Comrades Ie hardloop

, wat strydig mel die gees van die wedloop is. Verlede

jaar het hy ook sy goue medalje weggegee).

die mou,
Cornet Mathomane is 'n buite

perd wat goed dopgehou kan word .
Ongelukkig het hy miskien te veel
gewen - vier wed lope in vyfweke!
Hy het boonop twee oefeniope van
80 kilometer agter die rug en is
moontlikooroefen.

Lucas Tswai het miskien ook te
veel gehardloop - mi die Jock of
the Bushveld het sy skene kwaai
gepyn. Hy het nietemin 'n goeie
kans op 'n'goue medalje.

Bruce Fordyce se aItyd dis be
t er om Comrades te hardloop tisj y
te min geoefen het as wanneerjy te
veel kilometers agter die rug bet.

Mark Page, wat al 'n slag tweede
was, sal steUig ook sy goue inpalm,
en so ook Shawn Meiklejohn.

Baie hardlopers ding mee om'
die goues: Hoseah Tjale moet nooit
afgeskryf word Die, Chari Mat
theus is 'n sterk moontJikheid en
soook BenJanse van Vuuren. Ander
aanspraakmakers is AttUa Kovacs,
Boysie van Staden (wat die afgeJope
vyf jaar elke keer onder die eerste
twintig klaargemaak het) en
Ephraim Sibisi.

Laasgeooeinde oeem egter aan
sy eerste Comrades deeJen '0 gebrek
aan ervaring kan hom 'n plek
on der die eerste tien koso

'n Lys va n moon tli k e wenners
in die wedloop vir vroue: Di Ter 
blanche, Tilda Tearle, Pat Lithgow,
Na idene Harrison, Annette Schoe
man, Hazel Hairs, Ralie Smit, Mara
Holtzhausen, Lyn Lombard, Rose
marie Ludwig, Shirl ey Middlemost
and Marietta Sassenberg.

Ek verwagdatTearle eerstesal
wees, omdat sy haarself nie-oor eis
het in allerhande wedlope voor die
Comrades nie, met TerbJanche
tweede en H a rrison derde. Frith
sal maar in een van die voorste
minibusse wees wat d ie wedloop
volg.

Net een gigolo?
Tussen vanJaar Se Com
rades-hardlopers Is 722
Ingenleurs (amper soveel
Ingenleurs.as vrouel) tw..
aldeurs, 200 dolders (daar
Is ook 35 meer bedeesde
dolders wat regstaan om
hardl~pers te help as hulle
omkantel) tlenpompJoggles,
veertlen professors en een
gigolo.

Moenle probeer om die
deelnemersfool van A25vry
te spring nl.. DavidPhalatse
van Westgold het vroeir
vanlaar nle vir 'n wedloop
betaal nle en Is vtr drle
maande geskors.

As Jy nle Jou A25 betaal
nle, loop Iv boonop Jou
kopple louwarm sop mls.':'

KITSROEM is iets wat 'n mens af
en toe in Hollywood sien: noolt in
'n ultramarathon nie.

As iemand vir Bruce Fordyce
klop - en dit is hoogs onwaarskynlik
- sal dit beslis nie 'n onbekende
wees nte,

Selfs na agt oorwinnings is
Fordyce hoogs gemotiveerd. Asdaar

Dieiets drasties vir hom verkeerd
loop me, is dit oorwinning nom
mer nege.

'n Man met 'n kans - al is dit dan
, net 'n buitekans - is Sam Tshaba
lala, verlede jaar se wenner. Hy is
sterker en swaarder as verlede jaar
maar bly tjoepstil oor sy wenkanse.

"Ek kwel mynie oor iemand
anders nle. Ek dink net aan my eie
wedloop en ek sal nie kyk wie waar
is Die," se hy.

Nick Bester Iyk sterk. Hy wil
.natuurlik vanJaar seYsterman wees
en 'n goue medaljesal dltverseker.
Hy mik egter boer: hy wil Fordyce
klop en voer glo '0 geheime plan in

HAZEL WOODWARD
skryf oor die Comrades

Gee~ uitlanders Die, dankiel
DIE Suid-Afrikaans e Padhard lopersvereniging het in
November 1989 die pynlike besluit geneem om die
sportmoratorium oor Suid-Afrika te respektee r.

Dit bring mee dat geen uitlander toegelaat gaan word
om vo lgende Donderd ag aan die Comrades deel te
neem n ie

Dit was geen maklike besluit nie, maar een waarmee
die Krieketunie, die SA Baan- en Veldvereniging en
die SA Rugbyraad geworstel het.

Almal her op die ou end be~hii l om dit in bree trekke
te aanvaar.

Dus, op hierdie redelik em osionele saak skaar die

Padhardlopersvereniging hom by die NasionaIe

Sportkongres (NSC) en saam mel anti-apartheidgroepe.
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(Twee van sy Iledjles, "Gatvol" en "Buis
toe met 'n waitress" is die eter verbied.)

Goosen word natuurlik daarvan
beskuldig dat hy sy rug gekeer het op die
mense wat sy liedjies gewlld gemaak het,
maar. as ek sy uitdrukking kan gebrulk,
goddank vir 'n Houtstok-erowd wat hom
geesdrlftigsalontvang.

RYK HATTINGH het
met Anton Goosen
gesels en meen die
populere liedjieboer het
die FAK oorleef, die
waterblommetjies
ontgroei en vir Jantjie
huis toe gestuur

ANDREA VINASSA
onder redaksie van

om die gewete oop te sing, was 'n
"hartsbesluit" s~ hy, en nie sonder die
voorspelbare gevolge nie.

Bo en behalwe die dreigoproepe en "'n
telefoon wat getap is". raak ·syhartsbeluit
ook sy sak. Die Jantjie-crowd koop nie
meer sy plate nie en die stelsel wll ook nie
dat die Kommissie te veel gehoor word nle,

Die ueieraan-regisseur Akira Kurosawa se ''Dreams''was die
openingsprent by vanjaar BeCannes.Rolprentfees en begin binnekorl hier
draai, Kurosawa het agt van Bydrome verfilm en se: ,.n Droom is die
produk van suiwer menslike begeerie, 'n Mens is 'n genie wanneer hy ofBY
droom, Vreesloos en dapper, soos 'n genie." Mieko Harada (bo) in 'n toneel
uit ''Die Sneeustorm"; '

nton sing by Houtsta
...maarimime' nie by die

Monumentnie

IN Januarie 1990 het die uitgeweke musikant
en musiekprofessor Hotep Iris Galeta vir die
eerste keer in dertig jaar voet aan wal gesit in
sy geboorteland.

Galeta - hy is 'n pianis en professor in
Afrika-Arnerikaanse musiek aan die
Universiteit van Hartford se Harrt Musiek
College in Connecticut - het tydens sy verblyf
'n langspeelplaat laat opneem. "Hotep
Heading Home" is nou in platewinkels
beskikbaar. Hoewel hy al opgetree het en
gewerk het saam met musikante soos George
Benson. Herb Alpert, Dizzy Gillespie, Hugh
Masekela, Charles Lloyd, Bobby Hutcherson,
John Handy en Letta Mbuli, is dit sy
debuutalbum.

Gebore in Crawford in Kaapstad, was
Galeta in die jare vyftig 'n tydgenoot van
Abdullah Ibrahim, Mra Ngcukana, Chris
McGregor, Dudu Pukwana en Johnny Gertze.
Hy is in 1960 Londen toe en in 1961 New
York toe waar hy by die uitgewekene
gemeenskap van Miriam Makeba, Hugh
Masekela, Jonas Gwangwa, Nat Nakasa,
Sonny Pillay en Morris Goldberg aangesluit

· het.
Vir die afgelope vyfjaar is Galeta lid van

die Jackie McClean-kwartet wat dikwels in
Europa en Japan optree.

"As plaaslike musikante net kon hoor hoe
oorsese gehore dit geniet om oorspronklike ,
materiaal te hoor, veral ons eiesoortige

, mengselritmes, sal hulle besef dat 'cover
versions' 'n musikale doodloopstraat is.
Musikante moot trots wees op hul wortels.
Ons uitgewekenes het die wereld gewys wat
008 kan doen en bier by die huis moet
musikante daardie standaarde handhaaf.

"Hotep Heading Home" is saam met
Sakbile se "Phambili", een van die eerste ,
projekte van 'n nuwe opneemmaatskappy
waarvan Kippie's se oud-organiseerder,
Eirfaan Gillan, die direkteur is. "Ek is seker
Suid-Afrikaanse musiek het 'n blink toekoms
en meer projekte soos die sal 008 nader bring
aan ons soektog na internasionale erkenning,"
se Gillan. Dis seker die dat die maatskappy se
naam Sun Music is.

Darius Brubeck het as vervaardiger
opgetree vir "Brothers", 'n "akoestiese
modeme jazz-plaat met 'n Afrika-stemming".

· The Brothers bestaan uit Duke Makasi, Lulu
Gontsana, Tete Mbambiso, Victor Ntoni en
Ezra Ngcukana,

EEN Republlekdag, twee musiekfeeste: die
een, die FAK-Sasol.musiekfees, in die
Amfiteater by die Voortrekkermonument;

,die ander, Houtstok, by Le ChAteau. Die
FAK·ene word deur die SAUK verfllm,
Houtstok deur M-Net.

Maar daar is nog 'n verskU. In hul soeke
..na zero defek het die SAUK alles vooraf
opgeneem: die kunstenaars by die
Monument moenie sing nle, hulle moet net
maak of bulle sing.

By Houtstok, 'n musiekfees in die ware
sin van die woord, m6et hulle sing. anders
is daar nie fees nle.

Anton Goosen is ook gevra om by die
Monument te maak of by sing: "Dit was vir
die Kommissie van Ondersoek 'n
besondere voorreg om die uitnodiging om
by die Monument op te tree van die hand te
wys.

"Dis in elk geval getape. Alles is vooraf
opgeneem en die kunstenaars moet mime.
Ek dink 'dis oneerllk,"

(Johann Stemmet het glo aan 'n TV.
verslaggewer ges~ dat Goosen nie aan die
fees by die Monument wll deelneem nie
omdat hy nie sy "mime" ken nle.)

Maar dit is nie die enigste rede hoekom
Goosen nie by die Monument wll optree
nle. Daar is ook ideologlese redes.

"Daar is 'n statement agter Houtstok.
Die nuwe Afrikaner is nie bang vir
veranderlng nie. Die nuwe Afrikaner is
gereed vir vrede," se Goosen.

"Ek praat namens myself. maar ek dink
die ander kunstenaars sal met my
saamstem, dat daar 'n Houtstok-houdlng is
dat die taal bevry moet word. Ons wil wys
dat ons nie onderdrukkers is nie.

"Jy kry nie rassisme by musikante nle,
Kunstenaars is in elk geval ver verhewe bo
die polltlci,"

Dit wil voorkom of Anton Goosen die
FAK oorleef het, die waterblommetjies
ontgroei en vir Jantjie huis toe gestuur het.

Teater Voltaire bied : Hy bet ook die Kommlssie van Ondersoek
Sondagaand eenmens- op die been gebring.
uertonings aan: Jeanette Ginslov "Goddank ek het dit v66r 2 Februarle
Be kontroversiele dansstuk, gedoen. Anders sou hulle my daarvan
'8andstone'~Ian Fraser se 'In beskuldig het dat ek op die bandwagon
search ofStoffel Botha's brain!' gespring het," .
en ''Blonde and Beyond"deur Die Kommissie het die stelsel nie
Nan Hamilton. Vanessa ongesiens verbygegaan nie.
Levenstein se jongste stuk, "Dis interessant hoe die stelsel
''lfumpty Dumpty's Crack'~ word geprobeer bet om die Kommlssle vir sy eie

· ook aangebied en die ''geliefde doeleindes aan te wend. soos Theunis
fandancer"Neil Eeze maak 'ti Engelbrecht s~: 'Die valse bewussyn
buiging. . probeer bewaar,'

Die eeremoniemeesier vir die "Dis soos die Into-song. Dit sou gewerk
, bet as dit uit die industrie self gekom het,

aand is Sean Higgs, Suid-Afrika Maar toe gaan die regering en doen dlt,
se eersie 'Boere-Belushi"; Geefl wonder dit het geflop nie.

Sondagaand se program begin "Hulle wou weer eens die kuns Inspan,
om 7.3Onm en toegang is R5. Kuns laat homlhaar riIe'Vtlorskryf nie.
Teater Voltaire wordgehuisves "Die kunstenaar kan ook nie meer
in die bekende Junction onbetrokke wees nie. Hy/sy gaan met die
Nagklub op~iehoek van Claim-' volk se gewete om. Hoe durf jy stllbly?"

., '-. '"en,Bree.straat, Johannesburg"." '" ,~,,;;,.,Goosen,se besluit om betrokke.te raak,

•
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Stroop In kweperlat en
. . .

maak' die. vrugte in

Kitswyn?

Kwepersambal
Hierisnog 'n outydse slaai wat omtrentniemand
meer maak nie, want ons is mos nou so opsters
met olywe en feta-kaas en so aan.

Rasper 'n geskilde kweper fyn, en strooi 'n
bietjie sout en suurlemoen oor. Dit maak 'n
heerlike sambal by 'n kerriegereg of selfs bohotie.

Siela se ingemaakte kwepers
Cecile Cilliers vanI6hannesburg maakkwepers
so in: bulle hou nie suiker in die buis aan nie,
maar maak graag vrugte in. En toe Ie sy die
kwepers in sout pleks van suiker in. .

Na drie maande is die kwepers reg om te eet,

Die interessante ding omtrent die wyn is dat
dit deur korrelgisting gemaak word soos wat
gewoonlik die geval is met Beaujolais. Die fer
mentasiemeto,de verskil hier van standaardfer
mentasie deurdat trosse druiwe en beel druiwe
in 'n spesiale tenk gesit word waar gis en kool
stofdioksied bygevoeg word. Die sap fermenteer
in sy eie ski! en die gistingsproses hou op wan
neer daar byna geen suiker oor is nie. Daama
word die wyn gemeng met wyn wat op die
konvensionele manier vervaardig word. Die
resullaat is buitengewoon.

Hier is 'n wyn wat so lieflik is op die neus en
.so maldik om te drink dat een bottel nooit
genoeg is nie. Aangesien net 4000 kiste wyn
gemaak is, sou ek 'n vinnige besoek aan die .
drankwinkel aanbeveel.

Na my rnening is dit die ~ste Gamay wat
Nederburg nog bemark bet en wat selfs met 'n
Beaujolais vewar kan word.
. Daar is 'n goeie boodskap in die wyn: dis

duidelik 1990 is 'n baie, baie-goeie jaar vir
rooiwyne.

Kwepers virpoeding
Uiteindelik, soot kwepers.

Skil af, silyin twee, en kook opin suikerstroop
(koppie-vir-koppie suiker op water) tot die
kwepers, asof getoor, begin .verldeur. Hulle
word vlamrooi en die sous ook.

Hierby is su~m 'n hemelse oordadigheid.

Baldn 'nmatige oond vir 'n anderhalfuur, tot
die kwepers sag is, maar nie pap nie. Giet 'n
skeut water by, as die spul lyk of dit gaan
aanbrand.

Eetjou gevulde kwepernet so op in 'n bakkie
met yogurt bo-oor, of dien op by ander groente
vir die vegetariers,

DIE meeste rooiwyndrinkers sal die aapstuipe
kry by die blote gedagte aan 'n 1990-rooiwyn
wat al in Mei gedrink word. '

Wei, dis presies wat ek "n week of twee
gelede gedoen het, en ek kan dit heelhartig
aanbeveel. Die betrokke- wyn was die 1990
Nederburg Gamay Noir waarvan die druiwe 29
Januariegepluk is, die wyn 16 Februarie gebottel
is, 'n maand lank in die bottel verouder en in
April uitgereik is..

Kitswyn? Geensins meer 'n wyn wat volgens
die Beaujolais-proses van Frankryk vervaardig
word nie, Die druifvarieteit is gamay en dit was
in die Beaujolais-gebied dat die druiftot sy reg
gekomhet, aangesien dit elders in Frankryk nie
juis bekend is nie. (Savoie uitgesonder.) .

.Die Gamay-druifproduseer 'n uiters vrugtige
en blomryke wyn wat gewoonlik in groot
hoeveelhede verbruik word. Dit kan snaakse
good tot gevolg he aangesien die alkoholinhoud
aan die hoe kant is. Die plaaslike Nederburg het
net 11,2% alkohol so 'n mens kan maar laat
waai.

BJ LANKWARDEN skryfoor 'n jong rooiwyn

Gevulde Kwepers
Moenie die vrugte eers afskil nie. Koop een vim
daanlie oulike implemente en draai die ldokhuise
van die heel vrug net so uit om 'n holte te maak
wat nog 'n stukkie boom onder Iaat,

Vul!lOU dieholtemet 'n meogsel gaar maalvleis,
korente of rosyne, asook 'n handjievol gekapte
neute soos danepitjies - bliksems duur, maar die
moeite werd.

Sny versigtig 'n mytjie van die kwepers af
om 'n vaste bodem te maak waarop bulle kan
regop staan, en maak die vrugtestaan op 'n
bakskottel gesmeer met 'n lepel olie, .

(Ek het nie eintlik 'n resepvir die soort vleis
mooigaarmaaknie-'nmenskykenruikmostot
dit reg lyk. Maak seker deur 'n lang skerp mes in
die vleis te druk en te kyk dat nie geen rooi
vleissapuitloopnie. Danisjou boudvleis gaar.)

Teen daardie tyd is die kwepers ook reg.
Draai die oond se temperatuurweerhoog om

die swoerd van die vleis kraakbros te kry. Nie 'n
druppel water of vet moet op die swoerd drop
nie, anders word dit soggy en dan so taai soos
leer.

Laat dieboud 'nmimrutoftien op'nopskepbord
rus.

Skep stukke kweper by die varkskywe. As
. joo rna'n konfytkoker is, skepvanhaarkwepeIjellie .

by die gereg. Perfek met rys en 'n skottel brokkoli
of blomkool.

KWEPERS is van die heerlikste herfsvrugte.
Rypisbulle ldiphard, oneetbaar, enooknie soet
nie, ten minste nie voor jy suiker bo-oorstrooi
en bulle opkook nie.

Hulle lyk te pragtig opgestapel in 'n kopetbak
en as jy ldaar gekyk het, maak so verder met
bulle:

Kwepers se vleis is geelgroen, maar bulle
word bloedrooi as jy bulle opkook. Die vrug is
besonder smaaklik met omtrent alle soorte vleis,
en hulle is veral gepas by 'n varkhoud. Eintlik
werk kwepers ewe good met lam of hoender
(solankjy 'nplaashoondervanWoollies koopof
jou eie voel in die agterplaas loop slag. Moenie
bodder met ldadpapier-pluimvee nie).

Maak die heerlike wintergereg met varkvleis
enkwepers.

~Vf!Plkeur

Varkboud met kwepers
Iy benodig 'n groterige varkboud (maak oe toe
vir die prys en betaal maar net, dis 'n ekonomiese
gereg);tien korrelswonderpeper, 'nlmisieknoffel,
'n stukkie gedroogde lemoenskil, sout en peper.

Vryf die boud deeglik met sout, peper, en
fyngemaalde wonderpeper. (Indier-winkeliers
verkoop lieflike stamper-en-vysels, van koper

, tot eenvoudige hout - onmisbaaar in 'n goeie
kombuis.)

, Plaas die boud in jou groot swart ysterpotof
waller pot jy ookal in braai, met 'n klein bietjie
olie onder in.Sny 'npaar ldeinkepies in dievleis
en druk skyfies knoffel en lemoenskil daarin.

SkUvyf ofseskwepers af, haal die ldokhuise
uit en sny die vrugte in die helfte deur. Plaas
hulle om die boud, gooi 'n skoot witwyn oor
alles, en sit in 'n taarnlik warm oond - sowat 200
grade Celsius. Bak vir 20 minute, en draai dan
die oond laer -180 grade en bak die boud verder
tot mooi gaar.

Bl
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until boredom do us part

Born again
gently,"

AHIJACKoverEast Berlin, leading to a Jewish
American judge presiding over a politically
charged case in West Berlin ... the scenario has
all the elements of some preposterously
exploitative Hollywood Cold War court room
drama. And, yes, the US government officials
in the filrn speak direly of the Berlin blockade
and subsequent airlift.

But this is a true story. In the early '70s an
East Berlin pair hijacked a Polish aircraft and
diverted it to Tempelhof airport in the west of
the city. They had been prompted to this when
their plan to escape to the west via Gdansk had

, been foiled and their potential saviour arrested
in Poland. .

After some jarring moments, the film settles
fairly absorbingly into proceedings inand around
the trial of Helmut Thiele (Heinz Hoening).
Martin Sheen as Judge Herbert J Stem is the
moral centre of the play and gives an assured
and convincing portrayal ofa man wrestling off
'thepressures for a politically expedient verdict
(placate the Soviets, condemn the international
terrorism of the hijacking) and seeking to serve
truth and justice.

Sam Wanamaker contributes admirably as
one oftbe defence attorneys (it's a role Wanamker
seems able to reprise without ever becoming
less believable) and Sean Penn is a studied but

,surprisingly convincing German.
With the breaking down of the Berlin Wall

and other-barriers in the Eastern bloc, the film
has thankfully lost the relevance it had when it
was made three years ago. But it is a reminder
of the tragedy of those times and remains a
chapter in the records of a shameful era in
human history.

RANDV LE ROUX

RANDY LE ROUX

JUDGMENT IN BERLIN
With Martin Sheen, Sean Penn, sam
Wanamaker, Jefferey Auerbach
Director: Leo Penn '

Convincing
reminder of
shameful era

MANIKA, MANIKA: THE GIRL WHO
LIVEDTWICE
With Ayesha Dharker, Julian Sands,
Stephane Audran .
Director: Francois Vllllers

BEING born again means different things to
. different people. While in thewest thetermhas
gained trendy religious connotations, inthe east
spiritual regeneration in theformofreincarnation
is millenia old:

"Manika, Manika" gentlybrings to thescreen
the intriguing subject of the transferring of
souls into other bodies after death. Based onthe
case of ,a New Delhi girl's recollections of a
previous life, the film delicately sets out Hindu
faith and Christian doctrine on the subject.

Mutually exclusive religious views' clash
around 10-year-old Manika (Ayesha Dharker)
and her mission school teacher, Jesuit father
Daniel (Julian Sands). Manika steadfastly believes
she is the reincarnation ofa Nepalese Brahman's
wife and journeys two thousand miles north of
her coastal home to seek out her husband. In
following her,~rDaniel undergoes a confusing
but ultimately enlightening spiritualjourneyof
his own.

Just as the practical proof of Manika's case
appears more substantial than Daniel's theoretical
position, Ayesha Dharker outdistances a flat
footed Julian Sands (perhaps still affected by
his playing of the title role in' "Warlock"?!).
Hers is a performance to relish, one composed
of wide eyed innocence mingling with bright
eyed, incandescent belief.

The evocative soundtrack and beautiful
locations in India and N~al complete the charm
of this modest, but by no means small, film. '

chance arrival of an opportunist who exploits a
country wife's seven year itch. The film owes its
subtle power to Charles Sturridge's unobtrusive
direction and some especially astute casting...
Kristin Scott Thomas's cool beauty takes on a
disturbing viciousness as hermoral indifference
becomes evident.

Basedon EvelynWaugh's novel which Ihave
, not read andcantherefore offerno comparisons;
"A Handful of Dust" is set in England 1932.
Despite, orperhaps because of the gentility ofits
indolent monied-class characters, the
mercilessness with whichWaughdestroys them'
is that much more shocking thanthe total havoc
wreaked in "The War of the Roses" and "She
Devil".

Steven Soderbergh, feted at the world's "art"
festivals and hailed as a great innovator in
America, has begged borrowed and stolen from'
European filmmaking practices, but presents us
with a conservative and dreary narrative line.

The characters in "sex,lies and vIdeotape"
characters are.utterly one-dimensional and behave
like puppets. He sets up a yuppie husband as the
cad and thevillain of the piece: he is having an
extra-marital affairwithhis wife's sister ... she is
(oh horror) an artist and therefore decadent and
immoral. The hero in a shining convertible is a
man with a tedious proclivity for pretentious
dinner table chatter. Ostensibly vulnerable and
non-aggressive, he"seduces" the sexually frigid

,wife - it is quite a frigid film- who talks about
garbage during her therapy sessions. All of this
should tell about the alienation and futility of
materialism and it does, in a very perfunctory
way.

Only Soderbergh does not fulfill the promise
of the film's first twenty minutes and ends in the
kitschest possible way. .

It is unfortunate for the makers of "She
Devil", which is based on Fay Weldon's "The
Life and Lovesof a She-Devil", that it came
after "The War of the Roses", by far the
blackest and best of all. Danny DeVito opts for
tragedy over comedy, but proves. that he is-a
writer/director to be reckoned with.While divorce
action ends uncompromisingly in death for the
Roses, she-devil Ruth Patchett is prepared to
take her adulterous husband back into the folds
of her ample womanhood after avenging herself.

The talent of Susan Seidelman, she of
"Desperately Seeking Susan", operates in inverse
proportion to her budget. In this lavish production
She allows Meryl Streep to go hopelessly over
the top in her portrayal of the perfect-pretty-in
pink woman, thereby diluting the strength of the
original concept.

.All these films seem to have arisen, not out of
any serious reassessment of the sexist practices
of filmmaking, but rather out of a more populist
view of feminism in the late twentieth century.

In "Internal Affairs" a corrupt policeman
(played with a malevolent charm by Richard
Gere) launches a symbolic attack on the yuppie
marriage of a cop with pristine morals, the
perfect wife and a designer apartment. A yuppie
marriage is one in which the partners seek
instant gratification and self-fulfillment without
children. The bad cop has four wives and eleven
children and rails against the unfairness of life,
against the selfishness and smugness of the
yuppie cop's situation in a film which is, despite
is pretensions to style, neither "To Live and Die
in LA" nor "Someone to Watch Over Me".

JUDGING from the total onslaught emanating
fromHollywood, thI sacrament ofholy matrim<ny
is in serious trouble. Only Steven Spielberg has
a remedy for the obsolescence facing this
institution which, according to at least five
films currently oncircuit, provides its partakers
with a licence for mutual destruction.

But Spielberg's ridiculously fantastical
"Always" is no match for the combined horrors
visited upon us by the screenwriters of "A
Handful of Dust", "sex, lies and Videotape",
"She-Devil", "Internal Affairs" and "War ofthe
Roses".

Although vastly different in every possible
way, these films share the opinion that once the
process of destmction of nnptual bliss hasbegun,
the protagonists will stop at nothing less than
total annihilation.

The disintegration of the marriage in "A
Handful ofDust" occursin excrutiatinglysubtle,
almost imperceptible emotional steps after the

Vera! as 'n mens, soos die ou in M-Net se baie
baie snaakse Perfect Strangers se, nie tyd het vir
die pynnie.

ANDREA VINASSA .

VICTOR MUNNIK skryf oor TV

Koel ja, maar groen?
Oukei. Sas en Sol is koel.
Maar groen? Hoekom moet Kaptein

Superskoonmense opdonner om die groen saak
te bevorder? Hoekom geweld? Hoekom geweld
is oukei as jou saak oukei is?

Hoekom geweld, hu? Hoekom geweld?

Eet lekker :
Geluk, jou mooi ding! Wees nou eerlik, toe

daai Vander Merwetjie haar neutbruin-ogies so
oor die skenn gooi, het julle nie al geweet nie?

Enwat se sy? Om so mooi te wees, het 'n
mens drie groot etes per dag nodig. Lekker om
te weet jy kan maar lekker eet, al wil jy mooi
wees.

Snoesig
Die Tannie Rina "een mens een bed"-prys

(ons soek meer sulke tannies in die politiek) vir
. markgerigte feminisme gaan aan Pineware se

snoesige elektriese kombers-advertensie. Want
gesonde verstand se warmte in die winter en
skadu in die somer, of hoe?

t·
~~j
i~

James Wilby and Kristin Scott-Thomas In "A Handful of Dust"

Ahandful of lust•••
I

•••

opas OU
boksie

Kathleen Turner and Michael Douglas
In "The War of the Roses"

JA oppas vir ouens wat glo met 'nhoofletter o.
Want het julIe gesien wat gebeur in die pragtige
en verligte mev Bhutta se Republiekmet TV's
wat lielakke goed uitsaai?

Die diep gelowige maar genadelose
mantelmanne dra die TV's nit straat toe en
stenig hulle stukkend.

Nle tyd vir pyn nle
Die dae vim kommuniste in elke bed'is

duidelik oor. Deesdae is dit 'nNazi in eIke bed.
Dis nie net Goue Jare Bitter Jare nie, dis die

spannende reeks Adam en die Nuus.
Toe sommer ook die grapfliek Springtime

for Hitler, vir S en M sender die politieke pyn.

Raps hulle
So iets sal nou nooit in die hiperbeskaafde

Groter Yeoville gebeur nie, want wie wil nou
klippe gooi asjou eie mense aand vir aand op die
babbelboks verskyn.

Comrade Izzie het die groot geldmagte lekker
geraps oor bulle skynheiligheid in die struggle.

Maar net toe hy mooi op dreef kom, knip
tannie Gay (ja "Gay" al lyk dit me so nie)
Barbiedoll-Lewis hom lelik kort. Ai.

Op TV2 het comrade Kurt Egelhof dit heelwat
makliker gehad, '

Hou kop, hou
Welkom intussen in die nuwe SA.
So van kalm bly gepraat, ons "Hou-kop"-

. prys viruitstaandebinne- en buite-parlementere
hooftooisels gaan aan mnr A vir Afgevaardigde
Dookie (vir sy kuifen 'nhalt)terwyldie droom
dink- en bly leefprys gaan aan mnr Spitsmus
Twala.
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Vandag se opera: van vet prima
donnals.na bimbo's in bikinils

Een van Gerald Scarfe se ontuierpe

NEWVORK
InNew Yorkword operaandersbenader. Dit

word glad nie gesubsidieer nie - in Engeland
ontvang dit rniljoene ponde elke jaar in subsidies
- enis dus duurder, Goedkoop kaartjiesvirplebs
soos ek is glad nie beskikbaarnie. 'n Mens moet
ook blykbaar meer as 'n jaar vooruit bcspreek,
want daar geniet opera 'n ontsettende snobistiese
aansien: mense wat aanspraak maak op sosiale
status m6et daar gesien word. Dit word as 'n
sake-aangelcentheid gebruik en maatskappye
en banke huur loges vir 'n hele seisoen.

Ek is deur 'n "connection" uitgenooi na Mozart
se "Cosi fan tutte," enhet glad nie betaal om in
'n loge te sit wat deur 'n grootbankgehuuris, Die
loge het $1 000 vir die aand gekos, en kan net
net agt mense akkomodeer, Ek was verkeerd
aangetrek in 'n das en sportbaadjie; ek moes ten
minste 'n donker pak gedra het, Die opvoering
het iets gemeen gehad met die Royal Opera se
benadering - geen bikini's vir die twee sussies
nie, Maar daar was geen "fat lady" prima donna
nie!

Die houding blyk hi~r te wees dat 'n opera maar
'n verskoning is om goeie sang en musiek op te
voer, terwyl die dramatiese en veral visuele
element van goeie opera minder belangrik geag
word.

Ander operas wat die ENO byvoorbeeld
opgevoer het, is "Carmen" wat afgespeel het in
'n hedendaagse motor-afvalwerf, en Offenbach
se "Orpheus in the Underworld" wat, pleks van
die draakte steekmet Napoleonlien die Franse
bourgeoisie van daardie tyd, teen Thatcher en
Engeland se yuppies gemik word.

Ontwerp vir laasgenoemde opera, bestaande
uit groteske beelde van "die goeie lewe" was

. deur Gerald Scarfe wat ook Pink Floyd se fliek

. "The Wall" ontwerp het, Daar is ook gespot met
die koninklike gesin.

Mozart
'n Heel nuwe operatiese rigting word ingeslaan

deur die klein geselskappe soos Opera Factory
wat deur 'n Australier op die been gebring is.
Ben van sy bekendste vertolkings was Mozart se
"Cosi fan tutte" waarin die twee getroue susters
voorgestel word as "bimbos" wat deurentyd in
bikini's rondfladder. Onlangs bet die Factory
Mozart se "Don Giovanni" opgevoer. Dit was 'n
minder gewaagde vertolking, hoewel daar gepoog
is om die Donvoorte stel as 'nmanwatwereldse
volmaaktheid naastreef deur middel van die
bevrediging van die menslike (lees seksuele)
drange, eerder as die gewone beskouing van
hom as 'n sluwe, immorele man wat vrouens net
gebruik vir die bevrediging van sy ego.

Die onderliggende tema in al hulle operas,
meen resensente, is seks. En hoewel dit sterker
na yore getree het in operas wat hulle voor "Don
Giovanni" opgevoer het, het laasgenoemde nie
van naaktheid weggeskroom nie: in die toneel
by.die begraafplaas word die Donomsingeldeur
'n naakte tablo wat standbeelde op die grafte
verteenwoordig het.

veral vreemd maak, is om iemand te hoor sing
"I'm soooo bo-----red sitti-----ng in the ki--tche
---0," en ander sulke alledaagse opmerkings,
veral in so 'natonale sangstyl.

Die ontwerp was egter uitstekend: in een
tonee! was dit die oordrewe binnekant van 'n .
fabriek in die styl van Fritz Lang se "Metropolis"
wat, tesame met reusagtige wiele en ratte, die
hele verhoogruimte bedekhet.

Pryse
'n Opera soos "Don Giovanni" word met

minimale ontwerp opgevoer: dit bestaan uit 'n
houtraam agter op die verhoog sodat daar op
twee vlakke gespeel kan word. Die sangers

Tragedie speel dikwels meer as eenrol en die ledevandie
geselskap word tot 'nminimumbeperk. Aaneen

.Die koor moes tot hoog bokant die verhoog kant van die verhoog sit die klein orkes, sodat
opklim om aan die masjienerie te "werk" en -
sodoende die mens se klein staatuur en sangers en orkeslede sommer langs mekaar op
magteloosheid teenoor die' fabriek en; by dieselfde verhoog optree.

Kaartjiepryse in Londen wissel van twce
implikaasie, die magte van tragedie wat in die pond (+-R9) tot 75 pond (+-R320).
storie so sterk is, beklemtoon.

Die goedkoopste sitplek by die ENO kos ses
Die mees opwindende opera wat ekbygewoon H

het was Mozart se "Zauberflote", ook deur die of sewe pond, en by die Royal Opera ouse agt
na tienpond. Gewoonlik moet 'n mens 'n maand

ENO. Die ontwerp was minimalisties: die verboog
was 'n enorme wit ruimte, en die verskillende . • oflanger vooruit bespreekom sulke sitplekke te

verseker, hoewel dit soms moontlik is om slegsspeelruimtes - woud of woning - is met een of
'n week voor die tyd te bespreek wanneer die

twee dramatiese stukke dekor gesuggereer.
Drie skerms word op die verhoog rondgeskuif minder gewilde operas opgevoer word. .

Die opera-huise was altyd stampvol en dit
om borne in die woud te verteenwoordig, of beteken meer as twceduisend mense elke aand
langs mekaar geskuif om 'n muur te suggereer.
Die doeitrefffendste visuele toneelbegin met 'n by albei van Londen se opera-huise, om nie te •
bloedrooi windsel materiaal wat van die praat van Sadlers Wells nie, waar opera ook

dikwels opgevoer word.masjienerie bo-oor die verhoog afhang tot op
die grond; andersins, 'n groot, spierwit ruimte
daarom heen. Later word 'n gedeelte daarvan
opgehys om 'n bedte ontbloot. Ditverteenwoordig
die kamer waar die towenaar Sarastro Pamina
gevange hou. .

Innogn toneel speel dansers inlyfkouse die
diere van die woud, sonder om hulself as diere
te probeervermom: dathulle wel diere is, lei ons
af van die choreografie. Ek het later 'n SAUK
TV-opname van 'n Suid-Afrikaanse produksie
van dieselfde opera gesien. In teenstelling was
dit geyk, lomp en onbesield. Die ontwerp en
uitvoering was "besig" en ouderwets. Dis nou
sterk woorde, maar die ENO-opvoering het my
meegesleur: voorheen was eknie 'n groot Mozart
bewonderaar nie, maar nou mis ek nie een van
sy operas nie .

Beethoven
Suid-Afrika se gebrek aan verbeeldingryke

regie was onlangs op SAUK-TV te bespeur toe
Beethoven se "Fidelio" deur Kruik opgevoer is.
Die (redelik konserwatiewe) Royal-opera se

.opvoering daarvan, met minder eentonige toneel
ontwerp en die koor-groepering vindingryker,
was heelwat beter, Die Kruik-opvoering het die
koor doelloos op die verhoog laat rondstaan.

Glass

tussen my en 'n sitplek voor die verhoog gestaan.
Maarekwas daardie aandbesonder gelukkig, en
ek het iemand se "view extremely restricted"
kaartjie van twee pond gekoop. Ek kon slegs 'n
kwart van die verhoog sien, maar darem die
musiek goed hoor en kon dus groot dele van die
opera me sien me, maar het wel daarin geslaag
om die laaste drie sekondes van Salomese Dans
van die Sewe Sluiers te sien!

Oor English National Opera kan ek eintlik
baie meer opgewonde raak. Dit is 'n geselskap
.waar 'njonger gehoor dikwels te vinde is, want
die opvoerings is regtig opwindend. Daar het ek
operas deur Phillip Glass, Sjostakovitsj, Wagner,

Mozart en Offenbach bygewoon,
. Virmy eerste Glass-Opera,""Akhnaten", kon

ek slegs staanplek teen twee pond key, wat
jammer was, veral omdat sy musiek so
mesmeriserend is dat 'n mens net wil agteroor
sit, vergeet waar jy is, en die klank oor jou laat
spoel. .

Die sangers sing nie woorde nie - net 'n lang
reeks ritmies-ingewikkelde klanke - en daar is
nie eintlik 'n storie nie: Glass se vertrekpunt is
"performance art" eerder as teater,
, Drie uur.se rondstanery ten spyt, het ek baie

van die opera gehou. Ekbeskou egter sy jongste
poging, "The Making of the Representative for
Planet 8", as swak. Die libretto is gegrond op
Doris Lessing se romanvan dieselfde naam. Dit
lyk vir my asof Glass homby,"performance art"
moet hou, want hier moes hy 'nverteller gebruik

.om die storie te vertel terwyl die sangers hul
"klanke" sing, en veral in die laaste kwart van
die stukword dit duidelik datdie roman heelternal
sonder dramatiese potensiaal sit: die hele koor
staan stokstil terwyl die verteller die grootste
gedeelte van die storie aframmel omdat dit net
moontlikwas om 'n gedeelte daarvangedurende
die opera oor te dra.

Diecede hiervooris blykbaar datdit hoofsaakl.ik
'n opera van idees is, terwyl konkrete gebeure
net 'n gedeelte daarvan uitmaak.

Nog 'n opera wat moeilik was om te geniet
was Sjostakovitsj se ''Lady MacbethofMtsensk",
gegrond op 'n verhaal deur Nikolai Leskof, wat
in die dertigerjare in Moskou twee jaar lank
opgevoer is virgeesdriftige gehore, totdat Stalin

. dit een aand bygewoon het, halfpad daardeur
uitgeloop het en dit daarna verbied het as 'n

. dekadente stuk bourgeois kuns.Dit word deesdac
as 'n meesterstuk beskou, maar terwyl ek van
Sjostakovitsj se sirnfoniee hou, bly sy atoniese
operatiese musiek vir my iets vreemds. Wat dit

GEDURENDE'nopera-opvoeringby die Royal
Opera in Covent Garden'n paar j aar gelede, het
vieryuppies 'n baniervanhulloge laat hang met

. die eis "Bring On The Fat Lady." Die vier
yobos, wat amper Rl 400 moes betaal vir die
vier sitplekke inlm1le loge, wasnie net voorbeelde
van die gees wat in Thatcher se "smous-tot
effektebeurs-haodeJ-Brittanje destyds geheers
het nie, of die ongelooflike hoeveelheid geld
wat suIke mense kon verdien en mors nie, maar
bet 'n siening van opera gehad wat deesdae - in
Brittanje, in elk geval - so ouderwets is soos
dophoed en sambreel in "The City".

(Ek vergeet nou of daardie aand se prima
donna weI vet was of nie, maar heel moontlik
nie: deesdae moet top inlemasionale operasangers
nie net briljant kansing nie, maar moet ookkan
toneelspeel, dans, enselfs 'nmooi genoeg lyfhe
om op die verhoog te ontklee.)

Tooeelootwcq>weerspieel Londen se leidende
intemasionale rol in grnfiese ontwerp, en bekende
kunstenaars word dikwels opdrag gegee om nie
net die ootweIp nie, maar die hele visuele konsep
vandie operate behartig. Regisseurs vertolk die
bekende, gevestigde operas op verbeeldingryke,
selfs oneerbiedige wys:, en voer ookbedendaagse
komponiste se weIk op. J

En klein opemgeselskappe reis buite die
stede rond, waarhulle op gewone teaterverhoe,
met orkeste van slegs tien ofvyftien mense, hul
stukke opvoer.

As vreemdeling in
Landen en New

York se
operateaters, gee

ANDRe VAN
NIEKERK 'n.pleb

•se oorsig van
eietydse opera

Factory
Buitendie RoyalOpera, wat sy operas redelik

. : tradisioneel opvoer, en in hulle oorspronklike
taal (alhoewel hulle met subtitels die woorde in
Engels bo-oor die veIboog vertoon), bestaan
daar die English National Opera, wat al sy
opvoerings in Engels aanbied, en wat 'n baie
meer innoverende, seIfs avant-garde-benadering
tot opera bet, die .Welsh National.Opera en

. Opera of the NoI1h, wat ook vooruitstrewende
geselskappe is, enOpera Factory, wat met tien
of vyftien opera-sangers en 'n verdere tien of
vyftien Iede vir die orkes, die ganse Engeland
rondreis en sy oorspronklike vertolkings vir
mense .aanbied wat heel moontlik nooit in hul
lewens kans gchad bet omopera by te woonnie.

Daar bestaan heel moontlik ook ander
operageselskappe, waarvaneknie bewus is nie,
en beslis een oftwee ander geselskappe wat op
Opera Factory se minimale wyse funksioneer.

Sewesluiers
Ek was gelukkig genoeg om sowat twintig

operas in Londen en een in New York by te
woon. Bydie Royal Operahetekvan Wagneren
Richard Strauss se operas bygewoon, maar ek
kon ook moderne operasdeurJanacek, Benjamin
Britten, en Birtwhistle daar bywoon. Die Royal
Opera se "Salome", deur Strauss, het opspraak
gewek toe Salome aan die einde van haar Dans
van die Sewe Sluiers van die sewende sluier
ontslae geraak het en vir 'n paar sekondes naak
op die verhoog gestaanhet. (Ekhet mos gese jy
moet kan dans en ontklee as jy deesdae opera-
.sangeres wi! word.) . .

9peras word soms op groot skerms in die
Covent Garden Plazagebeeldsaai, waar duisende
mense die operas gratis Iran geniet. Daar word
ook "promenade"-operas gereel, wanneer al die
sitplekke in die stalles uitgehaal en kaartjies
spotgoedkoop aan die eerste paar honderd mense
verkoop word.

Ek het op die manier amper 'n vertoning
bygewoon nadat ek vir twee-en-n-half uur in
die reen staan en wag h:t. Net vyftig mense het
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killerende'Meeu' vir Van TJAABT POTGIETER - hy is die
ossistent-regieseur en speel ook

die rol van die Hertog van
Albanie - deel 'n paargedagtes

oor die politiek van 'Koning·
Lear'. Die hlassieke Shakespeare

tragedie word nou in Afrikaans
c deur TRUK opgevoer. Oorlede

Uys Krige het die teks verttial

relevant·
is Lear7

Hoe

EK is nie altyd so seker van "relevante" teater 
wat dit nou eintlikbehels nie, maarekmoet se die

.openingstoneel van Shakespeare se "Lear", waarin
'n outokraat van sy mag afstand doen, maar nie

.. heeltemal nie, kom darem baie na aan onlangse
"magsverskuiwings" hier by ons te Iande, Om 'n
stukuit die 16de (ofis dit die 17de) eeu te neem
en vanhierdie uitgangspunt af te probeer aanpas
by ons omstandighede is 'n leersame proses.

Soos ons werk en "agtergrond-navorsing"
doen, kom ek op 'n essay vanEdwin Muir af oor

• 'ThePolitics ofKing Lear'. Hierinis 'nbeskrywing
van die "jonger geslag" wat vir my baie na
Afrilamer-yuppies klink: ''hulle wil slaag in hulle
individuele, ambisieuse doelwitte ••.(maar) Hulle
het moraliteit as 'n maatstaf vir gedrag opsy
geskuif, en daarom beoordeel hulle ander met 'n
algehele gebrek aan morele
onderskeidingsvermoe," Dis DOll die groepmense
in die stuk (Goneril, Regan, Edmund onder andere)
wat tot enige lengte salgaan om hnlle magsposisie
te behou, versterk en uit te brei.

Die koning (dis nou Lear) kom ten minste tot
ander insigte, maar eers nadat hy behoorlik tot
die besef gedwing is dat hy eintlik magteloos is.
Dan se hy (enhyverwysnaarmoode enonregin
.syland): "Ek het myte min daaraangesteur.' ..

Uys Krige se vertaling is soms pittig en sterk.
Partykeersukkelons omdie ''klassieke'' toonvan
die Afrikaans meer modem te laat 1dink, maar
dankommens onmiddellikweerafop 'n stukwat
tydloos is en lekker praat. AIle verwysings na •
"swaarde" moot gesny word, die stukmoet weer.
nader gebring word aan die Ouistelikewereldbeeld
waaruit Shakespeare dit so versigtig verwyder
het, maar wat selfs in die oorspronklike duidelik
sigbaar is. Omtrent al die "u's" word in "jy's"
verander, meeste "waarom's" word "hoekom's"
ensomeer.

Soosonsrepeteerwordmensbewushoegoed
die komiese ondertone wat Shakespeare in die
stukingeskryfhet, werk,hoe "modem" (semaar
Beckett, Ionesco, die sogenaamde "absurde" tearer) .
Shakespeare se ineenstrengeling van komedie/
patos/tragedie oorkom - en hoe duidelik hierdie
aspek van die stuk word as mens dit in modeme
klere gespeel sien.

Die stuk is soms nogal depressing.
Die klasse-verskille wat in die stuk skull,

wordop vreemde, ongemaklike maniere sigbaar,
soos wanneer Comwall se swart chauffeur hom
vermoor met die woorde: "Meneer, ekhet u trou
gedien, maar nooit het ek u beter diens gelewer
asnounie" - omdat Comwall Gloucester verblind.
bet Of wanoeerGoreril onderhaarbruinsek:retarW
masseur sehande ISen kla oorhaar pa wat kinds <

word. OfwanneerLear se wit "rnanne" dieselfde
sekretaris beenenweer skop omdat hy ongeskik
was teenoor die koning. En so meer,

Nog 'n aanhaling waarop ek afgekom het:
"Die ideaal was nog altyd Christelik, 'n ideaal
van eenheid, vrede, veiligheid, orde; die
werklikheid is stryd en oorlog onder mekaar,
verdeelde outoriteit, selfs onder die leiers, en 'n
gedurige najaag van rykdom en status," Hhblun.

... "Koning Lear" se regie is deur Francois
Swart, met Louis vanNiekerk in die titelrol. Die
stuk is tot more in die Roodepoort se Stadsteater
op die planke en van 31 Mei tot 15 Junie in die
Staatsteater, Pretoria.

boeiende innerlike lewe te skep.' - Sy
hartstogteHkheid verskaf die kontrapunt vir
Trigorin se onverskilligheid,

Embeth Davidzt se gedaanteverwisseling
. van na'iewe idealis na lewensmoee swerwer is

meer as net oortuigend.
Die iesegrimmige ou Piotr verskafbaie van

die stukseregstreekse humor en Michael McCabe
laat nie 'n geleentheid verbygaan om ons te laat
lag nie. Dit geld ook vir Dale Cutts se goed
berekende vertolking van die breedsprakige
Ilyia wat s6 besig is met sy praatjies dat hy nie
agterkom sy vrou is verlief op iemand anders
nie. Po lena se smart omdat haar liefde nie deur
die dokter beantwoo"nt word nie, kry ook in
Jacqui Singer se vertolking 'n humoristiese
kinkel.

Anna-Mart van der Merwe is terug op die.
verhoogmet 'nnie heeltemal afgerondevertolking
van die depressiewe Masha nie, Sy is dikwels
onseker vanhaarself, maar wanneer sy sekeris,
is sy doodseker, PeterTerry se Medviedenko is
die beliggaming van verdruktheid, En ons kan
nie vergeet van Nick Nortier-Ashby se"deadpan"
ponret van die armsalige Jakow nie.

Seker die lekkerste rol is Trigorin, die
egosentriese skrywer wat verwoesting saai met
Nina se emosionele lewe en Graham Hopkins
speel hom met skouers kromgetrek, norserige
stememafgetrokke houding wat meer as net die
karakter verlewendip, maar ook die kunstenaar
se skeppingsmetodes bevraagteken.

Dis 'n skitterende "Meeu" die.

Sandra Prinsloo en Graham Hopkins

karakters een vir een aan ons voorstel: die fyn
beskaafde intellektueel, die wrede satirikus, die
deernisvolle mediese dokter, die besadigde
waarnemer, die gepynigde skrywer, die sieklike
fatalis, selfs die koorsanger en die angsbevange
kunstenaar.

Te oordeel aanvorige produksies, soos "Dalk"
- wat sy deurrniddelvan'nwerkwinkelproses op
die planke gebring het - is Van Hemert 'n voor
die hand liggende eksponent van die
Tsjechofiaanse wereldbeskouing: sy weet hoe

. om deur middel van gedragspatrone insig te gee
in die karakters en terselftertyd uiting te gee aan
Tsjechof se satiriese kommentaaropdie Russiese
samelewing. Hierdie is 'n fyn gechoreografeerde
ensemble-produksie waarin elke spelerdie kollig
kry en dit is die interaksie tussen karakters wat
die deurslag gee.

Die fisiekherkenbare Tsjechof, die man wat
met meegevoel na sy medernens kyk en met
ironie sy lot bepeins, word' met sierlike
punteneurigheid deur James Borthwick gespeel.

Arkadina is 'n selfsugtige, verwaande aktrise
wat gewikkel is in 'n Oedipale stryd met haar
seun en Sandra Prinsloo se spel is oordeelkundig
ondanks die wispelturige vrou se onaangename
geaardheid en die karakter se moontlikhede vir
melodrama.

Soos arme Konstantin swaarkry met sy rna
moet Christopher Wells swaarkry met sy rol: hy
is nogal 'n vervelige kerel want hy moet die las
van die tragedie in die stuk dra, maar Wells
slaag daarin om vir die gekneusde Konstantin 'n

Shakespeare se uitlatings oor
die magspolitiek is deesdae baie
trendy. Kruik ee antwoord op
Truk se ''Koning"Lear''is
''Richard II" met Neil McCarthY
(regs) in die naamrol. Die
tragedie, wat die uitsetting in
1399 van koning Richard deur
Bolingbroke uitbeeld, is vir die
eerste keer in 1601 op die planke
gebring. Dit word van 30 Mei tot
23 Junie in die Nico Malan
Skouburg in Kaapstad opgevoer
en weer op 6 en 7 Julie by die
1990 Standard Bank Nasionale
Kunstefees op Grahamstad.
Keith Grenville behartig die
regie van die stuk waarvan die
rolverdeling Jamie Bartlett as
Bolingbroke, Ralph Lawson,
Norman Coombes, Peter
Krummeck en Royston Stoffels
insluit,

ANDREA VINASSA

THE SEAGULL
Deu'r Anton TsJechof
Met Sandra Prlnsloo, Christopher
Wells~Michael McCabe, Embeth
Davldtz, Dale Cutts, Jacqul Singer,
Anna-Mart van der MelWe, Graham
Hopkins, James Borthwick, Peter Terry
en Nick Nortler-Ashby
Regie: lise van Hemert
In die Wlndybrow

Hemerl

ANTON TSJECHOF het gedink hy skep 'n
komedie toe hy in 1895 aan 'n vriend van hom
oor "Die Seemeeu" skryf. Die eindproduk is
eerder 'n skreeusnaakse tragedie wat die
onsinnigheid, die verganklikheid en die ydelheid
van die saai lewe uitbeeld.

"The Seagull" is soos een lang Sondagmiddag
waarin lise van Hemert, in die regie van haar
eerste Enge1staligestukvirTruk, volkome begrip
toon vir Tsjechof se gebruik -van "eindelose
tyd". Yan Hemert verstaan dat jy nie vir TsjechOf
se karaktersin 'n vasteruimte kaninhoknie, dat
jy hulle tyd moet gee om lank asem te haa1 en
melankolies oor die water te tuur. . _ . .

En die subteks wat Van Hemert weef, word ~ .' .
perfek met Tsjechofse woorde gesinchroniseer.
Sy slaag met hierdie produksie daarin om "The
Seagull" se eentonige somer en melankoliese
wintervol aktiwiteitteptop sodat 'nmensnievir .
'n oomblik ook oor die water wil tuur nie.

Lindy Roberts se dekorstel suggereer met 'n
sepiawaterverf-effek die uitgestrektheid van die
Russiese landskap, terwyl Jane Gosnell sebeligting
die karakters se buie byna onmerkbaar "inkleur".

Hoewel daar oorgenoeg geleentheid in die
teks is vir 'n skreeusnaakse komedie wat die
onderliggende tragedie kan verdoesel, verkies
Van Hemert 'n subtiele aanslag, wat geensins
atbreuk doen aan die humor nie,

Tsjechof se buitengewone insig in die ''1mman
condition" is daIktoe te skryfaansyuitgangspunt
wat nooit belenuner is deur ideologiee en die
gebruiklike meegaande idealismsnie. Karakters

.tree volgens 'n inherente integriteit op en is nie
daar om die een of die ander argument namens .
die skrywer te onderskraag nie,

"Ek is bang vir die wat tussen die lyne soek
na 'n geneigdheid en daarop aandring om my as
noodwendig liberaal ofkonserwatiefte sien. Ek
is nie 'n liberaal, 'n konserwatis,"n gradualis, of
'n monniknie, en ook nie onpartydig nie. Ek sal
graag 'n vry kunstenaar wil wees en niks meer
nie en ek is spyt God het my nie die mag gegee
om een te wees nie,

"Ekhaat leuensen geweld, watter vormhulle
ookal aanneem..• Farisersme, onnoselheid en
tirannie regeer nie net in winkeleienaars se
huise en gevangenisse nie: ek sien hulle in die
wetenskap, in literatuur, in die jonger geslag...
Ek meen handelsmerke en etikette is 'n teken
van vooroordeel. My heilige der heiliges is die
menslike liggaam, gesondheid, intelligensie,
talent, inspirasie, liefde en absolute vryheid 
vryheidvan dwangenvalsheid," ("Checkhov: A
Biography", deurVS Pritchett; PenguinBooks).

Aspekte van sy eie persoonlikheid dobberna
die oppervlakte soos yan Hemert se spelers die
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Art Scen., Seepunt: Ge
mengde beeldhouwerk
uitstalling.
Gallery 709, Addcrleyslraat:
Uilstalling getiteld Contem
porary Trends II. Galeryversa.
meling wat beeldhouwerkeen
skilderye deur plaaslike en
intemasionale kunstenaars
insluit, onder andere: Robin
Mann, Pieter van der West
huizen, Naama Nofhmann,
Ann Linsell-Stewart, Lukas
van Vuuren en Robert
Slingsby en andere.
Kunskamer. Bergstraat 14:
Suid-Afrik:aanllC kunstenaars
SOOI Pierneef, Maud Sumner,
Maggie Laubser, Irma Stem,
fuller, Welz, Kibcl,Caldecoll
en Boonzaaier.
Gallery International, St
Georges-sentrum: AIgemene
uitstalling.

B a x' t e r • G a I e r y:
Grocpuitstalling getiteld In
side Vision deur verskeie kun
stenaars, insluitend Helen
Sebbidi. Tot 2 Junie.

---KAAPSTAD

deur Theresa Naude.
Casslre, Fine Arl, Rosebanlc:
William Kentridge stal ook
hier tot 23 Mei uit,

.African Magic: Inheemse
handwerk en .kunsartikels.
Ongewoon en outentiek,
Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milkwood
sentrum 9a. Plettenbergbaai.
Zona. NafeweAfrika-kunsen
appliek; inheemse handwerlc
en kuns, Grantlaan 64, Nor
wood. Johannesburg. Uis- .
tailing deur Samson Mud
zunga.

KAAPSTAD

JOHANNESBURG

Piccadilly Bar, Highstraat, Brixton: Vanaand: Little Sister.
Woensdag: Diamond Dogs. Saterdag: Back Flash. Tel: 726
6019.
Roxy Rhythm Bar, Melville: Maandag: PJ Powers, Dinsdag:

• Little Sister, Woensdag: Vinnie and the Vicounts, Donderdag:
Bright Blue, Vrydag: Blues Cruise, Salerdag: Diamond Dogs.
Tel: 726-6019.
Rumours, Rockeystraat: Woensdag: Louis Levy. Dondcrdag:
Stan Jones (klavier) en Art Kelly (bas). Hulle tree ook Soodac
saam met Gil Anderson (trommc) op.
Radium Beer Hall, Louis Bothalaan: Sondae: The Fat Sound
Big Band tree hier op. Bel om uit le vind watler Sondae: (011)
728-3866.
Kippies, Mark-Teater. Newtown: Township-jazz sc voorstede
like tuisle. (Toc opMaandae, die res van die weekoop vanscwe
uur - en naweke van vyf-uur - tot laat.) BREWERS EAST.
The Junction, h/vBrec- en C1aimstraat: "Ouer" rock en IlCW

wave met 'n aparte vertrek vir "live" groe~, 'ndaktuinen video
en pool-kamer. Welkome afleidingvandiedisko-twak op ander
plekke. Chris Prior is soms Saterdagaandc die plalejoggie. Vir
"dcnkendc" jollers.
Runwurs, Rockeystraat: 'n Tipiese Rockcystraatse laataand
"joint" vir rilense wat sorns werk en van jazz hou.
Lou Nite Duke's, Melville: Laatnag-altematicf vir middel
sledclinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie laat saans en
Salerdae vir middagele. Eles word scwe dac van die week tot
laataand bcdien.
Club Manzattan, Moletsane, Soweto: Hoer-inkomslegroep
disko. Oap van II nm. Maandae en Dinsdae is tocgang gratis.
Twee gratis biere op aande wanneer tocgang gevra word. Aile
soorle musiek.
Blues, Marshallstraat 165: Wesens van die noordelike voorst
ede (ouderdom tussen 25 en 35) se uithangplek. Disko-musiek,
f1itsende Iigte, spieels. mense met grimering••• daai soort van
ding.

HARD TO
KILL

Johannesburg se Vloolmark sal Donderdag 31 Mel (RepublJekdag)
. tussen svrn en 4nm oop wees.

Andrew Verster en Ruth Sack.
Tot 9 Junie,
African Magic, Bizarre-sen
trum, Yeoville:Uitstallingvan
keramiekwerke, huishoude
like items en velle vanuit
Noord- en Sentraal-Zoeloe
land. Tot 2 Junie.
Theresa10 se Wtlrkshop, Bi
zarre-sentrum, Ycoville:
Handgemaakte juweliersware
en 'n verskeidenbeid van etse .

HARD TO
KILL

Explosive Action Thriller (2-18)
Sleven Seagal, Kelly Le Brock

DAILY9.45 12.15230 5.15 7.45 1000

Explosive Action Thriller (2-18)
Steven Seagal, Kelly Le Brock

DAILY. 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

Action (2-19)
Richard Gere, Andy Garcia

DAILY; 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

Action (2-19)
RIchard Gere, Andy Garcia

DAILY: 9.45, 12.15,230, 5.15,7.45, 10.00

INTERNAL AFFAIRS

Retum'rqm
the River Kwai

Great Action Adventure! (2-14)
Edward Fox, Denholm Elliott

DAilY. 9.45, 12.15,2.30, 5.15,7.45, 1000

. Comedy (A)
John Candy, Amy Madigan

DAILY· 945. 12.15,2.30, 5.15,745, 1000

'I

Uncle Buck

1,1

The Mi*.hty Quinn
Denzel washln~~~~, James Fo~2-14)

PLUS
lin gonna pityouSuc/(a

ActioN'Comedv (2-14)
Steve James, Isaac Hayes

III1i1W~= MOii~O;O~;i~;;;aoo
B~~"M~rer (A)

PWS

HARD TO KILL
Steven Seagal, Kelly Le Brock(2-18)

MON·FRI 930.200.730 SAT 11 00.3.30 aDo

HARD TO
KILL

Action (2-19)
Richard aere, Andy Garcia

DAILY.9.45, 12.15,230,5.15,7.45, 10.00

NlcoMalal/,Op.ra:Die ballet
ROMEO EN JULIET asook
DON CARLO. Tot 16 Junie,
Tel: (021) 21-S470.

- JOHANNESBURG

Explosive Action Thriller (2-18)
Steven Seaga!. Kelly Le Brock

DAILY. 945, 12.15.230,5.15,7.45, 1000

In die Drama kan RICHARD
II met Neil McCartney en
Jamie Bartle" tot 23 Junie
gesien word. Open: 30 MeL
Tel: (021) 21-S470.

Retum'rom
the River Kwai

Great Action Adventurel (2-14)
Edward Fox, Denholm Elliott

DAILY; 9.45, 12.15,230,5.15, 7.45, 10~0

INTERNAL AFFAIRS

Blaze

Action (2-19)
RIchard Gere, Andy Garcia •

DAILY 9.45,12.15,2.30,5.15.7.45, 10.00

Uncle Buck Uncle Buck

• Comedy (A)
John Candy, Amy Madigan

DAllY. 9.45, 12.15,2.30,5.15,745, 10.00

:, .

INTERNAL AFFAIRS INTERNAL AFFAIRS

Uncle Buck

10 wil u,.!hulle,Met Dianne
Chandler. Tel: (Oil) 80S
184S,

By die Dalr», Wlndybrow is
Sundra Duncan in PERSONA
te lien. Tot 26 MeLTel: (Oil)
724-3301.

Barter-Teat.r. Mainstraat:
Hoofteater: STEELMAGNO
LIAS word tot 31 Mei
opgevoer. Tel: (021) 685
7880.

IndieConc,rlIIalllewerMax
Collie tot 26 Mei 'n vertoning,
Tel: (021) 685-7880:

By die Alexanderleater is
Richard Loring in JOSEPH
AND THE AMAZINGTECH·
NICOLOR DREAMCOAT te
lien.

___ KAAPSTAD

Helen de Leeuw.galery,Hyde
Park: Uitstalling van keram
iekwerke deur verskeie kun
stenaars. Tot 3 Junie.
Gertude Posel-galery, Wits:
Uitstallingvan werkdeurPeter

. Schutz watdeel is vandie Wits
Herfsfees. Tot 30 Junie.

. Gotldman-gal,ry, Sandton:
Uitstalling van werlce deur

sex, lies
and videotape

Award Winning Sex Drama (2-18)
James Spader. Andie MacDowell

DAILY~ 9 45, 1215,2 30, ~.15, 7.45. 10.00

MbongeniNgema se TOWN
SHIP FEVER is tans by die
Markt,tller te sien, Elke aand
om 8nm. Tel: (Oil) 832-1641.

Tel (011) 832-1641.

WE'LLMEET AOAINistcrug
by die Sounddag. in
Midrand, omdat die mensedit

A DOLL'S HOUSE is by die
Laager. Markt,ater Ie lien.
MetGretbe Fox,Kate Edwards
en Andrew Buckland. Tel:
(011) 832-1641.

sex, lies
and videotape

Award Winning Sex Drama (2-18)
James Spader, Andie MacDowell

DAILY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,1000

OPENS
15th JUNE

OPENS
15th:JUNE

OPENS
15th JUNE

ALWAYS

Explosive Action Thriller (2-18)
Steven Seagal, Kelty Le Brock

DAILY'9.45, 1215, 2.30,5.15,7.45,10.15

OPENS
15th JUNE

GoneWith
The Wind

HARD TO
KILL

INTERNAL
AFFAIRS

Action (2-19)
Richard aere. Andy Garcia

DAILY; 9.45, 12.15,2.30,515,745, 1000

Romantic Adventure (A)
Richard Dreyfuss, Hotly Hunter

DAILY 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,1015

Special50th Anniversary Presentation (A)
Clark Gable, VIVIenLergh

DAILY 10 00 230 730

Action (A)
Robert DeNlro, Sean Penn

MaN-FRI· 6 00 830. SAT 230. 6 00 830

I A Summer
Story.

',,, NUMETR01·L",.
Menlyn Park : ,,' .•-;47-4568

IA)

2-18

Pie1erDirt-Uys ac JUST UKE
HOMEisbydieMarkteilkrllC
Upstain te sien.

By die UtllUUYlRayne.Teilkr
o~ndieri~rDANGEROUS

OBSESSION met Russel
Savadier, Janet du Plessis en
Errol Hart op 7 Junie,
Oocdkoop voorakoue: I, S en
6 Junie.

Franz Kalka IIC REPORT TO
AN ACADEMY met Sam
Williams by die Trust Bank.
Arena,Windybrow.Tel: (Oil)
724-3301.

DAD

NEXT OF KIN

CRY FREEDOM
Denzel Washinglon,Kfl.,,1n Kline (2-19)

OAllY· 1000,200,515.845

F'alnck Swavre.HelenHllnl (?-I1H
DAilY'945, 1215,230.515,745. 10 00

Richard Gf't". AndyGarcia l2'l Q )

DAILY 945, 1215.230.515.745.1000

,RELENTLESS
JlIcld Netson Mpg Fosl.,." 12·1f1)

DAIIY_~~~O.515. 745.1000

NEXT OF KIN-
Paluck Swayze. treten Hunt (2-18)

DAilY 945. 1215.230,515.745, 1000

WE'RE NO ANGELS
nohI'll (lpN'f/), S~,111 !'{'Iln (J\)

n1\~J~~

CRY FREEDOM
PI' 171'1 W.1,>h'ngton. Kpvrn Kline (~ 1fl)

___-.!~!:.~200 f'llG 845

1 I 'I

AN ACT OF PIRACY O"m.

DAD

BLAZE
. PAul Newman.l.flltla lJ\lwldo."ICh (2·lf,)
DAllY 945, 1215.230.515,745.1000

HARD TO KILL
$levfln S('<Igal. KE'tly I ~ Rrocl< (2-18)

DArtY 945, 1215,~15. 730.1000 .}-_~=~=='-"-'''-''~_-I

ALWAYS
Rlrh;uc! Dreyfuss Holly llunlN (A)

DAilY 930 1200, 2 30.~_I5, 145. 10 15

Rlchmd Oere. A"dy GJlu'la (2-19) f1Ichmd ee.e, Amty Giuela (2·IQ)
DAilY 945.1215,230,515,7.30,1000 DAILY 945,1215,230,515,745.1000

SEX, LIES AND VIDEOTAPE BLAZE
James SpalhH. Andie MacDnwqll (2·1Rj Paul Np.wlIl",n, l cbtaO<lvnJovlch (2-11'»

y~n.Y 945. 1215,230, 515, 145. 1000 ~5. 1215,230, 515, 7.45, 1000

HARD TO KILL TANGO &CASH
Steven Spagal. J(elly t.e Brock t?·IAI Sylve<;ler grauone.KUlI Bussen (2·1!'iJ

..!lAILY 945, 1215, 230,515.130.1000 OAllY'945.1215,230.5.15, 745,1000

By die Alhambrtt·Tetlle,
kan Gordon Mulholland en
Rex Gamer in MOVEOVER
MRS MARKHAM gesien
word. .

Tel: (OIl) 402-7726.

TALK RADIO SHIRLEY VALENTINE
[IIC Ooqo!'lal1.Alec Oalrlwln (2·IG) F'alll!llP Collins,TomCOIlII (2·1f'1

DARY 945, 1215.230,515.730.1000 _ DAILY 945.1215.230.515~

INTERNAL AFFAIRS
Richard GPH', Andy GarCIA (2-19)

DAn..y 945. 1215.2:10,515.745.10_00

SEXTET metTim Plewman,
Paul Dilchfie1d en Paul An
drews open vanaandom8.15
by die Andrl HugeuMt
Teater.Tel: (Oil) 125-6300.

- JOHANNESBURG

HARD TO KILL
DAI~~~~5~;~7~~ 2K~gvJ~5~;.~~ go~[1'

I;

RELENTLESS
Judd Nplson. M"g roster (2-1R)i.lll~ii '111tDAILY'945,121'-, 230.515.745.1000 •

CRY FREEDOM
01'111(11W:l'ihtngl')Il, K(>vlnKline (2 tn)

~~,200,515.845

NOW SHOWING: Gar Duse

INTERNAL AFI:II IRS MUN·SAI 9.• '. 1215.230.', ". ',I;. 1000.-It SUN 121'1.245. 515.14'1 1000

O"IL:I~:~'~,rlS~~~2~f~,1~ ftJ~~. I~"og') CRY FREEDOM
I " I I 'I; I ' " DP.117PI W,nShUlqloll, KrMll Kim£> 12-19)

, TANGO &CAsif-EHE NO ANGELS SytvllSkl, 51"lIono. Kllll nu",setl (2·151

MON rnfr~~I~~~"s~r~'Jri~1x> eh"J --HARLEMNIGHTS--
I .SUMMER STORY _~~~,phy R~~,~r'Y0c.£~1

hnoornS",b.,.ln"'''W'Ih, IAI WE'RE NO ANGELS
MON·foHI 600."30 SAf 230.600 830 floberIDeNllo.S£!,lnrenn (fl.)

j: I I

I

BASE:: Sondag is Jazz Denn. Tel:(02I) 23-3667 vir inligting
oor wat in die week daar aangaan.

B6 Vrydag! 25 Mei 1990
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IAI

12-151

12-1')
I'·ISI '

VOlGENDE AAN81EDINQ

1Jun- THE FABULOUS
BAKER BOYS ".",

DII,II~S IUOIJ.IZ.l5,f3l,SJtI,US,IDIOIIllI

HARD TOKILL 1"1')
NAASlf·BflAAIOf RltURMfT STEVEN
SfAG/llENI(fUY.~l!:.:BR:::OCIt=-' -l

O.,.btJ:III1,IU5,2.3I.UI,1.C5.11.lIllI

BWE (2-1')
ROMANSf EN ORAMA MET PAlA NEWMAN'

FIELOOFOREAMS

TANGO &CAS;:.:H'--_--"-"

LAMBADA - THE
FORBIDOEN DANCE IW'·l'l

LOOKWHO'STALKING 1'·121---------
ALL ODGS GOTOHEAVEN IA)

YOlGENDE AANBIEDIHQ

1lon_CHINA O'BRIEN ~'"

BWE 12·"1
ROMi\NSE EN DRAMA UET PAUL NE.'NW.N'
YlyISI! l'III.12l5,t3l~1I

DISORGANISED CRIME (A)

PUBLIEK SKAATS
MAANDAE _ SATEROAE
bleSessle: 100D-12.30nm

2r1eSnsle:200-S.DOnm
Son. UD·5.00 nm_l.30-10 30 11m

D1ESUPlRIANIAS1E"VON1UUREN~OMlDIE
O\J1l8flVIROlfHEtfFAMIUEl

ALL DOGS GO TO HEAVEN (A)
GLEAMING THE CUBE ("'.8)

SYlVESIERSTALlONE£NKURfRUSSllIN
AKSIE'
TANGO & CASH (2-15)
RUNNING ON EMPTY 12·'21

. "

DOlfllJNOGAfN INDIE AKSIE BflAol.IOE
AVOtllllUR'MonoI1N1EMISlOOPNIEl

REO SCORPION (2-141
T~E SIEGE OF F1REBASE
GLDRIA \2·18)

JUllN1RAVOllAE,..~tflJlltAllnnjOIE
rRET j(OM£D1f1 MO[l 011 NIEMISLoOPNIt'

LOOK WHO'S TALKING I''')
SHe-!DUIOFCDNlROL 1YV2·1A1
Mldde,,,., Yertonlng: Don31 Mel
CHINAO'BRIEH IVY2 a

• LAMBADA (altwee) - Kyk
uit vir die volgende vyfindie
volgende jaar. .

vrou. Met Myriel Roussel,

GETl7NG « RIGHT - 'n
31-jarige maagd (hy's
boonop 'nman)besluitdathy
moeg is om me te weet
waarom alles (behalwe geld)
in die lewe draai Die. Met
Lynn Redgrave en Jesse
Birdsall.

Vervolg op bIBB

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA

ALL DOGS GO TO
REAVEN - 'n Vreeslike.
oulike flick wat me net 'n
boodskap vir kinders hou
nie, Wie sC dis nic vervelig
om hemel toe te gaan niel

VOlGEND. UN8.EDINQ
1Jun_THEFABULOUS

BAKER BOYS ".",

INTERNAL AFFAIRS 1,.,,'1:.::::==,=:::;==----"'-1
IlndemltOllI..:Sat26MellO 00& 1215
E.T. (AI

NEXTOFKIN ('·1'1

INTERNAL AFFAIRS 12·'"
~~:R~':~I. S3126 MellO 00 & 12\~I

Oaqlittlllll,t3l,UlI3l ..

CRY FREEDOM

OuglJkS.IlGO.1215.2J11,531,7.45.1IJDlIlI
lIEXTOFK1N 12·181

LOOK WHO'STALKING 12·12)
OlE mmfR tl.OME01E Mfl JOHN
lRAVOllA l;NKIRSIIE ALLEY'

SHE-DEVIL ('·14)t-.:::=====,---;---I ~~~~~:=I~8ARRtftDlf

~k~~~E~ ~VOOTUUR OJWU.M[1 R1(]Wl~1
-oflY/USS EN HOllY HUNI£RI

A~SI[[NQI'lMNOltIG·SlJffR{lu:J8HVlR!OHINGI

SIEGE AT FIREBASE
GLDRIA I''''
RIVER OF DEATH 12 111
tJlll Jll($ElrmlEII~tw..JOIIcrlOll

op te los. BAlE aksie.

• ALWAYS-'n Vrou seman
sterf in 'n vliegongeluken sy
en hulbeste vriend iSvreeslik
hartseer, maar hulle was ~I

drie so na aan mekaar dat
hulle horn altyd na aan hulle
voel, al is hy dood, ofso iets,
Met Holly Hunter, John
Goodman en Richard
Dreyfuss.

• THE VENUS TRAP - 'n
Man op soek na die perfekte. .

• NEXT OF KIN - Nog 'n
flickmet Patrick Swayze wat
'n plaltelande polisieman is
wat op die 'plattelandse
manier' warm op die spoor
van sy broer se moordenaar
is. Ook met Adam Baldwin.

POTCH

, ... _THE FABULOUS
BAKER BOYS i,·,,,

ROLPRENTE
lET WEL: ALL!! ROLPAENTE VERANDER YRYDAE

OOS WES

VOlGEHDE AAHBIEDINCS
_ lJun- THEFABULOUS

BAKER BOYS "·111
'Jun- THE PACKAGE ,,,.,

Maa·lmlIDl,llI5231.5311.1aS"'"
VTJ·SJllllII.1t15,231.531,145,llllllllt
HARO TOKill - 12·11,
NAKSlf 8HAAHXfntLER MtTSJrvEH

Sf:AGALfN KEltYLE BnOCKl

NEXT OFKIN 12·101
kinderveflllnilll 5at:'6MeilOOO& rz rs
SILVERADO tAl

VOLCENDE AANBIEDING

Mill-DOl12 t5.2311.530 1eS""

:~. ~:~::2~5V~.15ai,I~:~,1:I111'" MilaDoft 10111, 1215.231.5JD.145"
HARD TO JULl 12.181 Vry-SlilIOO 11.15,231.53O,U5,1I11hll
N,o,KSI( 8FlAAI[)[ RILlER MfTS1EVEIl HARD TO Kill (f'-181

'SfAGALENKHlYUflRflCI(l NAkSIF·BFlAAIOEAIllERUETSTfVEN

~~nAs~O:~lG~26Me'10 00& 12 'li
l
~::.:.:~== ~12:':";c9l:.t SfAGAt[N:~"=ll:.:Y=I[=BR=OCl<:::' 1

ONOEROAlPAAUAINGIESKIKBAAR
BY BfNONIPlAZA

··INTERNALAFFAlRS 
'n Fliek oor polisiemanne
wat mekaar se bloed soek,
Richard Gere speel die rol
van 'n polisieman wat van
korrupsie verdink word. Ook
met Andy Garcia.

Amy Madigan,

•• TANGO AND CASH 
Sylvester Stallone en Kurt
Russell is twee polisiemanne
wat nie van mekaar hou nie
en die fliek gaan basics oor
die twee wat toe nou
saamgegooi word om 'n saak

•• HARLEM NIGHTS 
Eddie Murphy en Richard

. Priorspeelin die aksiekome
die wat partykeer nogal
snaaks kan wees,

ALWAYS lA'
'N ROMAN11ESE AVONTUliR ORAMA
MET RICHARD DREYfUSS EN HOlLY
HUNTER'
~!~~~~~~~,~~n MellO 00&12 \il

0a3I'~s'1ID11,t30.S30,I3I1IIl

CRYFREEDOM 12·19)
YOlGEHDE AAHBIE'DINGS
'''n_ THE FABULOUS

BAKER BOYS r>.'"
. 'Ju.- THE PACKAGE ".",

lbag'1ts:1~.. ,121S.tao".3I.UI,1815.
DRIVING MISSDAISY IAI
LAASTlWUK

"lFVf'lS~AGAl EN ~fll YlEBROCK INDIE
AKSIE~U;VII[,fiJKhMI\'

HARD TD KilL
PUIS MAGNUM 'IN
ANINNOCENT MAN
SUPER AKSII! DUBBEl

S1EVINSfAGAlfN~HIYIEIlRm.l(INDlf
AK<;lfBHI.,AlllrURA'AA'

HARDTDKILl
LETHAL WEAPON 2· 11'~1

1Jun lESTOF THE BEST IlICIUIOUR

SJER-KIN£KOR
25MEI-31 MEl

VRod BESPREKINGS BYCQMPUTICKET
NAVRAE1011)331-9991- AlMAL WELKOM

NOORD

INTERNAL AFFAIRS 12-19)

THEWAROFTHEROSES 1'·17)

TANGO & CASH

NEXTOF KIN

.'1ll-00A1tIlD,121S,ZJII,5J1,lU,1100_m
¥rySlt'l,n, 12l5,f 31,531. I,IG.lU3D1IIl

RARD TOKIU "·111
NAXSlf·8HAAIQE IlltURMET STEVEN

SfAGAlENKEUYLEBROCK'

DHIUh: IUD,1.38, 538,'.31_

CRYFRHDOM (2·'"
VOLQENDEAANBIEDINGS

'''n-THEFABULOUS
BAKER BOYS I'·'"

,,,._CHINAO'BRIEN "".~.

';"_ THE PACKAGE ".",1".-TRY THIS ONE FOR SIZE lA,
nwe~~~~.'!. !,.q.F'I1~ !~~""I1U.

IlYOORST!INGANGIlAIUHEtENTRE

DIJfhkslDDII,U.IS.UD.'31,H5,lI0l""
HARO TOKIU 1'·181
NAKStf.BFtAAID£RltlERMETSTE\I£N

SEAGAlEN kEllYtE BROCK'

SHE·OEVIL 12·")Ji~~~~~~~~e~~~~~~~~j~~~~~~:~~:' ~~~~.\'Ii~\'"MERnSIREEP&IIOSEAN!i£BARR1NOIE Sft18 IfI,Z:I8,I.• '1I
tAGWEKt:ENOE KOM£UlE' DANNY. THECHAMPION
,,,,"0·"".".11.1... OFTHEWDRLD IAI
STEEL MAGNOLIAS IAI '" " ......,,,,'0·'.'. '0\, "".. DRIVING MISSDAISY IAI
ROOFTO PS (2-11)

VOlOENDE UNBIEDINGS
1Jun _THE FABULOUS

BAKER BOYS I' '"
lIun _ THE PACKAGE IW,

DIE BESTE
VERMAAK

VIR UGELD!

, '.

LOOKWHO'STALKING 12-12)
M[1JOH//TRAVOtJA!NKlflSIIEAllEY'

VOLGENDE AANBIEDIHG
lJun _THE FABULOUS

BAKER BOYS "·111

SLEGS R12PERMOTOR,
KOMBIOFLDV

VERTONINGS BEGIN 7 nm

MJPfROIIBPHVIRDIFHElEf,o\Mfll(l

UNCLE BUCK ,.,
1'1 USJAMES BOND 007IN .
LICENCE TO KIL~ ,Ai
1M. DAD/WE'RE NO ANGELI

..
2·18

Jason Sedrlck In the fUek ROOFTOPS.

Sanlamsentrum, Parow rei. 92·5126
VRY/SAT: 9.45.12.00. 2.30, 5.30, 8.00. 10.15 nm
MON-TUES: 9.45vm. 12.00, 2.30. 5.30. 8.3Ovm
WOENS: US em,12.00, 2.30. 5.30, 8.00, 10.15 nm

• STEVENSEAGAL•

HARD TO KILL
AKSIERILLER ·15

Jr\i.~s~~:~~~~~'tOO. 4.15. 6.30. 845nm
MAAN-ODN: 2.00.4.15,6.30,8.45 nm

• PAUL NEWMAN.

BLAZE

'"

MIDDESTAD, TEL. 25·2720
DAAGLlKS: 9.45,m,12.00, 2.30, 5.30, 8.00, 10.15nm

• STEVENSEAGAL•

=~~~~4·5~~~~:~~k~:~~8.00.10.15nm HARD TO KILL
• STEVENSEAGAL. J::A"KS~I.;:E=R:;IL;:;L:::E:.:R.l:2~",,:8::-:===~=--1HARD TO KILL DAAGLlKS:9.45'm,12.00.2.30.5.30.8.00.1D.15nm

AKSIE RILLER 2·18 THE WAR OF
DAAGLlKS:l0.00,,",1215,2.45.5.45,8.15,1D.3Onm THE ROSES
INTERNAL AFFAIRS DIE SNAAKSTE ROMANTIESE GEVEG DOlT - 2·17
AKSIEPOLlSIE·RILLER - 2·19 DAAGLlKS: 10.00'm, 12.15. 2.45. 5.45,8J5. 10.30nm
OAAGLlKS: 9.45,m, 12.00. 2.30. 5.30, 8.00, 10.15nm MERYLSTREEP• ROSEAN NEBARR

SHE-DEVIL - 2·14· SHE-DEVIL
'N GENOTVOLLE KOMEDIE(2-141OAAGLlKS: 10.oo'm, 12.15. 2.45. 5.45. 8.15. 10.30nm

THE WAR OFTHE ROSES
DIE SNAAKSTE ROMANTIESE GEVEG DOlT - 2·17
DAAGLlKS: 1000,,".12.15.2.45,5.45,8.15,10.30 nm

ALWAYS
Richard Ore fuss. Hall Hunter(Almal)
DAAGlIKS: US vm, 12.00en2.30omALLEEN

ALLDOGSGOTOHEAVEN~~~~~~
'NMOET-SIEN ROLPRENT VIRALMAL
SUNS:5.30.n8.00nmALLEEN

SHIRLEY VALENTINE (2·16)
SAANS: om 10.15nmAlLEEN

LAMBADA! THEf/l\lfDEI
VOEL DIE HITTE DP OlE SILWER DDEK (D.T. NO)

Tygervalleisentrum, Bellville T81. 94B-6710
DAAGLlKS: 9.45vm, 12.00, 2.3D, 5.30. 8.00, 10.15 nm

• STEVENSEAGAL•

HARD TO KILL
AKSIERILLER 2·1S
DAAGLlKS: 9.45'm.12.00, 2.30,5.30, 8.00, 10.15 nm

THE WAR OF
THE ROSES
OIESNAAKSTE ROMANTIESE GEVEG DOlT - 2·17
DAAGLlKS: 10.00,,",12.15. 2.45, 5.45. 8.15, 10.30nm

LOOK WHO'S
TALKING
",He'IHlp, Slick'Adtnly3Dl1I1UlUld" - KOMEDIE(Zo12)

* SATERDAG om 10.DO vmALLEEN*
INDIANA JONES &THE lAST CRUSADE
DAAGLlKS: lD.OO,,", 12.15.2.4S.5.45,8.15,1D.30nm

DAAGLlKS: 9.45,,", 12.00. 2.30, 5.30.8.00. 10.15nm MERYLSTREEP• ROSEANNE BARR

BLAZE. PAUL NEWMAN • 2-18 SHE-DEVIL
DAAGLlKS:9.45vm,12.oo.2.30,5.30.8.00.10.15nm 'N GENOTVOLLE KOMEDIE(2·14)

HARD TO KILL - 2·18

sukscsvolle flick in 'n baie
lang tyd oor 'n meisie en 'n
kind.

•• SHE DEVIL - Meryl
Streep is die "picnk" skrywer
van aaklige romanse en
Roseanne Barr die vet lelike
ma en vrou met 'n moesie
tussen haar neus en be-lip
wat oar 'n manbaklei.

DAAGlIKS:1J.OOvm, 2.45. 115 nm

LOOK WHO'S TALKING
"H8'sHll'. Sllekandon'Y3Ionthstld" - KOMEDIE (2-121
DAAGLIKS: 12.15, 5.45.10.30pm

• JASONGEDRICK•

ROOFTOPS

•••MANlKA,MANlKA ~ 'n
Verhaal van 'n jong meisie
wat in haar tweedelewe haar
vorige man ontrnoet. Met
Julian Sands.

•• FIELD OF DREAMS 
Die pragtige Kevin Costner
speel die hoofrol in 'n fliek
oor drome,fantasie, wonder
werke en bofbal, Ook met

Kaapstad

STRANDGEBIED,TEL. 25·3052

~~:~~i:i.~o'lDo:,;,~:gD~53gD~~gD~~5 Am TEL. (024) 51.5581
WOENS:sI'9••9.45,,".1!.00.2.3D,5.30,8.00, 10.15nm ~~:~~iJ~:320;N3~~'84~On~·45, 9.00nm

BLAZE 0 PAUL NEWMAN. .18 WOENS: 10.30em,2.00, 4.30. 6.45, 9.00nm
• STEVENSEAGAL•

~:~~;:~i~~D'~o~~;o~~;oO:';'10.15 nm HARD TO KILL
FIELD OFDREAMS AKSIERILLER (2·15)
QENOTVOLLE DRAMAVIR ALMAL * SATERDAGoml0,3OvmALLEEN *
SAANS:5.30nm.lo9' HONEYISHRUNKTtEKI)S
APRIVATE LIFE Aduttdram.2.16 ~~:~riiJ~:D~~No~~·843~n~00.915nm

WOENSDAG: 11.00'm.2.30, US, 7.00, 9.15 nm
• KEVINCOSTNER.

FIELDOF DREAMS
MedesterTS- Amy Madigan,Burt Lancaster
GENOTVOLLE DRAMAVIRALMAL

HOOFWEG, TEL.888·6649
DAAGlIKS· 9.45'm. 12.00, 2.30, 5.30, 8.00. 10.15nm

JULIAN SANDS 0 STEPNANIE AUDRAN

MANIKA·MANIKA (Almol)

IN.RY * SAANS OM 7.30 nm .*
* 811,00 perMotor,KomblofBakkle vir 2 Rolprente * .

••••• CINEMA PARA.
DISO - 'n ·Skreeusnaaksc en
ontroerendc storie oor vri-

. endskap en 'n huldeblyk aan
"verbode" socne in ou flieks,
Met die briljante kinders~r
Salvatore Cascio en die
veteraan Philippe Noiret,

•••• SEX, UES AND
VIDEOTAPE Andie
McDowell speel die rol van
'n ongelukkige huisvrou en

.James Spader speel 'n soort
hippie met seksuele
probleme in die wonderlike
fliek wat 'n Palm D'Or by die
Cannes-filmfees ingepalm·
het,

•••• TALKRADIO -'nSto
rie oor 'n kontroversiele
omroeper wat me bang is om
sy sC te sC nie, Met Eric
Bogosian en Alec Baldwin.

••• WOK WHO'S TAU·
ING - John Travolta in 'n
baie snaalese en die eerste

.····Voortnflik
•••·Skrk aanbe~eel

•••Sien genu
··So-so
.Venny as jy nugter ill
PrenJe sontkr sterntjin ill
nog nie beoortkel nie

••• AUTUMN MILK - 'n
Ontroerende landelike
Iiefdesverhaal wat afspeel
teen die agtergrond van die
Tweede Wereldoorlog in
Duitsland.

••• DANNY, THE CHAM·
PION OF THE WORW 
Raold Dahl se avontuurver
haal oor Danny (Samuel
Irons), sy pa (Jeremy Irons)
en hulle stryd teen 'n nare
boef wat hulle grond wi!
koop.Ook met Cyril Cusack,

••• DAD - Die man wat
onlangs R47 miljoen
aangebied is vir nog 'n reeks
van Cheers, Ted Danson,
speel in die fliek oor 'n pa
(Jack Lemmon) wat besig is
om dood te gaan en sy seun,
kleinscun en vrou se onder
skeie verhoudings met hom.
Ook met Olympia Dukakis
en EthanHawke.

••••MY UFTFOOT- Met
Daniel Day Lewis in die
hoofrol as 'n paraplegiesc
skrywer en kunstenaar in die
fliek wat vir verskeie toeken
nings benoem is.

•••• SHIRLEY VALEN.
TINE - 'n Huisvrou los die
skottelgoed vir 'n minuut of
twee en vat die pad Griek
eland toe waar sy verlief raak
op die lewe. Met pauline
Collins.

•••• A. HANDFUL OF
DUST - Merchant-Ivory sc
uitmuntende rolprentweer
gawe van Evelyn Waugh se
meedoenlose roman.

... DRIVING MISS
DAISY - 'n Fliek oor 'n ouer
ige dame wat noodged
wonge .vir haar 'n mo
torbestuurder moet aanskaf.

••• THE NATIVE WHO
CAUSED ALL THE
TROUBU - John Kani,
Vanessa Cooke en Graham
Hopkins vertolk van die
hoofrolle in die film weer
gawe van die toneelstuk met
dieselfde naam. 'n Britse
egpaar kom vestig hulle in
Suid-Afrika en die man word
'n polisieman wat homsclfin
'n netelige situasie bevind.

. ···WAROFTHEROSES-
'n Vreeslike swart komedie
Oor twee mense wat besluit

'dat hulle niemeer van die
getroude lewe hou me. Met
Kathleen Turner, Michael
Douglas en Danny de Vito;

B7 Vrydagl25 Mei 1990 ..



ONAFHANKLIKE ROLPRENTTEATERS

KAAPSTAD
LABIA - Oranjestraat 68:
Vanaand:
Screen I: 4.00 Shirley Valentine. 6.00 A Summer Story. 8.15
Eat a Bowl ofTea. 10.15 HighSpirits.
Screen II: 3.30,5.45en 8nm Splendor.10.00ShirleyValentine..

Saterdag:
Screen I: 10.15 Airwolf. 200 en 10.15 High Spirits. 4.00 A

· Summer Story.4.45 Shirley Valentine.8nmEataBowlofTea.

JOHANNESBURG

7 ARTS,Norwood:
TIIEREADER

MINI CINE - Pretoriastraat 49,Hillbrow:
Monty Python seBRAZll.. wysnogdie naweekom3,6en9nm.
Volgende weekis dit Woody Allen seEVERYTHING YOU
ALWAYS WANTEDTO KNOWABOUTSEX BUT WERE
AFRAIDTOASK.

Screen II: 1.45Shirley Valentine. 3.45, 6, U5 en 10.30Splen
dor.

Lou Jacobi in Woody Allense EVERYTHINGYOUALWAYS WANTED TO KNOW
ABOur SEX, BUT WERE AFRAID TO ASK.

TVI
5.45 TopSport: Comrades
7.00 GoeiemOre SA
9.25 TopSport: Comrades
5.15 Tellies
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Adam
8.00 News
9.00 thirtysomething
10.00 Coming of Age
10.30 Diagonal Street
11.00 Discover
12.00 Face to Face

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Boldand the Beau
tiful
9.04 TheLegendary Life of
Ernest Hemingway
10.08 Movie Focus
10.45 Cheers
11.12 Paulista Boulevard

5.10 Teenage Mu~tHero : .
Turtles
5.35 Spartskus and the Sun ..
OopTyd ..
6.00 Loving
6.30 The DaysandNights of
Molly Dodd
Intekenare
7.00 Roses are for the Rich
(deeI2)
8.3060 Minutes
9.00 Bedroom Eyes
10.30 Babies for Cash
11.00 My Science Project .

TV3
4.13 FeatherfootFarm
4.25AIT
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Snorks
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 hiDepthprogramme
7.31 Balekane
8.00 Kgweetsa
8.30 Jazz, Jazz, Jazz

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Gold Disc
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programme
7.00 News
7.31 Crossbow
8.00 .5iyakhenketha
8.30 Jazz

M-NET
8.30 Flower Angel
10.00 The Karen Carpenter
Story ..
11.30 Lucas

. 1.10 Black Moon Rising
3.00 History of Newlands
3.30 Rugby
5.00 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.30 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Empty Nest

.Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 TheWorld of National
Panasonic
9.00 Predator - kyk onder
hoogtepunte
11.00 Missing

.».MoNET
10.30Willieand Phil
3.00Smurfs
3.25My LittlePony
3.50Alvinand theChipmunks
4.15Wowser
4.40Heathcliff

M-NET
10.30The Moon-Spinners
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Alvin and the Chip
munks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff.
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intekenare
7.00 Roses are for the Rich
(deel 1) - kyk onder
hoogtepunte
8.3060 Minutes
9.00 Arafat .
10.00 Badmington
11.00TheMan from Snowy
River ..

TVI
7.00 GoeiemereSA
2.30 Teleschool
3.30 Alvin and the Chip
munks
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Day by Day
5.00 Innovations
5.15ZAPMAG
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Who's the Boss
8.00 Nuus
9.05 Goue jare, bitter jare
10.00Alfred Hitchcockbied
aan...
10.20 'n Man soos Stephen
10.500ordenking

11.12TheBig Valley

TV2
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Training and Develop
ment
5.58 Ingcinga
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programme

.7.00New8
7.31 Ezodumo
8.00 Ululu Ubuyile
8.30 Thenga Isipho

TV4
4.58 Capitol
5.30The BoldandtheBeauti
ful

, 9.04 The Legendary Life of
ErnestHemingway
10.07 DoogieHowserMD
10.33 Die Manne vanK3.

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Countries
4.46 Dealing with Dogs
5.58 GI Joe
7.00 News
7.31526
8.30 Umculo we Gospel

TVI
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Mielie Malie Maantuig
3.45 WieHeWalle
4.00 Rustelose[are
5.00 As die eeu draai
5.15 Mooirivier
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Fox en Vennote
8.00 News
9.00 Come to My House
10.00 The Golden Girls
10.30 No Jacket Required
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

5.35 Spartakus and the Sun
OopTyd .
6.00 Loving
6.JO Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Missing
9.00 Witness ina War Zone 
kyk onder hoogtepunte
10.4060 Minutes
11.00 Willie and Phil

TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Countries
4.45 Dealing with Dogs
5.58 Botaki
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.31 Tsa Setso
8.00 Go Isa Losong
8.30 Di a Duma

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Boldand the Beau
tiful
9.04 The Execution
10.44 My Two Dad~

TV2
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Disneyland
5.58 Snorks
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programine
7.00 News
7.31 Police File
8.00 Phindi
8.30 Ingxubevange

TV3
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Disneyland
5.58 TIoga e TIogaKgale
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 InDepth Programme
7.31 Police File
7.45 After 8
8.30 Sediba Sa Moya

M-NET
10.30Less thaZero
12.1060 Minutes
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Alvin and the Chip
munks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles

TVI
7.00 Goeiemore SA
2.30 Teleschool
3.30 Cloppa Castle
3.45 Pumpkin Patch
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Just the Ten of Us
5.00 Innovations
5.15 Bionic Six
5.45 News
6.00 Antenna
7.05 Bamey Bamato
8.00 Nuus
9.00 TopSport
10.00 St Eligius
10.55 Oordenking

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Bold and the Beau
tiful
9.03 Family Ties
9.30 Dynasty
10.23 Hunter
11.16TheForum Presents

M-NET
7.00 Indiese programme
10.30 Portugese programme
Intekenare
1.30 Care Bears
2.00 The California Raisin
Show
2.30 Superbook
3.00 Deadly Game
4.40 60 Minutes
5.00 Hollywood Legends
5.50 Saturday Night·
OopTyd
6.00 Midnight Caller
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Floyd's American Pie
8.30 Joshua Then and Now 
kyk onder hoogtepunte
10.40 Tennis

TV4
10.00 Impressions
1.00 TopSport
9.07 As You Desire Me
11.08 Muzik A La Carte
11.36 TopSport

TV3
1.00 Topfiport
5.57 Houdini
6.30 News
6.45 In Depth Programme
7.01 Imahlasedi a Tumelo
7.50 Ho Lla Noto- Koorsang
8.40 Le Rengl La Reng?

TV2
1.00 TopSport
5.57 National Geographic
Explorer
6.30 In Depth Programme
7.45 Nuus
7.01lmibono

.7.21 Unqarnbothi
7.50 Masakhane

1.35 Storybook International
2.00 Walt Disney-fliek
2.55 Die Waltons

.' 3.50 Collage
4.50 Beyond 2000
5.45 Life Style
6.40 Thy Kingdom Come
7.0050/50
8.00 Nuus
9.00 Die Smewerking van
Fiesco in Genua
11.05 Lig vir.die wereld

11.15 The Thorns
11.40 Epilogue

TVI .
12.30 Musicandthe Spoken
Word
1.00 Tao Tao
I.25ZETI

TV3
0.00 Educational Rendez
vous
3.00 TopSport
6.27 Epilogue
6.30 Nuus
6.45 In Depth Programme
7.00 Top 20
7.39 Tshutshumkgala 
Musiek .
8.00 Ngomgqibelo

TV2 .
11.00 Educational Rendez
vous
3.10 TopSport
6.27 Epilogue
6.45 News
7.01 Top 20
8.00 Ngomgqibelo

TV4
6.03 The World's Greatest
Stunts
9.03 Kupid
9.52 People Like Us
10.22 Our House
11.13 Sledge Hammer

. 11.39 TopSport

M-NET
7.00K-TV
11.00 My Science Project
12.35 The Making of,
Robocop
1.00 Cosa Nostra
2.35 Over theEdge
3.30 Rugby
5.00.Rl!gby
5.35 Motorsport 
OopTyd
6.00 Diamonds
Intekenare
7.00Lucas .

'. 9.00 Strangers Kiss - kyk
onder hoogtepunte .
11.00 The Fox
12.50 MrMom

Nip:):olion!ibloeal1l!«El1wa~iIR6gJ(gWwei!;.•,.,."•...·.,1.,1.,1,1,: ill ~=o:::~'''''
":"'/' .. :"""\:"',...",.. )::(::/\ ',:>V· "..')(..,,' f,.:,>·.,. .,,'.::.,... '...:...... "":'.-L·V\:::::. :,:,::.:... ,.,:, :::<"'" ,,/::.,.. :',' "','." '...."-.'".:" ..) ... -: .... ",..'., ...,:"".,..' . .... """"': :'. ,.,':;::::::, .',''- -. ~~~tG I Joe

l.irl~11i~~,f;~iJi~:;~£~~;Mi~~.;;});i; !~~~;;:~~=
'. ::-:::~; .:-

":"":/'';'"''

::.-:-::::;,;:;:;:;:;.}:.:.;:::.:::.,:

.'myd.om me daarb ": betrokketeraakD1~.OOkmetH ." en .
ii~~~t ~MadtliitatshalJ. .::.,....m..

Gldse saamgestel deur
DEBBIE AMOS

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum
7.00 Goeiemere SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Klemens en Klemen
teintjie
11.10 Die Robinsons
11.35 Diereen mense
12.00 TopSport
6.00 Nuus
6.15 Kompas
6.20 Boeremusiekkom-

, petisie
7.05 Die Riptide-trio
8.00 News
8.35 LA Law
9.30 Damn theDefiantl-kyk

·onder hoogtepunte

TVI
6.00 Goeie MoreSA .
2.30 Rags to Riches
3.20 Cover to Cover
3.35 Du~k Tales
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara

.4.30 Popeye and Son
5.00 Grapevine "
5.15 Fast Forward
5.45 News
6.00 TopSport
7.00 The Dirty Dozen
8.00 Nuus
8.45 Police File
9.00 Vendetta
9.50 Sending Vietnam
10.45 Anderkant die grens
11.35 Oordenking

· TV3
5.57 DokumentCr
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.31 Sidlalela Intsha .

TV2
5.57 Dokumenter
6.27 Epilogue
6.30 In Depth Programme
7.00 News
7.31 Imalini
8.15 Video Juke Box'

M-NET
10.30 The CouchTrip
12.1060 Minutes

_ 3.00 The Smurfs
· 3.25 The KidsongTV Show

3.50 Storybreak
4.IOWowser
4.35 The FlintstoneKids
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare
7.00 Willy and Phil
9.00 Black MoonRising
10.4060 Minutes
11.00 Beyond Reasonable
Doubt
12.45 Less thanZero

TV4
5.00 TopSport
9.04. Muder in "Coweta
County
10.51 Tommyben Special
11.57 MASH

B8
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