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Mbeki het gister gewaarsku dal dit tans prakties onmoontlik is om .te
verwag dat die gewapende stryd opgeskort word voordal die regst reekse
of onregstreekse polisiegeweld nie onmiddellik en sigbaar beeindig word
nie. Mbeki het die vraag gevra: "Hoe kan ons hoop dat die opskorting van
geweld vir on s on dersteuners aanvaarbaar sal wees terwyl die
geweld van die polisie en hul bondgenote, die swart- en
wit vigilantes , op die ANC en sybondgenole voortduur1

"Ons eie mense salons beskuldig dat ons gek
is en besig is om aan die polisie uit te verkoop.
Ons sal verwyt wor d dat ons die reg tot
selfverdediging opse terwyl 'n open
li ke en volgeh oue veldtog van ter
rori sme teen ons voortwoed.'

Mbeki beklemtoon: "As die
. huidige politieke onderhan

delingsproses suksesvol ,/
moet voortgaan, dan
is dit absoluut
noodsaaklik dat
albei partye - die
ANC en die
regering - nie
moet vrees dat
daar enige
bedreiging van
politieke ge
weld is nie .

"Daarom moet die kwessie van 'n
gesamentlike bindende skietstaking of'n gesament
like opskorting van vyandelikhede onrniddellikeaandag
as 'n eerste prioriteit geniet. Dit moet op beide partye
van toepassing wees.'

Mbeki het kommentaar gelewer op berigte van in
hegtenisnemings van ANC-Iede, die onlangse infil tra
sie van guerillas van Umkonto we Sizwe en 'n beweerde
komplot van die SAKP em mag oor te neem as die
huidige onderhandelingsproses misluk.

J-
Ver-regses se turf sit al ·meer

Dit is van die grootste nasional e
belang dat 'n ooreenkoms non
tussen die regering en die ANC
aangegaan word dat alle geweld
voortaan gestaak sal word, se die
hoof van die afdeling buitelandse
sake van die ANC, Thabo Mbeki.

Mbeki het in 'n onderhoud met
Vrye Weekblad probeer om olie op
die troebele waters te gooi mi die'
Umkhonto we Sizwe-stafhoof, Chris
Hani, se skerp uitlatings oor 'n ver
skerping van die gewapende stryd.

Staatspresident FW de Klerk het gis
ter gese die ANC het die inligting oor 'n
nuwe insurgensie deur Umkhonto we
Sizwe me ernstig genoeg opgeneem nie.
Daar was gisteraand 'n sterk moontlikheid
dat die regering Donderdagaand nog die
ANC se vise-president, Nelson Mandela,
sou ontmoet om die nuwe probleme uit te
stryk.

Inrussen het nog 'n senior konununis en
ANC-leier, Ronnie Kasrils, gister gese hy weet
daar is 'n lasbriefuit vir sy inhegtenisname enhy
gaaJl nou ondergronds, Hy het tydens 'n mid
dagete van buitelandse korrespondente erken
dal hy en die SA KP-leier wat Woensdag aange
hou is, Mac Maharaj, onde rgrondse strukrure
gevestig het, maar bygevoeg dat dit in diens van
die ANC was. Hy he t die regering se aantyginge
van 'n "komrnunistiese komplot" as "lagwekkend"
beskryf.

JACQUES PAUW

DIE Polisie stel ondersoek in na die betrokken
heid van senior ampsdraers van die Konser
watiewe Party en ander ver-regses aan die Oo s
Rand by verskeie politieke misdade en wandade
die afgelope maande.

Die polisie ondersoek onder rneer 'n voorval
waar 'n varkkop op die stoel van 'n raadslid van
die Nasionale Party geplaas is en 'n meeluister
skandaal in die Boksburgse stadsraad waarby
die KP glo betrokke is.Verskeie ander voorvalle
word ook ondersoek.

Die jongste ondersoek hou verband met die
beweerde regse komplot aan die Oo s-Rand wat
verlede maand deur die assistent-vervoerbestuur
dervan die B oksburgse stadsraad, JannieSmith,
blootgele is. Verskeie bekende ver-regses, onder
meer die onder-burgemeester van Boksburg, TJ
Ferrei ra. is by die komplot betrek.

lntussen is die ondersoek na die komplot

reeds s6 ver gevorder dat die polisie vandeesweek
begin het om formele klagtes aan elf moontlike
beskuldigdes te stel, Die dossier sal binnekort
na die prokureur-generaal verwys word , en na
verwagting sal formele aankl agte, wat onder
meer verraad en sameswering mag insluit, kort
da arna volg.

Intussen het twee senior NP-LP's aan die
Oos-Rand, Sakkie Blanche en dr Boy Gelden
huys, vandeesweek te kenne gegee dat hulle van
voorneme is om die mini ster van Wet en Orde ,
Adriaan Vlok, te gaan spreek oor die beweerde
regse komplot nadat hulle na van die ban
dopnames geluister het. Hulle be skou die saak
in 'n baie emstige lig.

Die hoof van die NP in die Boksburgse
Stadsraad, Chris Smith, het vandeesweek beves
tig dal Geldenhuys en Blanche "uiters geskok"
is nadat hulle van die getuienis onder oe gehad

- het. "Dit is geen bierblikpraatjies nie, Dit is
baie, baie ernstig.'

Chris Smith is in besit van bandopnarnes en
getuienis datKP-lede en ander regses verantwoor
delik was vir onder meer die plaas van die
va rkkop op Issy Kramer se stoel in die raadsaal
van die Boksburgse Stadsraad, meeluistering in
die raad en 'nNP-lid se motorruite wat uitgeslaan
is.

Vrye Weekblad vem eem dat die speurhoof
van die SA Polisie, genl Jaap Joube rt, persoon
lik oor die nuwe klagtes in kennis gestel is en dat
'n polisiemajoor b innekort verdere verklarings
by Jannie Smith sa l afneem,

Die volgende getuieni s het na yore gekom:
• Dit blyk nou dat die meeluis ter-a pparaat

wa t in April vanjaar in die Raadsaal gepl ant en
tot 'n klag teen die NP gelei het , deur die KP self
geplant is. Drie KP-stadsraadslede is hierby
betrokke.

• Die varkkop wat in Februarie vanjaar op
Kramer, NP-stadsraadslid, se stoel in die raadsaal
gevind is, is deur 'n bekende ver-regse van die

Oos-Rand geplant. Die KP het Chris Smith
daarvan beskuldig dat hyself die kop geplant
hel.

• KP-stadsraadslede was betrokke by die
insident laat verlede jaar toe Gloria Bosch, 'n
KP-lid wat na dieNP toe oorgeloop het, se
motorruite uitgeslaan is.

• 'n Ver-regse erken dat hy betrokke was by
die insidenl by die Boksburg-meer vroeer vanjaar
toe 'n swart fotograaf aangerand is.

Jannie Smith se hy is deur 'n KP·stadsraadslid
genader om me eluisterapparaat in die hande te
kry om die koukus van die NP mee afte luister.
Die meeluiste r-apparaat is in die Issy Kramer

-komiteekamer geplant, terwyl KP-Iede in 'n
naburige kantoor daarna geluister het.

Smith se die KP het sowat drie maande lank
die NP-vergaderings meegeluister voordat die
NP klaarblyklik iets agtergekom het en die
vergadersaal verskuif het na die kantore van 'n
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SAKP-leier in aanhouding

Komplot teen rooies beweer

Staakvuur noii nodig, se· Mbeki
~ , , ' . , .

Vanbl1

AUDREY BROWN
is, het die polisie gese dat die amnestic-bevel
nie geld nie. '

Tien veiligheidspolisiemanne in burgerdrag
het net nahaIfses Donderdagaand in viermotors
by die huis aangekom, Hulle het eers gese
Maharaj word ingevolge artikel 50 van die
Strafproseswet aangehou, maar het dit later na

, artikel29 van die Wet op Binnelandse Veilig-
heid verander.

Die huis is :virmeer as 'n uur lank deursoek
en die polisie het op verskeie dokumente beslag
gele. Die polisiemanne is gevra of hulle 'n
lasbrief om die huis te deursoek of 'n aanhou
dingsbrief gehad het, wat deur die Strafproses-
wet vereis word. ' ,

Hulle wasnie in besit van di~dokumentenie,
en 'n prokureur, Peter Harris, is vertel om dit"by
dieSandtonsepolisiekantoor te key. Die dokument
is nooit aan hom gegee nie, ,

'nKOoRDINERINGSKOMITEE van Suid-Afrika
en die Wereldraadvan Kerlcewatvir die terugkeer
van ~OO ()()() vlugtelinge saamgestel is, het 'n
plan voorgestel waardeur die mense oor 'n perio
de van 18maandenaSuid-Afrikakanterugkeer.

Die hele projek sal sowat R300 miljoen koso
DitS bedrag geld sal voorsiening maak vir die
basiese behoeftes van die ballinge in die eerste
18tot 24maandevanhul verblyfinSuid-Afrika.

Tydens 'n tweedaagse ontmoeting van die
, Wereldraad van Kerke in Switserland is 'n drin

gende versoek vir R3;5 rniljoen gedi>en.
, Die vergadering is deur die sekretaris-gene
raa! van die SA Raad van Kerke, dr Frank:
Chikane,gelei. Die geld sal gebruik word virdie
aanstellingvanpersoneel om die projek in wetking
te stel en die nodige infrastrukture op te rig:

Die Verenigde Volke se Hoofkomrnisarls vir
Vlugtelinge het nie direk aan die besprekinge
deelgeneem nie omdat omstandighede ill Suid

,Afrikanog nie geskikis virdie terugkeervandie
vlugtelinge nie. Daar is steeds diskriminerende
wetgewing en algemene amnestic is nog nie aan
di~ me05e toegeken is nie.

"Die Verenigde Volke voorspel dat daartussen
30000en40000vlugtelingeinZambicis.-AFP

in aanhouding geneem is. Maharaj is deel van
die regering se amnestie-aanbod van 2 Febru
arie, 'n ANC woordvoerder het gister gese Ma
baraj se aanhouding sal indringend met, die
regering bespreek word.

Jeremy Cronin van die SAKPhet gisterop 'n '
nuuskonferensie gese mense bly "sinies" oor
onderhandelinge terwyl die dinge gebeur. "Dit
is duidelik dat die 'npoging is om die saamtrek
Sondag te bemvloed. Maharaj is 'n sleutel-:
figuur in die beplanning en hy word drie dae
voor die saarntrek aangehou,"

Hy het ook daarop gewys dat dit ingevolge
die Wet op Binnelandse Veiligheid nog onwet
tig is om kornrnunisme te verkondigl

Volgens Cronin is 150 MK-kaders sedert
Februarie in hegtenis geneem. .

Volgens ooggeruies wat aanwesig was by die
huis in Mayfuirwaar Maharaj inhegtenis geneem

loop .van die dag daarvan bewus was dat s6 'n
aanval sou plaasvind, maar die polisie het niks

, geweet en was nie teenwoordig tydens die aan
valle op die treine en by die spoorwegstasie nie,

"Ons gloeenvoudig netnie dat die polisie nie
geweet het nie. Dit was in hulle belang om niks
daaraan te'doen nie, Daarombet lniIIe nie opgetree
nie."

Hy verwerp verduidelikings dat aanvalle in
'n aantal dorpe in die Transvaal deur Inkatha op
die ANC "spontaan" sou wees. "Dit is duidelik
dat al die gebeure goed beplan en georkestreer

, is terwyl die polisie passief of aktief dit onder
steun. 005 weier eenvoudig om te glo dat die

,polisie niks vooraf hiervan weer nie."
Verwysendena die feit datPiet "Skiet"Rudolph

nogsteeds op vrye voet is, se Mbeki: '''n Duide
like boodskap word hierdeur aan die ANC ge
stuur. Nie een van ons glo dat die polisie nie
regtig in staat is om hom te vind nie."

Hy se die tyd het aangebreek dat die regering
openlik moet erken dat hulle nie "volle beheer
oar die polisie het nie. MOOki bevraagteken ook
dieoptrede van die polisie by Sebokeng: "Hoekom
laat hulle gewapende persone toe om na 'n
vreedsarne en wettige vergadering te gaan? Hoe'
kan hulle se dat tradisionele wape05 soos asse
gaaie en knopkieries nie gevaarlik is nie?'"

Hy beklemtoon dat di~ ptobleme slegs be
hoorlik aangespreek kan woIdas daar 'n ge
lyktydige vredesooreenkoms en staking van
geweld plaasvind. "Wat op, die ANC van
toopassing is, moet ook geld vir die polisie en
die weermag."

lantes op ondetsteuners van die ANC.
Mbeki se: "Die v:r~ag is soos 'n refrein deur

Hy wou hom nie oor spesifieke besknldig- die een afgevaardigde na die ander aan die ANC
ings uitlaatnie, behalwe dat hy die beweringe gestel: Waar is MK? Wanneer kom hulle ons

" vanin "komplot" kategories ontken. Hy het beskerrn? Dit geld veral in Natal waar sake
egter beklemtoondat die verbintenis van sowel besig is om heeltemal hand-uit te ruk.
die ANC as die regering tot die onderhande- "Die prentjie was een van toenemende regse

, lingsproses nie beteken dat albei partye nie die ' geweld, geweld deur die polisie selfen geweld
reg het om tot verdere aksie oor te gaan as een deur swart en wit vigilantes. Dit is duidelik dat
party die proses laat skipbreuk lei nie, die regering daarin faal om enigiets effektief

Mbeki se die ANC het op vandeesweekse , " .oor die toenemende geweld te doen."
vergadering vandieuitvoerende komiteehulself, . Die BDB het die ANC ingelig dat daar van
opnuut tot die onderhandelingsprosesverbind, " odr die hele land 'nversoekvan ondersteuners is
Belangrike voorstelle word op 6 Augustus aan dat MK hulle moot kom beskerm, Hy erken dat
die regering voorgeleoor kwessies soos' die' . van die persone wat in hegtenis geneem is, die

, wyseomgeweldopteskortenwatdievolgende hind 082 Februarie of selfs na die Groote
stappe na 'nnuwe grondwet behoort te wees. ' .Schuur-beraad konbinnegekomhet. Hybeweer

Toe Mbeki daarop gewys is dat die nuus oor , egter dat dit gedoen kon gewees het in reaksie
die inhegtenisneming van en infiltrasie deur tot die oproopeomhulp.,
ANC-vegters 'n skok is vir die vertroue van Mbekise: "DieregeringOOweerdathullenie i

blankes in verdere ondciIhandelings en die regses OOtrokke is in geweld teen ons nie. Die ANC is
OOvoordeel, het hy skelp geantwoord: ontperkenons is vry om polities op te tree, maar

"Hoekom praat almal net oar blanke vrese ' dan kom die polisie en maak hulle skuldig aan
en vertroue? Die vraag is ,wat het gebeur met ' optredes heeltemal in stryd met die regering se
swart vrese en vertroue oor die ondeIhande- aansprake dat hulle geweld teen Dns laat vaar ,
lings terwyl ons eie mense gedood word? Dit is het." '
so ~at swart vertroue in die proses erg geknou is Hy het verwys na 'n insident Woensdag toe
en dat die atmosfeer vir vrede versteur word hostelbewoners in Jabulani, Soweto,van die
deur onlangse gebeure,~':' ' werkafweggebly hetenlaterdiedag andere wat

Die uitvoerende komitee is Woensdagrnid~ van die werk terugkeer het, aangeval het.
dag ,breedvoerig deur verteenwoordigers van Mbeki se: "Dit is treffend dat spesifieke
die Brec Demokratiese Beweging (BOB) van spoorwegwaensaangevalisvanmensewatANC
oor die hele land ingelig oor 'n toenarne in ' liedere sing. Die onheilspellende is dat sowel
georganiseerdeaanvallevandiepolisieenvigi- 'die pers as vakbond-leiers reeds gedurende die

ganisasie op die ANC se besluite het, te beein
dig." Hy glo dat 'n splitsing tussen die twee net

Die aanhouding van 'n Icier van die Suid-Afri- good kan wees vir alle Suid-Afrikaners.
kaanse Konununiste Party, Mac Maharaj, drie Maharaj se aanhouding volg kort op die
dae voor di~ party se eerste groot vergadering hakke van ·'n lekkasie aan koerante deur die
sedert dit onrperk is, word nou wyd gesien as Nasionale Intelligensiediens van 'n "rooi kom-
deel van 'n plan van die regering om onmin plot" omdie onderhandelingsproses in die wiele

, tussen die nasionalisteendie kommuniste in die ' te ry.
ANC te saai en die SAKP te ontwrig. ' Minstens 40 mense is iIi verband hiermee in

RenierSehoeman, die Nasionale Party se hegtenis geneem. Van die aangehoudenes is
inIigtingshoof, het di~ vermoede versterk met Billy Nair en Praveen Naidoo van Natal, albei
sy uitlatingsvoordie World Communist League senior lede van die United Democratic Front en
in Belgic di~ week. die Natal Indian Congress.

Hy sedieregeringhoop dat die wettiging van In ANC-kringe word bespiegel dat nog 'Ii.
, die SAKP sal lei tot 'n "splitsing" tussen die seniorlidvandieANCinhegtenisgeneemgaan
twee partye. "Die SAKP se verhouding met die word. " / ' ,
AN~isparasitiesenheeltemalnegatiCf.Dietydc' 'C,n'Dalit"word ook g~se dat Chris Hani van

,/ het dus vir die ANC aangebreek om die sluwe Mkhonto we Sizwese uitlatings in die Transkei
" invloed wat di~ ideologies anachronistiese or- , die afgelope naweek daartoegelei het dat Maharilj... '

/',-,

Vef-regse turf sit al meerPlakkers 'wil
bos help red "

'om 2,000 plakkers wat tans 10 die Duku~b:
, woud in Natal bly het di~ week geskiedeDis

gemaak toe hulle saam met die regering en die
, ,Natuurlewevereniging geskikte gebiede vir hul

eie hervestiging gei'dentifiseer het.
Die toekoms van die Dukuduku-woud, die

grootste en beste voorbceld van 'n laagliggende
woud inSUider-Mrika, word bedreig weens die
teenwoordigheid van die plakkers.

Sowat25 persent van die woud is al vernietig
en vroecr 'Iandeesmaand het 'n landdros bevind
dat die plakkers onwettig in die woud bly en dit
moot verlaat. By die verhoor het Keith Cooper, '
direkteur van natuuurbewaring van die Natuurle- ' ,
wevereniging, aangebied om as bemiddelaar
tussen die re'gering en die plakkers op te tree. '

Die plakkers het dit aanvaar en die week bet
'n komitec bestaande uit verteenwoordigers van
die Natuurlewevereniging, die plakkers, die DP
LP Rupert LorirnerenLouis Koch van die Natal
Provinsiale Administrasie saam terreine uitge.
kies wat geskik is vir ondersoek. Cooper se dit
is die eerste keer waarvan hy weet dat plakkers,
die regering en natuurbewaarders 'saam 'n

, oplossing sook vir 'n s6 'n netelige probleem en
se dit hou groot belofte in vir die tookoms van
natuurbewaring in Suid-Afrika.

Van bl1

plaaslike prokureur, James van der Merwe.
Aanvanldik is daargemeen dat' die 'risiko te

groot sou wees, endaar is besluit dat iemand die
volgende dag die prokureurskantore se krag sou
afskakel en dat 'n afstandbeheerde meeluister-

, apparaat geplant sou word. Die apparaat is
geplant terwyl Van der Merwe op 'n sake
besoek in die Oos-Transvaal was.

'n KP-lid het Smith kort hierna genader en
voorgestel dat 'n meeluister-apparaat in die saal
geplant moot word waar die bestuurskornitee,
wat uit KP-lede bestaan, hul maandelikse ver
gaderings met departementshoofde hou.
" Tydens 'n vergadering van die bestuurskOmitee
mApril het die KP gevra dat die saal gevee moet
word: Die persone wat die saal gevee het, was
die hoof van burgerlike bCskerming van die
raad, JanHeyneke,ensy adjunk:,Hertjies Engel
brecht, wat die meeluisterapparaat gevind het.

, Hierna het die stadsklerk van Boksburg 'n band
van die KP gekry waarop die NP die stadslderk
bespreek. Die KP-lid het gese dat hy die band
deur die pos ontvang het. 'n Klag is deur die KP
teen die NP by die polisie ingedien.

Smith s8 hy is steeds in besit van die mee
luisterapparate wat gebruik is en fakture toe dit

aangekoop is.
Chris SmithsS Jannie Smith se inligtingIdop

presies met sy eie weergawe van die gebeure en
dat die NP deur die KP in 'n verraderlike lokval
gelei is.

Hy het bevestig dat die NP agtergekom het
dat 001 vergaderings meegeluister word en dat
hul besluit het om die vergaderings na die
prokureurskantore te verskuif. Die KP het hom
daarvan beskuldig dat hy die apparaat geplant
het '

Chris Smith is ook in besit van getuienis dat
'n ver-regse van die Oos-Rand, waarskynlik in
samewerking met KP-Iede, die varkkop op Issy
Kramer se stoel in die raad geplant het. Die kop
was in 'n Joodse vlag toegedraai.

, Die kop is op Kramer se stoel gevind kort
voor 'n raadsvergadering moes begin. Smith se
disduidelik dat die daad deurpersone gepleeg is
wai 'n intieme kennis v!U1die raadsaalgehad het
en presics geweet het waar Kramer sit. Kort na
diekopgevind is,het van die KP-lede gestaanen
lag.

Gloria Bosch se motorruite is uitgeslaankort
nadat sy die KP verlaat en by die NP aangesluit
het. Een van die OOskuldigdesvertel op band dat
hy byna in die moeilikheid was nadat die gewese
burgemeester, Beyers de Klerk, amper sy mond
oor die insident verbygepraat het.

WOEDENDE Moslems het 'n Amerikaanse
evangelis Woensdag bygedarnp nadat hy, die
geloofwaardigheid van die Koranbevraagteken
bet.

Hekelaars het kort-kort vir Anis Shorroshin
die rede geval terwyl hy 'n toespraak in Witte
bomenaby Kaapstad gemaakhet waattydenshy
gese het dat daar drie tee05trydigeweergawes
van die Koran bestaan. Woedende lede van die
gehoor het op die verhoog geklim en vir sy
teregstelling gevra. .
, Aan die einde van die toespraak was die
vemoog vol mans wat vir Shorrosh geskop en
geslaan het. 'n Man is tydens die gedrang in <!le
kOp gesteek toe hy probeer het om Shorrosh te
beskenn. ,

fu sy poging om van die geweld af weg te
kom, is Shol1'Osh byna doodgedruk: tussen groepe
bakleiende m!UlS. 'n Hekkie watvan die verhoog
af lei is plat!eskop net na Shorrosh daardeur
ontsnap het. '

"Ekwas nog nooit in so 'n gevaarlike situasie
'nie," het Shorrosh agterna gese., - AFP

~.')
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Saterdag se opmars:
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Staak die moorde.vra Kaap
/

CHRISTELLE TERREBLANCHE

Vrystaters protesteer saam

DIE Vrystaatse Afrikaners het besluit dat ook hulle nie in hul strewe na
geregtigheid gestuit gaan word nie en hut aangesluit by die groep Kapenaars
wat Saterdag 'n protesoptog teen moordbendes hou, .

"Onshou Saterdag 'nprotes-optog in solidariteitmetversoeke dat die BSB'
ontbind word, dat die Harms-konunissie se raamwerkna buitelandse bedry
wighede uitgebrei word en dat die polisie weier om opdragte uit te voer

_ waardeur mense se lewens bedreig word", se dr Hennie Strijdom van die de-
partement Regte aan die Vrystaatse Universiteit. J I ' :

"Ons het Iankal ons ontevredenheid uitgespreek en niks is nog gedoen
nie" , se Strijdom, wat onlangs sy rang as luitenant indie SA Weermag opgese
het "uit protes teen die weennag se betrokkenheid by politieke moorde".

Die optog begin mdre-oggend om nege-uur by die depot van die Jaka
randa-busdiens, Soos in die Kaap sal 'n versoekskrif aan die hoof van die
veiligheidspolisie in die stad oorhandig word waarin gevra word dat die
polisiemag hom van moordbende-aktiwiteite moet weerhou.

Volgens Strijdom is met buite-parlernearere groepe in die township
(Mangaung) geskakel en is ook daar "groot steun ann die optog toegess",

Die koordineerder van die End Conscription Campaign(ECC) in Bloem
fontein, Jan Botes, het aan Vrye Weekblad bevestig dat "steun oor 'n wye
front" verkry is. '. .•

Almal wat hulle met die versoeke vereenselwig is welkom omsaam op te
marsjeer.

I
I
.I

I
!

onderhandel word oor die roete wat
gevolg sal word. Mense word genooi
om met vlotte en balaklava's te kom
slap. Versoekskrifte sal aan die SAW
en veiligheidspolisie oorhandig word,
waarin gevra. word dat ledenie
opdragte uitvoer wat menselewens

. met opset in gevaar stel nie•
*Die optog begin more-oggend

om tienuur op die Parade in. die
middestad van Kaapstad.

01" banleren gehangde popter ondersteunlng vandIe veldtog _'
om dIe Hanns-kommlssle se magte ult tebreien dIe SSS te
ontblnd, Isvandeeswee~ oor 'nhoofweg netbulteKaapstad

gehang. Ole pollsIe hetna 'n tyddie bannler enpopverwyder

sitter van die party, Jannie Momberg.
"Dit isnaons wete die eerste keer

in die geskiedenis dat soveel
uiteenlopende organisasies hulle
kragte saamspanter wille van open
heid", het een van die Veldtog
woordvoerders gesS.

. Jordaan het gese die doel is om
op temarsjeer, nie om te konfron- :
teer nie en dat nog met die landdros .'

die Harrns-kommissie te beperk is
om my inligting oor die moordbende
bedrywighede in die frontlinie-state
te akkommodeer", se Claxton, wat
na die uitsending verbied is omweer
Suid-Afrika te besoek,

"Op 1 Augustus 1990 word die
Harms-kommissie se ondersoek ra
kende die bedrywighede van soge
naamde moordbendes voortgesit",
skryf die Veldtog die week aan
Staatspresident FW de KIerk. "Ons
neemmet kommer kennis datu ~eeds

weier om die kommissie se opdrag
uit te brei sodatbuitelandse optredes
ook ondersoek mag word. Voorts'
weieruom die BSB wat na bewering
nog besig is met 'n verdere 200pro
-jekte, te ontbind,"

Die veldtognooi De KIerk "vrlen
delik dog dringend" uit om d'eel te
neem aan 'n openbare debat op te
levisie oor die eise,

Briewe van ondersteuoing virsowel
die optog as die eise is ontvang van
onder meer die Westelike Provinsie
Raad van Kerke, die Onathanklike
Raad van Ondersoek na Informele
Onderdrukking, die Civil Rights
'League, die BlackSash, IDASA, die
ECC, Human Rights Commission,
Laywers for Human Rights, Koinonia,
die ANC/UDF/SAKP-alliansie en
SAYCD. .

Willie Hofmeyr, 'n streekleiervan .
die UOF, het op die nuuskonferensie
gese die organisasie is meer as enige
ander deur die BSB benadeel, "Ons
vise-president, adv DullahOmar, was
'n teiken", se Hofmeyer..

Die kantoor van 'n affiliaat, die
Early Learning Centre inAthlone, is
deur die BSB opgeblaas terwyl '~

vergadering daar. sou plaasvind.. .
Volgens Hofmeyr steun die UOP al
die .eise van die v.eldtog asook 'n
algehele ontbloting- van BSB- en

. polisie-moordbende bedryWighede.
Die Demokratiese Party het

aangedui dat Wes-Kaapse LP's en
hul gesinne saam gaan stap, "Ons
moet hierdie kanker uit ons 'ge-

.meenskap weer voordat ons na 'n ,
normale, gesonde bestaan kan"
terugkeer", se dieWeskaapse voor-

"Ekhetmy lankal bereid verklaar
om voor Regter Harms getuienis te
Iewer oor die voorval waarln ek en
nog 17 mense in Harare beseer is,
maar dit is onmoontlik aangesien
die opdrag nievir dade van ontwrigting
in die buiteland voorsiening maak
nie", se Brickhill.

Brickhillhouvoldathynognooit
'n lid van die ANC was nie, maarten
tye van die ontploffmg vir Zapu
gewerk het. "Ek is baie bewus van
di~ effek wat Suid-Afrilea se soge
naamde veiligheidsmagte op buur
landeseinwmers en ekonomieegehad
het", se hy.

In nog 'n telefoniese onderhoud
uit Londenhet die regisseur van die
dokumentere programme "Apart
heid's assasins" en ','Suffer the Chil
dren", Nicholas Claxton, gese hyhet
in 'n poging om 'n program oor die
aard en omvang van Suid-Afrikaanse
moordbendes te maak, heelwat in
ligting bekom wat hy graag aan 'n '
onathanklike en intemasionale on
dersoek oor moordbendes sou wou
voorls;

"Dit blyk dat die raamwerk v.an

CHRISTELLE
TERREBLANCHE

"GEEN versoening sal in Suid-Af
rika of in Suider-Afrika moontlik
wees voor al dieaktiwiteite van
moordbendes nie ten volle blootgele
is nie", se 'n Suid-Afrikaner wat in
Zimbabwe deur 'n motorbom ver
mink is. Die bom is volgens buite
landse getuienis deur Suid-Afrikaanse
agente geplant.

Jeremy Brickhill het per telefoon
uit Londen op 'n nuu skonferensie in
Kaapstad aan die voorsitter van die
Veldtog vir 'n Geregtelike Onder
soek na Moordbendes, Barney Jor
daan van die regsfakulteit aan die
Universiteit van Stellenbosch, gese

. hy steun die eise van die veldtog ten
volle.

Die veldtog, wat vir more
(Saterdag) 'n optog deur die midde
stad van Kaapstad gereel het, eis dat
die BSB ten volle ontbind word en
dat die Harms-kommissie se opdrag
verb reed moet word om ondersoek
na buiteIand~e gruweidade in te sluit,

! ,

I

Dennis Worral uit stryd om DP-:-Iei~rskap?
HENNIE SERFONTEIN

Or Dennis Worral, die mede-leier
van die Demokratiese Party, (DP)
gaan heel moontlik homself me ver
kiesbaar stel vir die leierskap tydens
die spesiale krisis-kongres van die
OP wat begin Septembergehou word
nie,

Dit beteken dat die leierskap
uitgeveg gaanword tussendrZachde
Beer, die ander mede-leier, en Tiaan
vanderMerwe; die voorsitter van die ,
OP. Op die stadiumIyk dit nie of daar
ander kandidate is nie.

Worral het die week gese: "Ekhet
. nos nie besluit'of ek 'n kandidaat in
~e Ieierskap-verkiesing gaan wees
nie. My fmale besluit sal athang van

. wat ek in die beste belang van die
party beskou ennadat ek alle fll?
sorgvuldig oorweeg het.." Dr DennIs Worral

Hierdie stelling word in politieke
kringe as verrassend beskou. Want
tot nou toe is allerwee aanvaar dat
Worral homself outomaties vir die
leierskapsverkiesing teen De Beer
verkiesbaar sou stel.

Vander Merwewou hierdie week
. nie bevestig ofhy wei 'n kandidaat is

nie, maar dit word allerwee aanvaar
dat hy weI genomineer gaan word.

Die feit dat Worral onverwags
onsekeris ofhy gaan staan,beteken
dat hy twyfel ofhy wei vir De Beer
kan verslaan. Daar was skerp kritiek
op Worral na sy omstrede besluit om
die Umlazi-tussenverkiesing Ie beveg.

Dit betekenook dat die Worral
ondersteuners bevrees is dat 'n De
Beer-oorwinning nadelig is vir die
DP in sy poging om 'n duidelike
nuwe politieke rigting in te slann'en .
om 'n nuwe beeld te sleep. ,

Die aanduidings is dat die "nuwe

bloed" in die OP, wat ondersteuners
van Worral en Wynand Malan in
sluit,hul kragte agter Van Der Merwe
sal ingooi. Tot nou toe egter,ontken
die Wonal- en Van Der Merwe
kampe dat 'nverstandhoudingbereik
is.

Hierdie tweegroepe meen dat De
Beer se "kapitalistiese" beeld as
verteenwoordiger van die ou Progge
- die sogenaamde "Houghton-kliek"
- en sy jarelange verbintenis met
Anglo American, nadelig is in die
po~gs om'n nuwe DP te projekteer.
Veral op 'n stadium dat die fokus
skerp gaan val op'nnuwe ekonomiese
bedeling vir Suid-Afrika•

De Beer het bevestig dat hy weI
kandidaat is en dat hy geen voor
neme het om hom aan die stryd te
onttrek nie. Hy se: "Beweringe dat .
ek die verlede verteenwoordig, is

.':,

vergesog, tensy mense dink dat ek
op 60te oud is. Dit Iyk vir my egter
'n deug en nie 'n nadeel nie om be->:"
kend te wees as iemand watjare lank

-vir dieselfde beginsels gestaan het.
Dit betekennie dat ek iemand in die
gesig wi! vat wat eers onlangs bier- ,
die beginsels ondersteunhet nie" - 'n
steekindie rigting van W orralendie
"nuwe bloed" in die party.

Met verwysing na kritiek oor sy
Anglo American-verbintenisse sa hy:
."Dit verteenwoordig suiwer sosia
listiese' denlce en is inderwaarlleid
blindellngse bevooroordeeldheid teen
groot besigheid. As ekterugkyk, kan
ek geen rede sien wat verkeerd was
met die feit dat ek vir Anglo Ameri
can gewerk het nie: My tien jaar op
die direksie daarvanispraktiese bewys
dat ek oor sekere leierskap-hoeda-
nighede beskik." .

Vrye Weekblad, Z7 Julie 1990 '-. _." ...... ,'
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, optogte deelneem word steeds
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, knuppels geslaan engeskiet..

DiePublika~ieraadgaan vODrt
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, • •• - J_ •

-,'gewing oor die polisie, weermag en gevangenes beperk;: "

word steeds toeg~pas. Die dinge vind steeds plaas ten ~pyte' ,

. "van die s6genaamde "nuwe Suid-Afrika", ten spyte van

ontbannings en die gee~ var- versoening waarvan ons elke, r - .... - - - ~ - ~ - ... ~ ~ - - - - - - -
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.'Eugene sien 'n land vol skedels

'AWB 'aanvaar Rani se oorlogsverklaring'
¥ . . ". . - .

Hlerdle elenaardlge krlnge In 'n'korlngland In Engeland het veiiede week sterrekundlges op hoi gehad. Soortgelyke krlnge .
Is alln 1678 vir die eerste keer In die suldellke gedeeltes van Engeland opgemerk. -

l
1 "

FoIo:AFP

derwys en Oplelding, Stoffelvan der Merwe,
uitgedaag tot 'n openbare debat oor sy
uitsprake dat "die voorland van die regses
die tronk is".

"Om die wereld en sy Indiervriende te
beindruk, dreig hy die regses. Dit sal die
donnerse dag wees dat jydie regses in die
tronk sit. Hy sal dit nie waag nie, die ou
meid. Ek daag hom uit om op bierdie plat
form 'n vergadering te hou en dit sal won
derllk wees as hy in debat met my tree, maar
ek weet nou al ou Stoffel kan meet gebuig
word as 'n troffel.

"Wie de donner kan die gees wat vry wif
wees, afdryf met die troffel, Ouma se pan
tolrel, en diegene wat dit nie verstaan nie, .
moet standerd ses houtwerk gaan doseer in
die aanpassingsklas,"· het by onder luide
applous geskreeu.

Die hoof van die" AWB.kommando's,
Servaas de Wet, bet ook op die vergadering
vir Hani gedreig en gese: "Die dag as hy ,
probeer om ons Boere met sy bendes aan te
val, dan sal ons hom uitwill van bierdie
aardbodem af."· ,

IRENE LOUW

SA se leiers (27): Mac Maharaj

bande stel ons nie in die minste belang nie.
Hler sal die bloed vloei in Suid-Afrika.

"Slovo sehy gaan ons plase vat en herver- .
deel, maar bierdie papbroek De K1erk is
meidagtiggenoegom nogtans te se: Ek praat
met julie oor die tafel en gaan met julie
onderhandel." , '

TerreBlanche bet ges~ die AWB het 16
jaar gelede ontstaan "sodat ons aarr die
poUtlci kan se: as julie oorgee, dan gee julie
aIleen oor. Die dag wanneer Julie aan die
ANC oorgee, danvat ons terug- met geweld, .
met mag, met oorlog. Trek nou laer, want
God.wil 'n laer. he en word God se soldaat

, teendie kommunlsme waarvan die Satanuit
die bel bulleier is."

TerreBlanche se "indien De Klerk 'n
greintjie polltleke integriteit en 'n greintjie
moed in bom gehad bet", sou by die onder
bandelinge met die ANc: "summler staak".

"As by die moed wat Piet Rudolf in sy
pinkie bet, in sy ou logge Ilggaam gebad het,
moes by synoodtoestand weer afkondig om
hierdie terreur te stop".

TerreBlanche bet die minister van On-

SATHYANDRANATH Ragunanan "Mac"
Maharaj is in 1935 op Newcastle in Natal
gebore. Hy.is die vierde van agt kinders, Ma
haraj het by die St Oswald Skool op Newcastle
gematrikuleer en daama deeltyds vir syB.A.
graadaandie Universiteit vanNatai gestudeer.

Op universiteit het hy op die studenteraad
gedien wat 'n veldtog teen segregasie op die
kampus geloodshet. Tussen 1955 en 1956 was
hy as redakteur van die studentekoerant, Stu
dent Call, bedrywig. Hy het sy graad in 1955
voltooi. .

Met die inhegtenisname van ANC-lede in
die vyftigerjare is hy gevra om as redakteur . gevonnis wat hy op Robben-eiland uitdien.
van dieS organisasie se koerant, New Age, oor Terwyl hy sy vonnis uitdien, verwerfMabaraj
teneem. In Augustus 1957 ishy die land uit om syB.Admin-graadendaama symeestersgraad.
in Brittanje te studeer nadat hy nie 'n permit Op 8 Desember 1976 word by vrygelaat en
kon kry om in Suid-Afrika verder in die regte' onmiddellik vir vyf jaar ingeperle.
te studeernie, In 1959 skryfhy in as deeltydse Sy vrou het die land in 1974mel 'nuitgangs-
student aandie Londen School of Economics permit verlaat en in Londen gaan woon. Ma- .
vir 'n Ll.Bsgread. . haraj het in opdrag van die ANC in 1977 die

Met die Sharpeville-voorval in 1960 is hy land verlaat om inLusaka vir die organisasie te
deur die ANC gevra om na Suid-Afrika terug gaan werle. As 'n senior amptenaar in die Poli

.te keer. Op2 Mei 1960 het hy saam met sy tiekeDepartementvandieANC,isMaharajin
vrou, Ompragash, na Suid-Afrika teroggekeer, 1985 by die. Kabwe-konferensie tot die orga
en het hy by 'n regsfinna begin werle.In Julie' nisasie se Nasionale Uitvoerende Komitee ver-

.- 1964 is Mabaraj in Doomfontein, Johannesburg kies. ~

in hegtenis geneem en word hy van sabotasie Hy is ook 'n lid van die SAKP se Sentrale
aangelda en in die "Little Rivonia Trial" skuldig Komitee. Sedert 1961is hy lid van Umkhonto
bevind. we_Sizwe. Hy het onlangs na Suid·Afrika terog-

Hy word tot twaalf jaai gevangenisst~f gekeer wi 27 jaar in ballingskap.

die oorname van mag skerp aangeval en
onder oorverdowende applous ges~:

"Jy's haantjie genoeg in die kringe van
die ANC en met jou swart radikale onder.
steuners om jou. Maar Jou broek sal bewe,
jou voorvel salons eftrek," .

TerreBlanche s~ hy vertrek Vrydag na
Londen om die Boere se saak aan die w~reld

te gaan stel, .
"Ek .moet .altoos antwoord as die beuel

blaas en daarom vertrek ek Vrydag na
Engeland waar ek genooi is om deel te neem
aan 'n debat op die Britse televisie. My eie
mense, .my eie regering, bet dit nog nooit .
gewaag om my tien minute tyd te gee op die
televisie nle,

"Die Britte stuur 'n vUegtuig om my te
kom baa! sodat ek met die Britte en die
wereld kan praat en die saakvan die Boere
aan miljoene kan oordra," ",

Oor onderhandelinge bet TerreBlancbe
gese die ANC bet niks wat die Boere wil b~
nie. "Ons is geblnd tot die God van Bloed
rivier en staan kompromieloos. In jou toor
dokters en dolos-goolers en Firestone-bulte-

PEARLIE JOUBERT

IN een van sy mees mlUtante toesprake oolt
het die leier van die Afrikaner.Weer
standsbeweging(AWB), EugeneTerrefllan
che, vandeesweek Chris Hani van die ANC
se "oorlogsverklarlng" aanvaai' en Staatspre
sident FW de Klerk as "meldagtlg" u1tgekryt.

, "Ek ken een groot land vol skedels en
gebeentes, 'n land gekoop met moedertrane

. en klnderlyke, 'nhartseer land. 'n Yolk wat
nlks van geen swart volk, nie 'n enkele sen
tlmeter grond, gesteel het nie. Nou wle de
donner is hlerdle Xhosa, Mandela, wat die
Boere se republleke vir hom wU vat?"

TerreBlanche het Woensdagaand tydens
.'n vergadering in Germiston gese: "Die ANC
en Hani bet 'n ooriog gekies, bulle bet 'n
oorlog verklaar en die AWB het die oor
logsverklaring aanvaar. Laat dit kom.

"Ons sal hulle gelykblaas met die aarde.
En as Vlok probleme daarmee bet, bier
staan ek, kom haal my nou, maar by sal dit
nle waag nle - die ou meld,"

TerreBlanche het Hani se ultsprake oor

LONDEN- Die groot opgewondenheid het in
diedonkerte begin met di~ verskyning van
vreemde oranje ligte bo 'n mielieland in die
suide van Engeland - en vir 'n paar uur het
wetenskaplikes geglo dat hulle bale naby is
aan die oplossing van die raaisel oor Engeland
se eeu-oue geheimsinnige oeskringe,

Maar in die skerp daglig hetdie wetenskap
op sy neus moes kyk toe nadere ondersoek
toon dat, bo en behalwe die twee nuwe kringe
indie veld, daar ook 'n paarouija-borde (wat in
vroeer tye in verboige rituele gebruik was), 'n
aantal houtkruise, stukke draad en voetspore
van mense in die veld was.

Nou word aanvaar dat die jongste verskyn
ing van die bekende oeskringe duidelik 'n
gekskeerdery was.

"Hierdie gekskeerdery was. totaal onver- word deur deeltjies stuifmeel, stofen sout wat •
antwoordelik, dit was netvir omtrent 10 sekon- 'n elektriese lading verkry as-gevolg van die
des lank snaaks," se Colin Andrews,leier van intense wrywing in die warrelwind, '
'n.groep wat hierdie kringversynsels onder- Belangstelling in die verskyning van die
soek. Die groep werk saam met die BBC en 'n kringe het die afgelope jare toegeneem nadat
Japanse televisiespan om die kringe te onder- hulle meer gereeld waargeneem is. Roy se die.
soek en hul verskyning op film vas te Ie. sowat 400 kringe wat tot dusver hierdie jaar

Maar ten spyte van die hoop op 'n deurbraak verskynhet, kannie almal toegeskryfword aan
wat deur die jongste fiasko indie wiele gery is, 'gekskeerdery nie.
was Andrews en ander Britse wetenskaplikes "Ek sal nie stry dat ''bo-natuurlik'' die beste
asook die ondersteunende televisiespanne gou beskrywende woord is vir wat ons in die egte
weer terug op hul pos om van 'n heuwel in kringe sien nie," se Andrews, war reeds vir
suidelike Engeland af die volgende verskyn- meer as 12 jaar die verskynsel ondersoele.
ing in te wag. "Maar ek is seker dat dit wat ons vandag as

Die gebeimsinninge kringe, van verskillende bo-natuurlik beskryf, more bloot wetenskap
groottes maar steeds byna perfekte sirkelvorms, kan wees," bet hy bygevoeg.
verskyn sedert die middeleeue bokant koring- 'n Woordvoerder van Nippon Televisie se
en mielielande in die snide van Engeland - en die maatskappy het 'n span van sowat tien
was op 'n tyd toegeskryf aan "bewegende mensewatpermanentin'nveldindiesuidevan
oesduiwels", Engeland uitkamp waar baie van vanjaar se-

Archibald Roy, 'n professor in sterrekunde kringverskynsels reeds plaasgevind het. 'n .
aan die Universiteit van Glasgow en president Woordvoerder van die BBC s8 die korporasie
van die Sentrum vir.die Bestudering van Oes- stel baie daarin belang om oor dieS verskynsel
kringe, se daarbestaandie teorie van 2000jaar verslag te doen. ,
gelede dat die Britte se Keltiese voorouers die Maar nie almal deel die wetenskap en die
klipkringe by Stonehenge en Avebury gebou media se' belangstelling inhierdie kringver-
het om die gode te paai na die verskyning van skynsels Die.Jonathan King, die mede-eienaar
oeskringe. van die stuk grond waar vandeesweek se

Maar een van die mees onlangse teoriee is . .gekskeerdery plaasgevind het, Be "hulle werk
dat die kringe, wat die oeste in hul onmidde- opmy senuwees",
like omtrek platvee, veroorsaak. word'~ "Ek wens net iemand wi! die Loch Ness-
intense mini-warrelwinde; en dat die ligte wat 'morister gaan yang en van my grond afpadgee,i.

, ml:t hul y~rskyning gepaard gaan, veroorsaak . Ida by•• AFP
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Inkatha "en 'ANe hots nou ook in Transvaal

'""

Leer die duurlessevan Natal!

:: / . .... .',': ,'.' . . . ,...• ;. . '. .' ..'~_ .. - ..'.~:r,

THE HUDDlESTONINTERNATlONALREGtSTEROF SOUTH AFRICAN WAR RESISTERS
:* Ons, di~ ondertekend~s,\Yie verpligwor~ie Suid Afrikaa'n'se Weermag te die~, weierO~ die~diensplig te doen weens di~SAW se
'. ral in diebehoud van apartheid. . . ' .' . .

.... * Ons, wie naubuite Suid Afrika woon, ondersteun diegene wiehulbinne SuidAffika teen diensplig uitgespreek het, veral die persone wie
tronkstraf uitdien iNeens hut teenstand daarteen. ... ' ." .

'n Beplande tnkatha-saamtrek "virvrede", gerugte van 'n
aanval op UDF/ANC-ondersteuners daarna, gewapende .

Inkatha-ondersteuners watopenlik rondstap sonder datdie
. pollsle teen hulle optree, teenstrydlge weergawes oor wle .
eerste metdie aanval begin heten bewerlngs dat die pollsle
. .kante neem.:..Dltvertel 'n stortevan wat sedert 1986vir
Inwoners van die geweld-getelsterde Natal bale bekend Is. .
Ole keer Is die toneel egter dietownship Sebokeng, 50km

suld van Johannesburg. CHRISTELLE DEJAGER. kyk nadie
. versklllende kante van diesaak '

" ~

I
I

.•~

-I

gehouis.Sebokeng is bekend as 'n ANC-rnagsba
sis en 'n gemeenskap wat polities baie bewus is.
Die polisie het van die gevaar geweet en nog
steeds toegelaat dat Inkatha gewapenhul saam
trekhou..

"10plaas daarvan dat alma1 mekaarblameer,
· moet 'n veelparty veiligheidsbeheerkonunissie

saamgestel word. Dit is onmoontlik dat die
selfde mensewat vir die afgelope 40jaar sekere
mensemoesonderdmk, dit DOll alleen leandoen,"

,se Cronje.
Johannes Rantete, 'nnavorserby die Univer

siteit van die Witwatersrand se Sentrum vir
Beleidstudies, sahy glo die verspreiding van die
Natal-geweld na Transvaal is deur Inkathabeplan.

"Dit maak nie nou saak:wie wat cerate gedoen
het nie. Die potensiaal vir geweld was geskep
net deur 'n Inkatha-vergadering in 'n groot, en

· maklik opvlambare, comrade-gebied soos Se-
· bokeng tc hou."

Ranretehet.dle hostel-stelsel genoem as iets .
wat maklik deur die verkeerde mense uitgebuit
kan word. Die meeste Inkatha-ondersteuners in
Transvaalis mense uit Natal wat in die T~aal

- werk en in hostelle bly.· . . .'
. In Sebokeng het die twis tussen Inkat&a en

die gemeenskap by die hostel in di:idwnship
begin en in Woensdagaand se aanval by die
stasie in Soweto, is inwoners van die nabygelee
hostel daarvoor blameer.

Jnwoners het nou die sowat 100 Inkatha
ondersteuners toegang tot die Sebokeng-hostel
verbied."Die Inkatha-mense werkin die gebiede
en moet iewers bly. 'nMens kanhulle nie net uit
'n gebied verwydernie, Hullehet die reg om aan
diepartyvanhul keuse te behoort. AI wat ekkan
dink. is datiets aan die hole hostel-stelsel gedoon
moot word," se Rantete.

COSATIl sa daar is vooraf deur Inkatha beplan
om UDF/Cosatu ondersteuners n! die Inkatha
saamtrek Sondag in Sebokeng aan te val .
Ooggetuies vertel hoe die .polisie Inkatha-on
dersteuners, gewapen met gewere, lcnopkieries,
panga's en messe, deur die township vergesel 
her, en net toegekykhet hoe Inkatha onskuldige
omstanders aanval. .' .

. InkatQ.aen die polisie se ~eer dat mensemet
UDF en CosatuT-hempiesdiemoeilikbeid begin
bet deurbuitc dieSebokmg Stadiai, waarInkatha
vergader het, saam te drom.met die doel om
Inkatha uit te 10k.

Maarwie ookalverantwoordelikwas, daaris
sedert Sondag meer as 20 mense in Sebokeng : maakis." . wees, watter vertroosting dit ookal op die kart
dood en die geweld het reeds versprei na ander Mkbize glo dat daar sekere clemente in die . termyn aan regse elemeate sou gee om wanorde
gebiede in die Transvaal soos Soweto en Er- land is wat graag sal wit hedat swart op swart tussen swart politieke bewegings te sien. As die
melo.. .... ." geweld deur die land versprei sodat die hele _polisie oorspronldik iIi Natal reg opgetree het,

Volgens kenners van die Natal-geweld en ondedlandelingsproses in die wiele gery word. sou duisende lewens gered gewees het," .
. politiekenavorsersishierdiemaarnetdiebegin' Inkatha is byvoorbeeld nie tans deel van die Aitchison ~e die tydsberekeni,ng van die

as daar nie otimiddelikiets gedoenword om die proses nie en regse elemente sou dit ook ver- . uitbreek van Inkatha-geweld in Sebokeng is
geweld in die kiem te smoor nie, . welkom. interessant. Hy het opgemerk dat vorige groot

, "Ekbidnounet datdiepolisie 'nles vanNatal .'n Navorser by die Universiteit van Natal~ 'uitbarstings van Inkatha-geweld saamgeval hot
geleerhetenniedieselfdefouteindieTrsnsvaal' John Aitchison. wat die afgelope drie jaar die met tyewanneer Inkatha hul politieke mag
gaanma~nie.Daarnioetonmiddelikenonpar- . geweld in Natal bestudeer,se dit wat in Se- , moes bevestig.
tydig opgetree word," se die redakteur van die·'·, bokenggebeurhet,lfombaieooreenmetvaridie ',i;In 1985 het die UDP sy mag met die ver
Natalse weekblad Echo, Khaba Mkhize, ;; oorspronklike insidente wat die siklus van poli-.. ' bruikersboikot begin toon, in 1987 was daar 'n

Mkhize leefen werk vir jare reeds te midde ., , tieke geweld en wraak in Natal begin het, . moontlikhcid van 'n vierde kamer in die parle-
..~ van die gewelden waarsku datas 'nkultuurvan . ..'. Hy het bygevoeg.dat die optrede van die ,ment,vroeer die-jaar is die .ANC gewettig,en

, geweld, wraakenvergelding eersgeskepis, Iciln :polisie ~ om Inkaiha-ondersteunerS toe te laat elkekeer daarna'het gewelduitgebreek, Nouhet
dit moeilik gekeer word.' om die vergadering gewapen by te woon en dan '.' hut 'n politieke party geword en wit hulle 'n

Die feit dat die polisie toelaat dat Inkalha.· . so deur die township te beweeg - dieselfde nasionale krag word,"
wapens dra omdat dit~'kultureel" is, dra by tot partydigeen onprofessionele gedrag is as wat 'n Verteenwoordiger van die Demokratiese
die skep van die kultuurvan geweld, sehy."Die. die Natal-geweld vererger het . Party in Natal, Pierre Cronje, gIo die Sebokeng-
sogenaamde kulturele.wapens maak dood en~,: ."Dit is noodsaaklik dat'die verspreiding van geweld wys weereens die dubbele standaarde
skep spanningin'ngemeenskap. Miskiensal die 'die Natal-geweld na die TranSvaal in die kiem waarvolgens die polisie optree.
polisie nou daaroorbesinnadat een vanhullede , gesmoor word. Die versuim van die polisie om '" '~Inlaitha het beplanomuittartend te wees, en
inSebokeng met 'n kulturele wapen doodge-' .'dit te doon sal'op die lang duur 'rampspoedig dit is hookam die saamtrek juis in Sebokeng

, .~

! .

'.DARRYL ABRAHAMS (Brllanje)
PETER ANDERSON (Brittanje)

·JOHNARNOLD (BriUanje)
JASON ASKF2N (Brittanje)
JOHNATMORE (BriUanje)
·AlAN BAILEY (N'leu-seetand) ,", .
SANDY BALFOUR (Brillanje) .
ADAMBARNETT (B!~tanje) .
JAMES BARRETT (Briltanje)
COLINBARTLETT (Brillanje)
JOHNBASKIND (VSA) "
·NICHOLAS BEDNALL (BriUanje)
WILHELM BEHRENS (Brillanje)
DAVID BBlAMY (BriUanje)

- COLIN BaTON (BritWlje)
DESMOND BENN (Brltanje)
SHAUN BENTON (Brltanje)
GUYBERGER (Brnfar1e)

,, KARL BERGH (HolIlM)
AlEXISBIZOS (VSA)
KIMON BIZOS (Brltanje)
AUlREYBLUHMSOHN (Brillmje) •
STEPHEN BWMENTHAL (Brltanje)
GOEFF BOERNE (Brltanje) .
WALTER BRINZER (BrilIMje) •
BRANDON BROll. (Briltmje)
THOMAS BURGESS (BrilIMje),
IANBURTON-CLARKE (Brittanje)
ANTHONY CARR (BriUmje)
STEPHEN CARR (Nanibia)
SPENCER CARRUTHERS (Briltmje)
GAVIN CAWTHRA (BriUanje)
THEO CHAPLIN (Br~tanje)

STEPHEN CHAPMAN (BriUanje)
MARK CHARNAS (Holland)

STEPHEN CHEIFITZ (Briltanje)
ROGER CODRAI (Br~larle)
LEON COETZER (Holland)
NICHOLAS COPE (Brillanje) ,.'
DAVID COPElN!D (Br~lanje) "
DAVID COPLEY (Brillanje) .
JAMES CORRIGAll. (Brittanje).
CLIFFORD CUNNINGTON .
(BriUMje)
DANNY DARAN (Holland)
ANDREW DEBEER (Briltanje)
PATRIC DEGOEDE (Briltanje)
GRAHAM DESMIDT (Brillanje)
STEPHEN DEVEREUX (Brltanje) .
PHIWP DEXTER (Brillanje)
MICHAB. DOCKING (Brittanje)
STEPHEN OOLLERY (BriIlMje) .
PADDY DONNELLY (BriUmje)
WDOYLE (BriUmje)
PETER DREWETT (Brillanje)
SIMON DUNCKLEY (Holland),
GREGORY DUNN (Briltanje)
CHRISTOPHER DUNNE (VSA)
RICHARD DUNNE (VSA)
FRANCOIS DU PLESSIS (OUIlsland)
NICHOLAS DUVENAGE (BriUanje)
AM:>REW EAGLE (Brillsrle)
MATTHF2N EAGLE (Brillanje) ,
NICHOLAS EASTON (Brltar1e) ,
ROBERT ENSOR (Holland) .
ADRIAN ESTMENT (BriUmje)
CARL FALCK (Brntanje) ,
ADRIAN FALKOV (Brltanje)
TERENCE FANNIN (Brllanje)
SHAUN FAUTlEY (Holland)

ROGER FIELD (Brltanje)
NIC ANE(Brittanje)
RAOULFISHMAN (BriUanje)
DAVIDGARDNER (Brllanje)
JAMESGARDINER (BriUanje)
PAIA. GERAGHTY (Brillanje)
REINOGEVERS (Duils/and)
DAVIDGOLDBLATI (Brittanje)
VAUGHAN GOOLDSCHAGG
(Brillanje)
ANDREW GOTZ (Frankryk)

, DYLANGOWER (Brittanje)
J GOWER (Briltanje)
MARKGUTHRIE (Brllanje)
ANDRF2N GWIUAM (Brllanje)
PETER GWll.LAM (Brillanje)
CRAIGHAMILTON (Brillanje)
NICHOLAS HANKEY (Brillanje)
ANDRE HART (Brillanje) .
ANTHONY HAWKE (Norway)
JOHN HAWKINS (Brillanje)
RICHARD HILL (Australie)
KEESHOLLENBACH (Brillanje)
RUSSEll HOWDEN (Brntanje)
GRANTHOLTON (Brnlanje)
GORDON HUDSON (Brillmje)
BRIANHURWITZ (Brillanje)
BARRY HYMER (Brillanje)

, DAWIEJACOBS (Holland)
JOELJACOBSON (Briltmje)
lEE,JOHNSON (Brltanje)
ANTON JOHNSTON (Brillanje)
DAVIDJOHNSTONE (Brllarje)
FRITZJOUBERT (Brltanje)
PETER JUDS .(Brltanje)

RICHARD KETLEY (Briliante)
GERARD KLEINHANS (Holland)
EBERHARD KNAPP (Duilsland)
PAUL KNUTSEN (Brillanje)
GRAHAM KOCH (Brillanje)
JANKORVINCK (SWitzerland)
GERALD KRAAI< (Brillanje)
FRANVOIS KRIGE (BrilIanje)
JOHNlAZAR (Brillanje)
DOUGLAS LEAF (BriUsnje)
GRANT lEAlTY (Holland)
PHilliPPE LE HAUSSE (MalA'ilius)
DAVID LEIBOWITZ (Brillanje)
MALCOLM LESLIE (Holland)
J lEUW (Brillanje) .-'

,BRYANLEVINE (Brillanje)
BARRY LEVINRAD (Denemarke)
ERIC LEVINRAD (VSA)
NORMAN LEVINRAD (VSA)
MICHAEL LEVY (Brillanje) .
CRAIG LEYLAND (England)
DORIAN LOVE (BriUanje)
A MACUN (Brnlanje)
MICHAEL MAGOWAN (Brltar1e)
MERVYN MALAN (Holland)

.FRANCOIS MARAIS (Brillanje)
HILTON MARLTON (Brltanje)
ROGAN MATHIE (Brillanje)
MARK MATZOPOLOUS (Brillanje) .
STEVEN McEWAN (Brillanje)

•MARK McLENNAN (Holland)
CLIVE McMINN (BriUanje) ,
JONATHAN MB.UNSKY (Brillanje)
PETER METERLEKAMP (BrRlanje)
STEPHAN MEYER (Swlzer1and)

HUGHMONTEITH (Brillanje)
C MOTTES (Oenemarke)
BRETT MURRAY (Brillanje)
GREGG MURRAY (Briltanje)
PAul MYBURGH (Nieu-seetand) ,
PAULNAGEL (Briltanje)
DONALD NICHOLSON (Brillmje)
ROBERT NOWICKI. (Brltanje)
EVANOBERHOLSTER (Holland)
GERAlD0 SULLIVAN (Brillanje)
,RoNAT0 PAMA (Canada)
DAVIDPARKIN (Swede)

. JOHNPASSMORE (Britlanje) .
JIM PATERSON (Brllanje)
DEREK PENNINGTON (Brllanje)
TONYPINCHUK (Britlanje)'
MICHAB.POPPLETON (Briltanje)
FRANCOIS POTGIETER (Brillanje)
DONALD RAll.IS (VSA)
KEITH RAPER (Britlanje)
GRAEME REID (Brllanje) "'
M REUTER (Duilsland)
ALISTAIR ROBERTSON (Canada)
GLENROBINSON (England)
CHARLES ROUX (England)
LAURIE ROSE-INNES (Holand)
JOHNSAUNDERS (VSA)
ECKARD SCHLOTFELDT (BriUanje)
JOESCHUBERT (Zimbabwe)
PHILLIP SEBA (Britlanje) .
MARKSESBA (Briltanje)
LARRY SHORE (VSA) .
TERENCE SHOTI (BriUanje)
IANSIMMS (Frankryk)
HOWARD SIMSON (Swede) .

DAGSOLVE SKORGE (Duitsland)
STEPHEN SLAYEN (BriUanje)
ERLE SMiTH (Britlarije)
MARK SOUTHGATE (Britlanje)
PETER SPEED (Brltanje)
ROLANDSTANBRIDGE (Swede)
ROBIN STAPLEY (Brillanje)
CONRAD STEENKAMP (Dulsland)
Clive SW!'J'l (Britlanje)
WIll.IAM TARR (Briltanje)
MATIHEWTEMPLE (Brillanje)
ANTON THAL (Brillanje)
ANTHONY THOMAS (Brillanje)
STEPHEN THOMAS (Brillanje)
STEVE THORNE (Holland)
JOHNVANALMELO (BrRtanje)
FRANK V!'J'lDIGGELEN (Britlanje)

. GREGORY VANDRUTEN (Holland)
MARIUS VANNIEKERK (Swede)
JOHANVANROOYEN (BrRlanje)
RAYVANSTADEN (Brillmje)
ROBBIE VANWfK (Holland)
THoRVONUERES (Duitsland)
ARNOLDWARD (BrAtanje)
DALE WHITFIElD (Brillanje)
DAVIDWICHT (Brillanje)
ROCKY WIll.IAMS (BrillMje)
TERENCE WINBURG (Swede)
MICHAB.WOOD (Br~lanje)

DARREL WRATIEN (Brillanje)
DESMOND WRIGHT (Brllanje)
CHARLES YEATS (Brillanje)
MARTIN YELVERTON (Britlanje)
STEPHEN YB.VERTON (BrRlanje)
ANTHONY ZWI (Briltmje)
MORRIS ZWI (Brllanje)

I
j

!

, . BORGE VAN DIEHUDDLESTON IIITERUnONAL REGISTER: '. .
JOH~ BAme MP TONY BENN t.t> MARY BENSON lADY TESSA BLACKSTONE BlSHOP STANLEY BOOllH:L1BBORN ANDMRSANNEBOOTH-eLiBBORN FAMICHAEL CAMPBEU..JOHNSTON SJ JEREMY CORBYN MP
FRANK COOK MP BISHOP RICHARD HARRIES ARCHBISHOP TREVOR HUDDlESTONCR LORD RAYMOND HYLTON KENLNiNGSTONE MP RABBI JEREII.1\' ROSEN JANET SUZMAN DAVID OWEN t.t> IENAN WYNJONESMP
Ultgwp dew: .
THEHUD~lON INTERNATIONAL REGISTER OFSOUTH AFAIC!'J'l WAR RESISTERS. BM BOX7660.LONDON. WC1N 3Xx. UK,
Navrae van Y8r~e onder1ekendes iswel<cm, , . . .

'1 . ...

",t._, 1\ \ I

Vrye Weekblad. z:T Julie 1990·

L2SLLj t



. I

7
AGTERGROND SAKPse wedergeboorte

'n Wolk hang oor die hamer en sekel.i,

Gaa~ 'dieJeier~' ~o~dag '~p'staan~ ..
, '" '/ '. ,_ ~t _ •• 'h",~ ~;.~,. ,# _ ,'~

Ir
J

I
1
j

einde gebring het aan 'n eerlike po
ging om 'n demokratiese vorm van
sosialisme die lig te laat sien. Dit was
sekerlik die beginvan die anti-sosialis
tiese histerie wat Tsjeggo-Slowakye
nou. oorrompel."

Kyk 'n mens krities na die party se
optrede van so kort as 'n jaar gelede
besef'nmens dat die party hom blind
gestaarhet teen syeie propaganda en
heeItemal onkant betrap is deur die
draaivan die gety teen sosialisme. Op
die vooraand van die omverwerping
van sosialisme in die Oosblok-Iande
het die party 'n beleidsdokument
aanvaar wat die Iande as 'n "belang-

-rikeintenmionate mag" 6estem~
het." Die Iande word geloof vir hul .
"hoogs ontwikkelde ekonomiee, hul·
uitgebreide wetenskaplike basis en
hul betroubaremilitere verdediging
spotensiaal,"

Die dokument het skaars die Party
se lede bereik, ofduisende werkers
van Oos-Duitsland het met hul ram
melkas-motorsby die Berlynse Muur
begin tou staanom na die Weste oor
te loop. Die Party se 1989-program
huldig die mening dat in die sosialis
tiese Iande 'n "nuwe Iewe besig is om
vonn aan te neem waardaarniemeer
onderdrukkers en onderdruktes is nie,
geen uitbuitersof uitgebuites nie en
waar die mag aandie mensebehoort,"

Selfs die mees geharde party-lid
kanhomnieblindstaar teendie ironie
nie.

Kritici is van mening dat of die
party nousy sogenaamde vanguard
rol selftoekenofditverdien,bevestig
die partymet die hooding dathyhom
selfhoer en beter as die gemeenskap
ag en dus in wese ondemokraties bly,

Siovo se antwoord hierop is dat
die party. net soos ander politieke
partye, vir 'n .magsbasis sal moet
meeding.

. Oor die kwessievandemokratiese
sentralisme binne die party is daar
blykbaar verdeeldheid. Slovo erken .
selfdat hy sedertdie vyftigerjare oor
verskeie kwessies skepties staan, Hy
het stilgebly omdat hy nie konflik
binne die party wou skep nie.

Maar in die "jongste Umsebenzi
word daar aangevoer dat demokra
tiese sentralisme korrek is vir die
partyomdat dit "nie 'ndebatsverenig- .
ing is nie. As die licer strukture van
die party eers 'n besluit geneem het,

.moet aIle laer strukture en individu
ele Iede hul daarby neerIe.

" Die SAKPhetegtereenuitstaande
kenmerk wat hom anders maak as
ander kommunistiese partye. Waar
kommunistie'se partye wereldwyd
gebou . was .rondom sosialistiese
eksperimente, het die SAKP as 'n

.vegter van apartheid 'n belangrike
fondament gele. Die SAKP het 'n
belangrike bydrae gelewer tot die
konseptuele raamwerk van die brei!
Suid-Afrikaansebevrydingstryd. Die
party het die deurslag gegee in die
besluit om oor te gaan tot die gewa-
pende stryd. Party-Iede het ook deur-
'gaans self die wapen opgeneern.

-Volgens Kehla Shubane van die
Sentnunvir Beleidstudieshet die party
'n "skisofremese geskiedenis" - as
bevegters van apartheid en bouers
vannou gedisk:reditecrde sosialisme.

Hierop vra Adam die vraag: "Hoe
. kan mense ~ SD 'n akute sin vir
"onger~gtigheidinhuleieiandhuiself
so blind gestaar het teen die Iyding en
onderchukking van ander?

. ..

Chris Dlamlnl

MurphyMorobe

Die vraagword gevraofdie SAKP
maarnie steeds 'njunior vennoot van
die Komnmniste Partyvan die Sowjet
Unie is nie - en dan van die harde
konserwatiewe elemente daarvan. Of

-het die Party daarin geslaag om 'n
werklike onafbanklike en vrydenken
de Suid-Afrikaanse politieke party te
word?

'Slcvo self het begin bely dat die
SAKP "deel was van 'n aanbiddende
persoonlikheidskultus". Die vraag .
ontstaannou ofdie nuwe flirtasie met
die demokrasie maar nie net nog 'n
agtemalopery is van dit wat onder
Mikhail Gorbatjsof in die Sowjet
Unie gebeur nie.

Op hierdie kritiek se Siovo in die
jongste Umsebenzi, aniptelike mond
stuk van die SAKP: "Ek dink: die
laaste pilaar van Stalinisme wat binne
die party staande gebly het, was ons
slaafse navolging van die ganse buite
landse beleid van die Sowjet-Unie.
Vir baie van ons binne die party was
die ondersteuning van Sowjet-in
menging in Hongarye, Tsjeggo
Slowakye en Afganistan 'n blote re
fleks - dit was glad nie gebaseer op
enige kennis of feite nie. Nou besef.
ek dat die Sowjet-Unie se inmenging
in 1968inTsjeggo-Slowakye 'nwrede

Joe Siovo

Chris Hanl

wat tot nou toe deur die SAKP op 'n
afstand gehou is. Hy wonder of die
gene wat teen die Stalinisme in die
SAKP opgestaan het, weer tot die
Party toegelaat gaan word.

Mark Phillipsvan die Sentrnmvir
Beleidstudies wi! graag 'n hedewing
sien van die debat oor sosialistiese
rekonsttuksie binne die SAKP.

Oor Siovo se nawe gedagterigtings
.' se die Suid-Afrika-kenner Heribert
Adam van Kanada se Simon Fraser
universiteit dat dit nie "naastenby ver
genoeg gaan om die tiranie van Stali
nisme bloot te Ie nie."

Adam kom tot die gevoigtrekking
dat Siovo in sy ontleding van die
huidige krisis waarin sosialisme
homselfbevind, die blaam op mens
like swakheid plaas eerder as om die
oorsaak by Lenin te gaan soek.

"SIovo weier om die ingeboude
oorsake van Stalin se tirannie raak te
sien," sa Adam. Slovo distansieerhom
nou openlik van die gedagte van 'n

, eenparty-staat. Dit Iyk selfs asofSlovo
die party se vroeere uitgemaakte rol
as die voorhoede van die onderdroktes
ook inheroorweging neem,Blykbaar
moet die Party die rol nou eers as
akteur binnedie bevrydingstryd ver
dien.

Mohammed Valli
Moosa

Sydney Mufamadl

,~

Raymond Suttner

DanTloome

.Ole Suld·Afrikaanse Kommuniste Party gaan homself die naweek
dieeerste keeraan die algemene publiek van Suld-Afrika voorstel.
THANDEKA GQUBULE verwoord die bale vrae wat daar nog oor

dieSAKP gevra word - selfs ultver-linkse krlnge

afgesoy het nie. Van Siovo se "be
Iydenis" skryfhy: "Ekhet kameraad
Slovosepamtlet gelees enweer gelees
in die hoop dat ek 'n verklaring sou
vind (vir wat fout gegaan het met
kommunisme). Oil wasbyna onmoont
lik om 'n samebangende relaas te kry
van wat verkeerd gegaan het."

Jordan skryf in 'n artikel oor die
gewetenskrisisvandie SAKP: "nMens
kannie ligtelik kameraad Joe Siovo
se protestasies oor die SAKP se non
Stalinistiese karakter opgesigswaarde
aanvaarnie... daar is te veel getuienis
tot die teendeel. In die tweede plek
bet die politieke kultuur van die SAKP
se leierskap oor die jare 'n gees van
onverdraagsaamheid en kleinlike
intellektuele boewery onder sy vol
gelingegetroetel." .

Jordan vra die party om by wyse
van sigbare stappe te bewys dat hulle
inderdaad die gees van openlikheid .
en eerlikheid adem wat van Marxiste
verwag word.

Ander kritici~ weet ofIidmaat
skap van die SAKPoop gaanweesvir
almal,

Jeffrey Lever; hoof van die De
partment Sosiologie aan die Wes
Kaapse Universiteit. sa daar is 'n sterk
Marxistiesetendensiebinne die ANC'

DUISENDE Suid-Afrikaanse jong
mense, werkers en intellektuele sal
Sondag vir die eerste keer hul rooi
partykaarte met trots in die openbaar
dra,

Die euforie rondom die eerste
, massavergadering van die SAKPis in
.skrille teenstelling met wat die kaarte
deesdae virdie jeug van die Oos-Blok
beteken.

Vandie ander kant vandie aardbol
het 'n Joegoeslawiese politieke kom
mentator onlangs geskryf, asofditvir
Suid-Afrikaners bedoel is: "n Mens
kanjou dit moeilik voorstel hoe trots

. ons, ek en talle ander jong kamerade,
was om die partywapen te dra, Ennou .
vra ekmyselfen al die jong kamerade
van daardie dae: hoe het dit g~beur
dat ons vandag te skaam is om die
wapen aan te steek?" .

. Wim Booyse, politieke konsul-·
tant en hoof van Peace and Conflict
Studies. wonderhoe dit rnoontlikwas
vir die SAKP om dwarsdeur die revo
lusies van Oos-Europa te slaap.

Maar steeds prykal hoe.meerrooi
graffiti op die mure van Johannesburg
en kom al meer prominente burgers
na vore as Iede van wat in die kringe
"Die Party" genoem word.

Joe Slovo, die openbare gesig van
die SAKP. het onlangs op 'nperskon
ferensie gese die party is nou ge
wilder as ooit tevore.

Die party verkeer tans onder druk
om te verduidelikwaarom die meeste
van sy strukture steeds ondergronds
bedrywig js en waarom daar steeds
soveel klem gele wordop geheimhou
ding binne die party self.

Agterdog oor 'n gebrek aan de
mokrasie en.sameswering binne die
party vier intussen hoogty, sewaar
nemers..

Daar is egter al hoe meer Suid
Afrikaners wat vra ofdie party wat so
'n groot aantrekkingskrag onder die
jeug, werkers en intellektuele het, in
die Iig' van die ineenstorting van
kommunisme wereldwyd - seIfs in
Afrika - nog 'n bestaansreg het.

Die Suid-Afrikaanse publiek wil
weet of die party ontslae geraak het
van sy Stalinistiese karakter. Ten spyte
van uitgerekte debat hieroor in die
plaaslike pers, bly die vraag nog
grotendeeis onbeantwoord.·

Baie rnense,onder lnille geesdriftige
ondersteuners van die ANC. wit nou
nog reguit antwoorde he oorhoekom
daar nog plek is vir die SAKP as die
party dan so ywerig is om almal te
verseker dat hulle die ANC se ideale
steun en sy Ieierskap aanvaar.

Is dit vergelykbaar met die rol van
die Broederbondbinne die Nasionale
Party? Waarskynlik nie, want die
Broederbond se- enigste agenda was
omdie N asionale Party aanbewind te
kry en te hou en sy ondersteuners se
posisies te bevorder. Daar was geen
ander agenda nie. .

Joe Slovo, die sekretaris van die
SAKP. bet in 'n onlangse artikel onder
die opskrif "Het sosialisme gefaal"
probeer om die party se swakbeeld te
beredder. Pallo Jordan, die publisiteit
sekretaris van die ANC. het ook tot

. die debat toegetree met sy mening dat
die ou-Staliniste nou terugskarrel na
die werke van Trotsky en Bukarrin,
wat vroeer as onvolwasse afgemaak
is. om die debat tussen linkse en regse
standpunte aan te wakker.

Jordan is nie oortuig dat die party
hom van sy Satlinistiese verlede
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8
'God skuil agter die kerk se blou gordyn'

'n Kerkman baken sy geloofsgrenseaf

'~Toekomstigerol van
die SARK

'i.

Kerk en Politiek
Vandag word Buthelezi in kerklike
kringe as gematig bestempel. "Ek
behoort nie aan enige politieke party
nie. 'As mens by een politieke party

, aansluit, sal jy diegene aan die ander
kant aanstoot gee. Ek bet me die
vryheid om dit te doennie, omdat die
kerk daar is vir almal."

Die UOF het bom gevra om as
beskermheervirhulle op te tree, maar
by hetgeweier. "Die oomblikas mens

, dit doen, voel diegene aan die ander
kant dat jy nie ook vir bulle is nie, Ek
is heeltemal vry."

Hybet ooknie die Kairos-dokument
of die Road to Damascus onderteken
nie, twee van die vernaamste teolo
giese dokumenteuit swart kringe die
afgelope dekade, Die rede: as mens
so 'n dokument onderteken meen
Buthelezi moet daarmetelke formul
ering saamgestem kan word, en dit
kon by nie doen nie.

Met tye klink by byna soos Joban

Bevrydingsteologie

Biskop Manas Buthelezl
het daar nie geheime van ons eie nie, "Dit was asof die Amerikaners aan By die jongste Nasionale Konferen-
maar daar word van ons verwag om ons wou se: Wees jouseIf. Mense kan sie van SARK in BeIlville was dit
ons mislukkings, probleme en ons ,netvanjou leer indienjy jouselfis en duidelik dat daar twee strominge in
suksesse met mekaar te deel'', se by,nie probeer om iets anders te we<:s die organisasie aanwesig is. Die een

Dit is moeilik om diebiskop indie. nie", is die stem van Buthelezi wat vra dat
raamwerk in te pas. Daar is iets ken- : - Askind bet sy geslag hardprobeer die kerke nou na die ontbanning van

'rnerkends Zoeloe aan hom: 'n koel om hulself aanvaarbaar te maak deur die ANC, PAC en andergemeenskaps-
gereserveerdheid, wat as trots ofselfs die witman se kultuur enmaniere nan organisasies, moet terugkeer na wat
skugterbeid misverstaan kan word. teleer. "Onsbetnooit die geleentheid hy asdie ware taak van die organisa-
As 'n neef van Mangosuthu Buthe- gehad om te waardeer wat ons is en sie sien: Teologiese nadenke oor die
lezi, boofminister van KwaZulu - "in wat ons bet nie, Met die terogkeer na rol van die kerk in die samelewing.
Zoeloe praat ons van broers", verwys Suid-Afrika, is probeer om 'n nuwe ' Die 'ander stroming word verteen-
by deurentyd na bomself as "ons", denkrigtingtevestig.Onsbetgeseas woordig deur eerw. Frank Chikane,
Vrae oor die belangrike rol wat by in ,"-:'die witmense ons verwerp, en ons nie die boofsekretaris. In sy verslag voor
die SARKen in swart teologiegespeel wil aanvaaras deelVan die gemeeaskap .", die SARK was dit duidelik dat by

.het, word verlee weggelag, nie, moet ons eers leer om onsself te ' steeds 'n aktiewerol vir die organisa-
. , 'aanvaarvirwatonsisvoordat ons van 'sie sien in die onderhandelingsproses

, -hulle kari verwag om onste aanvaar,vir'n nuwe grondwetlike bedeling.
vir wat ons is". - In die verslag bet hy 'n definisie

Ditbet'nrevolusieindiehartevan verskaf vir wanneer hy apartheid as
.swan denke begin _ so eenvoudig ononikeerbaar sou beskou: "Die posi-
soos dat kinders voortaan Zoeloe- ' sie van onomkeerbaarbeid sal eers
name gegee word en nie meerwit bereikweeswanneer'nGrondwetlike
namenie, en die manierwaarop Buthe- Komitee bestaande uit al die partye
lezi begin preek het. saamgestel is en die buidige regering

"Daar is besef dat ons nie ontbirid is." Verderbet hy voorgestel
buitefaktore soo~ magteloosheid of .. dat sankies eers dan opgebef moet
annoedemoet toelaatomonseiewaarde word en dat die standpunt aanvaar en
af te takel nie. Dis iets wat ons nooit propageer moet word.
opskool geleerhetnie.Onshetgeleer ' Oor Chikane se standpunte wou
om onsself te verstaan. Dit was soos Buthelezi hom nie uitlaat nie, Hy het
'n tweede geboorte", se hy. , dit egter duidelik gemaak dat by meen

die agenda van die SARK anders
behoort te lyle. '

"Die kerk se unieke agendabet die'
afgelope twee dekadesagterweegebly.
Waar die agenda vroeer bepaal is
deur apartheid - 'n agenda wat bepaal
is deur die uitdagings wat deur die
omgewing gestel is - glo ons nou dat
die kerk weer sy ware identiteit moet
vind,

"Ons moet vrae vra soos wat is die
kerk, is die kerk nodig, waarom is die
kerk nodig, wat doen die kerk wat
ander gemeenskapsorganisasies nie
doen nie'? Die kerk het 'n unieke rol,
soos om te vra wat die kerk en sy
teologie kan bydra tot die oplossing
van groepskonflikte, en die aanvaar
ding van wedersydse respek vir
standpunte wat verskil".

Hoewel die kerk steeds 'n invloed
moet uitoefen op diegene wat 'n rol
speel in die oplossing van dieland se
politieke probleme, behoort die kerk '
die klem te laat val op die wedersydse
aanvaarding van mekaar; die respek
vir mekaar se standpunte; die klem op
die saambestaan vorentoe.

Heyns: "Die kerk boefDie'n standpunt
oor politieke; ekonomiese, of maat
skaplike bloudrukke in te neem nie.
Die kerk glo in morele beginsels en
dis die taak van die kerk om daardie
beginsels te handhaaf.

, "Goeie maatskaplike, ekonomiese
en politieke bloudrukke beboort nan
hierdie beginsels te voldoen en as dit
nie daaraan voldoen nie, kan ons dit
uitwys".

Oordie feit dat die radikales in die
SARK bom verkwalik bet omdat hy
in 1987 ook die standpunt met sy
eerste ontmoeting met die ANC in
geneem bet, en daar selfs pogings
was om hom uit te stem as president,
sa by vandag: "My standpunt is getoets
in die verskillende vergaderings van
die Uitvoerende Komitee van die
SARK, en bulle bet dit aanvaar. Die
standpunt het geseevierin die SARK.

"Die standpunt dat die kerk met
almal moet bly praat en nie aan die
een kant kan gaan staan nie, is nie
destydsverstaan nie. Baiein die SARK
het geglo die kerk moet 'n aktiewe rol
binne die bevrydingsorganisasies
speel". '

Die doelgerigtheid waarmee by die
afgelope sewe jaar soms teen die
radikales in dieSARKstandpuntebly , '
stel bet, skets ook 'n ander sy van
Buthelezi.

Nie dat by in sommige kringe 'nie
, self as radikaal bestempel sou word
,nie, Hy was een van die eerste teoloe
in Suid-Afrika wat oor bevrydings
teologie begin skryfhet, Dit was in
1968 toe by na sewe jaaruit die VSA
teruggekomhet, waarbysy meesters
en dokrorsgrade in die toelogie voltooi
het,

Jong leeus in die University Chris
tian Movement, waaronderSteve Biko,
het sekere vrae begin vra oor die
relevansie van die Evangelie vir die
swart wereld en ervaring.

"Onsmoesnuutbegindinkoordie
vrae wat bulle gevra het. Toe die
swart bewussynsbeweging bierbegin
het, het die' regering gedink dit pas
heeltemal in die kraal van apartheid.
Na 'nrukkiehethullebeginagterkom
dat ons iets heeltemal anders se.

'''n Versameling opstelleoor Swart
Teologie is tot vandag nog verbied...
Vandag kraakonseenvoudignie meer
ons koppeom te probeervasstel wat
verbied is en wat nie", se by.

"In die VSA bet ons twee dinge
geleer", vertel Buthelezi: "Oat dit
moontlik is om vriendskappe met
witmense aan te knoop. Endat by nie
moet probeer om iets te wees wat hy
nie is nie".

Hy is dikwels genooi om by kerke
op te tree en altyd was dit asof die
mense iets anders van hom verwag.

"
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PRESIES om vyfminute voor agt
haal die hoofkok in die groot ge
meenskaplike kombuis van die Lut
heran Centre in Soweto sy voorskoot '
af, en you dit op.

Laatkommers by die ontbyttafel
wat die. sentrum as vergaderplek
gebruik, moet eers wag, want die kok
en die opwassersenkelners,die tiksters
en die nagwag by die voordeur, gaan

. oggendgodsdiens hou saam met dr, '
Manas Buthelezi, biskop van die
Evangelies-Lutherse Kerk vir sen-'
traal-Transvaal.

Vir die volgendeuur en selfslaager
,word niemand by die voordeur inge
laat nie, en antwoord niemand die

, telefoon nie. '
Onlangs het selfstweeIede van;

die SA. Kommuniste Party, Mac
MaharajenJoeSlovo,eenoggenddie
godsdienstige byeenkoms bygewoon.

, 'Hulle was deel van die uitvoerende
komitee van die 'ANC wat die Lut
heran Centre gebroik bet vir 'n ver-:
gadering. Buthelezi het die hele groep
genooi om te kom, en die twee bet,
opgedaag.

.. 'Alles watjy doenhet 'n
'. godsdienstige dimensie.
.Soos die manier- waarop

~. .swenkinders geleer, '
.word da~mens sit as jy .. ',

;- ,.cweie: drink; enas jy eet, ,
, ',' singjy nie.'

/

I

.: INA VAN DER
. LINDEgesels met

blskop Manas
Buthelezl, neefvan
Mangosuthu, oor sy
,Christenskap ensy

rol In diekerk en
die gemeenskap

"'nStandpunt wat egter nie ruimte
laat vir God nie, is vir my onaanvaar
baar, Om ateisme in Afrika te propa

, geer, sal in elk geval baie moeilik
.wees", se by.' ,
, Buthelezi(55)betpasmisewejaar
in die spervuur as president van die
grootste ekunieniese liggaam in die
land;die SA Rand van Kerke,uitgetree.

"Swart spiritualiteitis 'n allesomvat
tendebegrlpwat diep indie tradisiorele.
denke gesetel is", se Buthelezi, "AI-

, les wat jy doen bet 'n godsdienstige
,'", dimensie. Soos diemanier waarop

, 'swart kinders geleer word datmens
'sit as jy water drink; en as jy eet, sing
jy nie. '

.---',,,As kindbet ek vas geglo dat God
agter die blou gordyn in die kerk

. skuil.So naby en-so persoonlik is
, ,Gevra oordie teenwoordigheid van' ' - God. Hy is iemandwatluister, selfs al

twee uitgesproke atei'steby die gods- . luister niemand anders na jou nie",».
diensbyeenkoms, se Butheleziby glo " Oeelname aan godsdiens bebels
aan 'n geestelike realiteit en meen die " dat die individu in die gemeenskap

, blootstelling van Komnnmistehieraan, , opgaan. Dis nie 'n intellektuele oefe
kan nie kwaad doen nie, Oaaris as- ning nie, maar 'n gemeenskapserva
pekte van'Marxisme oor die beter' ring waarvan gebede, sing en dans
verdeling van rykdom wat moontlik "belangrike onderdele uitmaak.
bruikbaar kan w.ees, -terwyl ander '"Ek beboort aan die gemeenskap.

"_~' konsepte onwerkbaar blyk te wees. , ' Die kerk is nie 'n private toevlugsoord
\ <,~!eroorwilby bomnie uitspreeknie., waar individue kom en gaan nie, Ons

•
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Doodsleers vandie ANC

'0 Pad besaai met lyke en Iyding

1985: By hulle begrafnis praat
Victoria Mxenge,weduwee van Grif
fiths. Twee weke later word sy buite '
haar huis in Umlazi deur vier sluip
moordenaars doodgeskiet. Sy was 'n
menseregte-prokureur in eie reg.

1988: Sicelo Dhlomo, 18, word
met 'n koeiHwond in die kop dood
gevind, kortnadat 'n polisieman gedreig
het om 'nvoorbeeld vanhorn te maak.
Dhlomo was 'n lid van die Soweto
Students Congress envrywillige werker
vir die toe ingeperkte Detainees' Parents
Support Committee.

1988: Dulcie September, ANC
verteenwoordiger in Frankryk, word
deur 'n sluipmoordenaar buite haar
Paryse kantoor twee keer in die gesig
skier. 'n Ruk gelede het 'n Sweedse
burger wat in Suid-Afrika woonagtig
is, nil Zimbabwe gevlug en aan die
ANC gebieg dat hy 'n agent van die
veiligheidspolisie is en by haar dood
betrokke was.

1988: Die menseregte-prokureur
en ANC-Ieier Albie Sachs se aim
word in. 'n motorbomontploffing in
Mosambiek afgemk. 'n Streeksleier
van die BSB het onlangs erken dat hy
die opdrag .gegee het dat die born
geplant moes word.

1989: David Webster, akadernikus
en menseregte-aktivis, word .deur
sluipmoordenaars buite sy huis in
Johannesburg doodgeskiet. Sy dood
is ook die afgelope maande deur die
Harms-kommissie ondersoek, maar ~

tot dusver kon sy moordenaars nog
nie opgespoor word nie.

1989: 'n Paar maande later sterf
'Anton Lubowski, Swapo-aktivis en ~

menseregte-advokaat; in 'n soortge- \
lyke sluipmoord-aanval voor sy huis \
in Windhoek, Namibia. Daar is sterk
verrnoedens dat die BSB vir sy dood
verantwoordelik was.

gesterfhet, het die veiligheidspolisie
beplan om haar man, Marins, met 'n
masjienpistool te skiet wat In 'n aktetas
ingebou is.

1984: Ruth First, akadernikus en
vrou van die leier van die SAKP, Joe.
Slovo, sterf in 'n briefbomaanval in
Maputo. Daar bestaan getuienis dat
sygesterfhetnadat sy'npakkieontvang
'let met die embleem op van die
Verenigde Volke se Hoe Kommis-

,saris vir Vlugtelinge. Die vei
ligheidspolisie het enkele jare van
tevore van die embleme uit die Kom

'. mfssaris se kantoor in Swaziland
gesteel. ~_

1985:Die Cradocksegemeenskaps
leier Matthew Goniwe, 38, en nog ,
drie aktiviste se verbrande lyke word
by twee afsonderlike plekke naby Port
Elizabethgevind nadat hulle saam op
reis was.

I'

In "SouthAfrica's RecordofInter- (
national Terrorism", wat in same
werking met die VVO se Sentrum

. teen Apartheid opgestelis, skryf.Tony
Sifford: '

"Die mees flagrante intemasio
nale terroriste ter wereld onrvanghul
lone van die Suid-Afrikaanse rege
ring". '.

In dieselfde publikasie skryf HE
Alliaji YusufMaitama-Sule, 'ngewe
se voorsittervandie VVO se Kornitee
teenApartheid, dat die regering van
Suid-Afrika, in 'n desperate poging
om voortgesette oorheersing te
verseker, aile grease van moraliteit
en die gereg oorgesteek het,

Volgenshomhet die regeringhom
gewend tot marteling, teregstelling

. van aktiviste, moord opkinders asook
die pleeg van terrorisme en aggressie
in buurstate. Hy se daar is geen'
regsgronde om enige van die dade te
verdedig nie,

\W~'" ",,:.,~... ,,:.,,!,/~~
, '",. (,"

Joe Gqabl

Abraham Tiro

Victoria Mxenge .

Griffiths Mxen..ge

Slcelo Dhlomo

Dulc!e septembe~

Jenny Schoon (links) enhaar dogtertJle, Katryn

Meer as 100 antl
apartheidsaktivlste Is die

afgelope dekade In
slulpmoordaanvalle dood
of het spoorloos verdwyn.

Ole vlnger wys nou
onverblddellk na die

regering se moordbendes,
hetsy polisle of weermag.

. CHRISTELLE
TERREBLANCHE het

Insae gehad In die ANC se
eie doodsleers wat oor

jare opgebou is .

Ruth First

Albie Sachs

David Webster

Vader Osman

Matthew Gonlwe

DIE leers word gehou in die mc se
biblioteek wat in die kantoor van die
International Defence and Aid Fund
for Southern Africa (lOAF) in Lon
den gehuisves word. Die biblioteek
beskik oor uitgebreide navorsing oor
wandade deur Suid-Afrikaanse veilig
heidsmagte en moordbendes.

In baie gevalle bestaan omvat
tende profiele van individuele moor
denaars of le de van "kommando's'',
soos moordbendes sorns bekend staan.

Hier is enkele voorbeelde van die
terreuraanvalle waaroor daar getuienis
bestaan.

1974: Abraham Tiro, perrnanente
sekretaris van die Suid-Afrikaanse
Srudente-Organisasie (SASO) sterf
nadat 'n pakketbom aan hom naby
Gabarone afgelewer is. Die pakkie
het die stempel van die International
University Exchange Fund gedra,
hoewel die Fonds nooit so 'n pakkie
aan Tiro gestuur het nie, Die Suid
Afrikaanse Departement van Buite
landse Sake het verantwoordelikheid
vir die daad ontken.

1974: Enkele dae rui Tiro se dood
sterfnog 'n Suid-Afrikaanse uitgewe
kene in 'n pakketbom-onrploffing. John
Dube was die ANC se adjunk-verteen
woordiger in Lusaka. Drie mense is
in die ontploffing beseer,

1978: 'n ANC-Ieier, Ablom Duma,
word in 'n ontploffing in Swaziland
gewond. Die selferkende leier van 'n
polisie-moordbende, kapt Dirk Coet
zee, het in sy getuienis erken dat die
veiligheidspolisie by die aanval be
trokke was. Duma se arm is in die
ontploffmg afgeruk terwyl hy besig
was om pos uit 'n posbus te haal.

1978: In <ljeselfdejaar word ANC
lede John Majola en Willie Nyoni in
Swaziland in 'n lokval gelei. Die
bekende N atalse akadernikus en anti
apartheidsaktivis, dr Rick Turner; word
doodgeskiet.

1979: Vader John Osman, 'n
Anglikaanse priester vanNieu-Seeland,
se regterhand word in Maseru deur 'n
pakketbom afgeskeur in die huis van
'n Suid-Afrikaanse vlugteling, Phyl
lis Naidoo,

. 1980: Patrick Makau, 'n ANC-lid
en 'n sewejarige Swazi-meisie sterfin
'n ontploffing in twee huise van Suid
Afrikaanse uitgewekenes in Manzini,
Swaziland. Coetzee het ook erken dat
hy betrokke was by hierdie ontploffing
wat die werk van die veiligheidspoli
sie was. Die huise is na bewering as
deurgang vir guerilla's gebruik..,

1980: Thembi Hani, 'n uitgeweke
lid van die ANC, sehuisword 'nweek
later in Lesotho opgeblaas. Ene Khoza,
wat die born gestel het, word be seer
en bieg dat hy dit in opdrag van die
Suid-Afrikaanse Veiligheidspolisie
gedoenhet.

1981: Griffiths Mxenge, bekende
prokureur en menseregte-aktivis van
Umlazi, word in 'n stadion met 45
meswonde en 'n oopgesnyde keel
aangetref. Die moord op Mxenge is
die afgelope maande die fokus van
die Harms-kommissie se ondersoek
na moordbendes nadat Coetzee en
nog twee gewese veiligheidspoli
siemarui.e erken het dat hulle die moord
gepleeg het.

1981: Joe Gqabi, hoof van die
ANC in Zimbabwe, word tromop voor
sy huis in Harare doodgeskiet. Die
Zimbabwese polisie beskryf dit agtema
as 'n uiters professionele sluipmoord.
'n Pistool met 'n 9mm-kaliberis op
die toneel gevind.' .

1984: Jeanette Schoon (nee Cur
tis) en haar dogtertjie, Katryn, 6, sterf
toe 'n pakketbom inLubango, Suid
Angola, ontplo~. 'n Ru~Yo_or Schoon

. ,i
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OntmoetKameraad Hani, supervalk
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Bulten die keer In 1988 toe hy gepraat het van
hul "sweet life" wat beelndlg moet word, weet

wit Suld-Afrlkaners min van Chris Hanl, die
. stafhoof van die ANC se mllltere vleuel,
.Umkhonto we Slzwe. Ole week het hy,

.kamoefleer-unlform en ai, weer die super-valk .
It- gespeel en met oorlog gedrelg. AUDREY.

BROWN bekyk die enlgmatlese ANC-Ieler en
aanspraakmaker op Mandela se troon

Chris Hanl
,hy-jou kan oortuig. Hy is absoluut Winnie Mandela ondersteun toe sy.
briljant, maar baie taai, Hy het ook necklace-moorde goedgepraat het .
nie baie tyd vir die strategiese diplo- . Hani het gese alhoewel die ANC nie
spraak nie, Vir hom is daar geen grys di6 metode direk aanmoedig nie, dit
gebiede nie," tog 'n sterk boodskap aan verraaiers

Dis waarom, meenkenners,hy die en uitverkopers stuur.
soort uitlatings maak wat hy Sondag Daar bestaan noue bande tussen .
gemaakhet, Maar dit isnie die eerste hom en Winnie Mandela. Daar word
keer dat hy dit se nie. Daar is niks . vertel dat toe die Stompie-storm in
nuutsaandieuitlatingdatMKaandie- 1989losbars, sy die telefoon in Oli-
groei is binne die land nie, Rani se al ver Tambo se oor neergesit het met
van Maart af dat MK aanhou met . die woorde: "Ekhetniks vir jou ie se
werwingsaktiwiteite. nie. Ek praat net met Chris Hani,"

Hani se uitlatings is altyd om- . Hani is getroud met 'n Lesotho-
strede: In 1988 het hy gedreig om die burger en hulle het drie dogters...
gewapende stryd na wit gebiede uitte Daar was al twee sluipmoord-
brei om witmense die "duurprys" van .aanvalle teen hom. Die eerste was in
apartheid te laat voel. Hy identifiseer 1981 toe die Suid-Afrikaanse Weer-

. baie duidelik die regering as 'n vyand . mag 'n born onder sy motor geplaas
en hy maak baie min verskoning vir het. Hy het ongedeerd daarvan
die burgerlikes wat doodgemaakis in afgekom. Die tweede aanslag was in
MK~operasies. In lunie vanjaar het 1982 toe die SAW op verskeie huise
hy gese: "n Oorlog is 'n oorlog en 'n in Lesotho gevuur het, Hani was nie
oorlog IS wreed," . daar Die, maar verskeie Lesotho-

In die middel tagtigs het hy vir. burgerlikes is in die aanval dood,

"Nou is daar 'n klimaat in Suld
Mrika wat verantwoordelike

. uitsprake van die ANC - en van my
- vereis. ODS doeR 'n beroep op
eenheid en versoening. Ons wil dIe
emosles en drifte ontlont." Maart
1990.

"Ons is a1mal toegewyde lede van
die ANC en ons neem ODS bevele
van die leierskap. Ashulle vir ODS
vertel dat ons aksle moet stop, sal
ODS dlt doen." Februarie 1990.

"ODS moet riie meegesleur word
nle, OnSweet dat De Klerk sy ele
ageilda het. Hy is nie van plan om
mag aan ODS te oorhandig nie. ODS
het die, ondergrondse strukture
nodig." Januarte 1990.

"ODSwiI nie h~ die vyand moet kan
kies en keur van die pakket wat 005

voorstel nie. Ons eis dat hulle die
hele pakket aanvaar." Januarie 1990.

"IN Suid-Mrlka genlet witmense
die goeie lewe. Hulle gaan na hul
llieks, hulle hou braaivleis en hulle
gaan na hul vyfster-hotelle. Dis
waarom hulle die stelsel ondersteun.
Dit waarborg vir hulle 'n goele lewe.
Deel van ons veldtog is om daardle
goeie lewe te verhoed," Julie 1988.

"Ek leef al my hele lewe lank met
die dood. Maar niemand wU dood
gaan nie. Ek wil in 'n vrye Suld- _
Afrlka,woon, aI kos dit my lewe."
JulIe 1990.

As tweede in bevel van MK en
potensiele opvolger tot die leierskaps-

· troonvan die ANC, word Hani dikwels
as die teenoorgestelde van Thabo
Mbeki gesiea, WaarMbeki die diplo
maat is wat in die kollig van intema
sionale en binnelandse pers staan, is

• Hani die militaris. met 'n stewige
magsbasis onder die militante jeug in
Said-Afrikaen leermeester van MK
kaders in die kampe in ander Afrika
lande.

MaarHani is 'nenigmatiese mens.
Sy invloed op beleid in die ANC is
onbekend, maardie feit dathy uitsprake .
kan maakop 'n openbare platformdui .
die invloed wat hy weI mag he aan.

Met sy terugkeer na Suid-Afrika
in lunie vanjaar het Hani gese: "Ek
voel soos Richard I met sy terugkeer
na Engeland met sy koningkryk op
.die rand van ineenstorting, Hy het
ook teruggekeer met groot blydskap,

· maar hy het geweet dat die krisis wat .
inEngelaridgewoedhet, sy landen sy
mense kon vernietig."
. Vandie Groote Schuur-Minuut het
fiy gese: "Die staat is nog vasgevang
in die tradisies van die verlede waar
dit net witmense aangespreek het.
Die staatsukkel om dieGroote Schuur
Minuut inwerking te stel omdat dit
wit vrese probeer bevredig."

Baie mense sou se dat Hani met
dieselfde probleem sit.Hy is gewoond
daaraan om met kragdadige, mili-

· tante soldate te praat wat agterdogtig
en vreesbevange is dat hulle verraai
sal word. Omdat hy die gevoelens
vansy kaders so na aan die hart dra,
moet hy hul vrese aanspreek.

- UNIVERSITEIT
VAN NATAL

An, ..;...,_....:_.......l

DURBAN

Gedoseerde M.A. in
Afrikaanse Letterkunde

DieDepartement Afrikaansen Nederlahds vandie
UniversiteitvanNatal in Durbanbeplan vanaf1991
'n gedoseerde M.A -kursus in Afrikaanse
Letterkunde: .

StUdies in Suid-Afrikaanse'
Verband

Honneursofekwivalent 'nvoorvereiste.Diekursus
sal oar 'n jaar strek en bestaan uit twee'
alternerende modules wat aangebled word by
wyse van 10 - 12 ontmoetings per module. '0'
Afsonderlike mini-tesis word verwag.
Belangstellendes word versoek om sander
versuim. in verbinding te tr.ee met die
departementshoof vir verdere konsultasie en
besonderhede. .

. Siultlngsdatum viraansoeke: 31 Oktober 1990. Rig
r'avrae aan: .,

Ole Departementshoof, Dept. Afrikaans en
Nederlands, Universlteit van Natal, Koning
George V-Iaan, 4001 Durban. Telefonles: (031)
816-2382.

hou.
In 1974 het hy teruggekeer om die

ANC se ondergrondse strukture te
probeer bou, maar moes na Lesotho
terugkeer nadat sy pogings misluk
het. In Lesotho washy verantwoorde
lik virdie duisende jeugdiges wat oor
die grens gestroomhet omby MK aan
te sluit .:

In 1984 is hy tot die ANC se
uitvoerende komitee verkies en in

.1987 is Hani aangestelas hoof van

. staf van MK nadat loe Slovo die pos
verlaat het om die pos as sekretaris- .
generaal van die SAKP op te neem.
Hani het terselfdertyd die pos van
adjunk-bevelvoerdervanMKbeklee.
Voorheen was hypolitieke-kornmis-

: sar. . .
As kommissar was dit sy taak om

Vir die pelitieke beleid van MK te
'sorg. Sy verskuiwing uit die posisie
. het gelei tot spekulasie dat hy van sy

pos ontneem is oor sy militante hou
ding op sogenaamde sagte teikens.
Die ANC het in ~985 herbevestig dat

.bulle nie sagte teikens sou aanval nie.
Volgensberigteret Rani syteenkanling
hierteen uitgespreek.

Hani staan in ANC-kringe bekend
as'n briljanteman wat die belang van
sy magbasis na aan die hart dra. Sy
manne weet hy sal hulle nooit in die
steek laat nie enhulle vertrou hom tot.
die uiterste, Maar Hani fs gewoond
daaraan dat hy met soldate in kampe
praat. Die diplomasie wat nou nodig
is, staan hom Die aan nie. Hy het nie
baie tyd vir mooi woordjies nie,
Volgens 'n kennis van Hani is hy 'n
uitstekende strateeg wat in argumente
altyd sy uiterste probeer om mense te
oortuig. . . .

"As jy met Hani stry, sal jy nooit
rus nie. Hy sal baie hard probeer om
jou te oorreed. Hy sal aanhou totdat

Aansoekvonns en ytrdefe Inlfgllng Isvtlkrygbaar by: DI.StnIraIt ToelafingSkantoor, Unlvenltelt
vanlCaapsfad, Roncltbosch "OO~ r.lefaon: (021) 650-2128.. .

C6893311193C

I,YOorgraadse
> · . Toelafing: 1991
Aansot!'e word Ingewag vir voorgraadsestudle aan UK In1991.

Slui~ngsdatum vir aansoeke "
Die sluitingsdalum vir voorgroodse aansoeke is 31 Augustus 1990. .

, Loot aansoeke vir .die Fakulteit Geneeskunde kan bydiebetaling van 'n bykamende hefting lot.
. 30September 1m ingedien word, en lot31 Oklaber 1990 vir aile onder Fakulleite.· .
AIle aansoekers word egter aangeraai am voor 31 Augustus 1990 aansoek tedoen.
Aonsoekgelde is:· .' .

Tot 31 Augustus R30 .
Tot 30 Seplember R60 .
Tot 31 Oktober Rll0

Studentebehuising . . ., .. '.
UK is instaal om,aan 20% van rt studenle hUisvesling teverskaf - inkoshuise, woonstelle enhuise.
Aonsoekers wat In Koopstad huisvesting verlang, moet nle later nie as 31 0Id0ber 1990
doarom aansoek doen. lootaonsoeke vir huisvesting kan nie OOlWeeg word nie. .

Finansiele Bystand .
Aonsoekers wat nie die volle koste verbonde..aon studie aan dieUK kan dra nie, ,word sterk aangeraai
omby~b~onne as moontllk am floonSlele bystand aansoek tedoen. Meer Inligting is op
oonvraul/ "",sklkbaar. .

Die sluitingsdalum vir aansoeke om UK·studiebeurse, beurse enlenlngs virvoorgroadse studie is
31 0Id0ber 1990. lootaansoeke am finansiele bystand kan nie oorweeg word nie.

beginsels van ondergrondse werk te
leer om dante help om Umkhonto we
Sizwe op die been te help bring aange
siendie ANC destyds geen benul van
klandestiene werk gehad het nie,

In 1967 was hy deel van die ANC
se "Luthuli-eenheid" wat teen die
Smith-regering geveg het, Hy is later
vir twee jaar in Botswana weens die
onwettige besit van 'n wapen aange-

Sy naam is Chris Martin Thembisile
Hani, seun van 'n trekarbeid
bouwerker,

Hy is in 1942 in Cofimvabaindie
Transkei gebore, waar hy ook skool
gegaan her, Sy beste maat op skool
was Thabo Mbeki en sy politieke
leenneesters was Govan Mbeki van
die Ko~uniste Party en Wilton
Mkwayi.

As std 9-leerling het hy by die
ANC se leugliga aangesluit. Hy het

. -.in 1962 by Umkhontowe Sizwe aange
sluit nadat hy 'n BA-graad in regte
aan die Universiteit van Fort Hare
verwerf het omdat regte die enigste
beroep was wat hom 'n "sweempie
van onafhanklikheid" sou gee.

Engels en Latyn wassy hoofvakke
en hy vertel dat hy baie lief is om
Shakespeare te lees.Toe Hani in 1963
land-uit is, was hy uit op borgtog.
ingevolge die destydse Wet op die
Onderdrukking van Kommunisme.

. Hy is tot 18 rnaande tronkstraf
gevonnis; maar het die land verlaat
voordat die appelaangehoor is. Hy is
na die Sowjet-Unie gestuur om die

.·~s jy metHanist,y, saljy
nooit rus nie. Hy sal baie

, hard probeeromjou te
. ootreed. Hysalaanhou
totdat hyjou kanoonuig. '

'.
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Wat beteken Hani se oorlogspraatjies?

Moenie bekommerd wees nie,
onderhandelings is nogop dreef

posisie van Hani binne die party s8.I
verstewig in sy beweerde wedloop

< om die leierskap met Thabo Mbeki.
, ""Wat Haninou sS,het veel meer
impak op die meerderheid van

, grondvlak-ondersteuners : as die.
gemagtigde redelike en pragmatiese

'. uitsprake van Mbeki.want Hani se
woonle spreek meer tot die jeug en
ander groepe wat apartheid aan hul.
lyf .voel, terwyl Mbeki se woorde
slegs aanklank vind by die minder-,
heid van politieke volwasse onder- I
steuning." I,

.Hy se dat Hani se woorde 'n i
" magtige impakhet, want ditisnader

aan die sentimente van die gewone
mense en het begrip vir hul omstan~
dighede.

"Sy aggressiewe militantheid. sy ~

kompromistiese oproep, bei'ndruk i
die jeug. Hulle sien hom as 'n man
.wat slegs met 'n AK47 in sy hand sal
oncieIhandeI.'.'

Daarom waarsku hy dattensy die .•
ANCdaarinslaagomsy~dvlak.

ondersteuners behoorlik in te lig en . ~
saani te neem in die ondemande
lingsproses.daar grootprobleme vir
die ANC voorle. . '.

"Hanimoeternstig
opqeneem word went

/ - hy veneenwooraiqaie
swartrealiteitop
grondvlak. D;e- '.

sentiment van 'n .
gemeenskap wat

opnuut verseker wil
worddatdieANC nie .

metdie . ,
onderhandelings sal

uitverkoop nie;dat die
strydnie laatvaar is

-nie," .

Die ANC kan daarorn ook nie
sommer summier toestem tot die
opskorting vandie gewapende stryd,

,alvorens hul ondersteuners nie sien
en ervaar dat die 'situasie vir hulle
radikaal verander het nie.

;'Dit is dus baie belangrik dat De
Klerk bereid moet wees om tot die
redding van die .ANCen die onder
handelingssproses te korn, hoe gouer
hy die struikelblokke tot onderhan
deling uit die .weg ruim, hoe gouer
sal die gewapende stryd beeindig
word.

Shezi dink' ook dat hierdie
kragdadige uitsprake die politieke

wat deur Swapo aanvaar is, iets
waarvanhier nog geen sprake is nie,

Shezi weer vestig aandag op die
inteme probleme en onsekerhede van
die ANC, veroorsaak deur die feit
dat die leierskap te vinnig beweeg
het vir hul verwarde volgelinge op
grondvlak : die gevolg van die on-
verwagse onderhandelingsproses,

If)' beklemtoon dat die ANC
ondersteuners daagliks nog die re
alitieite van apartheid,wat steeds
bestaan, ervaar - met ioenemende
geweld deur regses en konserwatiewe
reg e r in'g s 0 nd e r s t eu nd e

. waaksaamheidsgroepe.. •
Sheri waarsku: "Die ANC het te

doen met 'n ongeduldigeen woe
dende gemeenskap,met 'ri swart jeug
verhard en afgestomp deur apart-

-heid."
Daarom is hy onsteld dat Hani se

uitsprake Iigtelik as "retoriek" en
"oorlogstokery" afgemaak word.
"Hani moet emstig opgeneem word
want hy verteenwoordig die swart
realiteit op grondvlak. Die sentiment
van 'n gemeenskap wat opnuut
verseker wit word dat die ANC nie
met die. onderhandelings sal
uitverkoop nie; dat die stryd nie laat
vaar is nie....waarsku hy.

Shezi is bevrees dat die ANC te
vinnig vir sy ondersteuners beweeg
het, wat die onderhandelingsproses
nie verstaan nie.

Dit lyk asof die ANC-onde.r
steuners wat op.grondvlak agterge
laat word, een rede is waarom die .
ANC nog nie daarin geslaag het om
'n behoorlike infrastruktuur op te
bou nie, Die ANC worstel nog om 'n
ingeligte en ontwikkelde politieke
mag 01' grondvlak te ontplooi
"Daaroor is daar op grondvlak 'n
gevaarlike leierskap-vakuum wat
besigisomemstigeproblemevirdie
ANC te veroorsaak."

Shcziwaarsku dar, omdatdieANC
Probeer tred hau met die snelle tempo
"an die ondeIhandelingsproses met
die regering,lrolle nie die sentimento

•van hul ondersteunersop grondvlak
in ag geneem het nie•.

i'Terwyl die ANC tot nog toe nie
hul ondersteuners behoorlik ingelig
het nie. is hulle gereed vir die vol
gende ronde ianlesprekings; dit terwyl
die ANC sukkel om sy strukture
gevestig te lcry," se hy.

Daarom is die Hani-toesprake vir
die ANC-ondersteuners opgrondvlak
bafe OOlangrik. Dit bewys aan hulle
dat die ANC hie hul aspirasies ver-

. geet het nie.

Ole afgelope week se gebeure In Suld-Afrlka
toe ANC-krygers die land blnnegesypel en

Chris Hanl oorlogspraatJles gemaak het, het
vrees en onsekerheld In blanke gemoed laat

.ontstaan of daar langer met die ANC
onderhandel moet word. Daar bestaan egt~r

'n hemelsbre6 verskll tussen hoe
swanmense en die ANC aan die een kant en

blankes aan die ander kant die situasie
beskou. HENNIESERFONTEIN gee nuwe

inslgte

"DieANC het te doen
met 'n ongeduldige en

'woedende
gemeenskap, met 'n
swartjeug verhard en

afgestomp dew
apartheid."

skynlik gebeur tydens die volgende.
ontmoeting tussen die ANC en die "
regering op 6 Augustus.

Shubane meen ook datdie lmidige
beweenleinfiltrasievan ANC-vegters
nie die verskerping van die gewa
peIXIe stIyd betekmnie; bywys daarq>
dat daar in die 'afgelope maande 'n
aanvanldike afskaling daarvan was.

"Terwyl geweld toegeneem,het,
was daar tn dramati'ese afname in
Umkhonto-optredes," beldemtoonby.

Shubane ontken dan ook dat daar.
enigevetgelyking is tusSen die lmidige
ANC-infiltrasie en die Swapo-"in
val" verlede jaar.· Daanlie gebeure
was 'n flagrante verbreking van 'n

4iinptelike skietstilstand-ooreenkoms

"Hanise booaskep is
absoluut duidelik:gee

onderhandelii1gs 'n .i
" kans. Slegs as die
regering kop uittrek

word teruggeval op die.
gewapende stryd om

mag te bekom. "

. hanteer het. Hy rig 'n skerp waar
skuwing dat wanorde, anargie en
terreur nie geduld sal word nie, ook
waarsku hy dat niernand toegelaat
sal word om "deurdie agterdeurinte
sluip en die mag oor te neem nie",
. Die belangrikste egter is dat n6g
D~ Kl~rk n6g die regering opgetree
het asof'nwerklike ernstige kr1sisop
hande was, en of daarregtign bedreig
ing van die onderhandelingsproses
was.

. Daar was nileS van die arnperse
histeriese, byna paniek en intense,
woede wat byvoorbeeld April ver
lede jaar die inval deur Swapo-magte
van noord-Namibia gekenmerk het
nie,

In gesprekke vandeesweek met
twee vooraanstaande swart akade
miei blyk dit duidelik dat Swartes en

.die ANC 'nheel ander persepsie het
. van die twee omstrede gebeure. Hul

vereis kragdadige toesprake.
Die Hani-toesprake sal sy posisie

in die wedloop met Thabo Mbekivir'
opvolging van die Oliver Tambo/ .
Nelson Mandela-leierskap, waar
skynlik verstewig.

Beide Shubane en Shezi beklem- ,
toon dat wat Hani gese hetpiks nuuts '
wasnie.
, Ook is dit volkome in ooreen

,stemming met die huidge amptelike
standpunt van die ANC. .

, Shubane se: "Sy boodskap is
absoluut duidelik: gee onderhande
lings 'n kans - slegs as die regering
kop uittrek word teruggeval op die
gewapenede stryd om mag te bekom."

Dit is ook opnuut bevestig deur
menings gee 'n heel ander dimensie Mandela tydens 'n perskonferensie
van hoe swart Suid-Afrika dit sien .' na afloop van die vergadering van
en ervaar. " .die nasionale uitvoerende bestuur

Hulle is Kehla Shnbane, 'n na- vandieANC.HyverklaarnadJUklik:
vorser aan die Sentrum van "Daar is geen konflik hoegenaamd
Beleidstudies aan die Universiteit tuum dieGroote Sclmur-oorecnkoms
van die Witwatersrand, en Sipho en Hani nie, Die pers het dit uit
Shezi, senior lektor in die Departe- velband geruk, OIlS almal in die ANC
ment PolitiekeStudiesaan die Univer- leierskap ondersteun die onderhan-
siteit van Natal. delingsproses volkome. Slegsas die:

Albeistaanna aandie ANC, maar regering kop uittrek val ons op die
is hoogaangesk:rewe kennersvandie opsie vandie gewapende stryd terug."
van die Suid-Afrikaanse politiek in Die onomstooklikefeit is ook dat
sy geheel, die ANC tot nou toe steeds weier om

Shubane maak een baie belang- die opskorting van. die gewapende .
rike opmerking. Hy se "dit sounaief stryd te oorweeg- totdat die regering
vanonsalmalweesomteverwagdat die struikelblokke tot ondeIhande-
die proses na 'n nuwe Suid-Afrika lingsuit die wegruim, Ditmag waar-
kan plaasvind sonder dat ,Claar enige
haakplekke is. Dit is ook baie beter -

. dat ernstige problemeaan die begin
opduik as in 'n latere stadium."

Hy is beindruk met die "ver
antwoordelike" en sobere wyse'

" waarop DeKlerk dit hanteerhet, Dit
het aan die regering die kans gegee
om 'n soort van morele grond op te
eis.

"Die regering verdien aIle kre
diet daarvoor, daaromis daar nou 'n
verpligting op andere deelnemers
aan die proses om saarn te werk om
die ondeIhandelings te beskerm."

Die volgende belangrike punte is
deur hulle beldemtoon - en dit skyo
asof die feite dit grootliks bevestig:

Die Chris Hani-opmerkings oor
die gewapende strydisnieinkonflik
met 6f die ANC-standpunt, 6f met
die Groote Schuur-ooreenlcoms nie.

Ook is die infiltrasie van ANC·
vegters nie 'n verbreking van enige

. ooreenkoms met die regering nie.
Die inteme politieke en orga

nisatoriese probleme van die ANC
en groeiende onsekerheid op
grondvlak van hul ondersteuners

TWEE gebeure die afgelopC week
het die kollig skerp laat val op die
onderhandelingsproses tussen die
regering en die ANC. wat besig is
om met groot moeite en"omsigtigheid
te ontplooi - en selfs hortend vorde
ring te maak,

. Eerstens is daar die omstrede
verklaring oor die voortgesette ver
bintenis van die ANC tot die gewa
pende stryd deur Chris Hani, die
stafhoof van Umkhonto we Sizwe,
As die regering onderhandelings laat
skipbreuk lei, sal die ANC deur die
gewapende stryd die mag oomeem,
is sy boodskap. .

Tweedens is daar die bekendma
king van die inhegtenisneming van
'n aantal geinfiltreerde ANC-krygers
wat betrokke sou wees by 'n beweerde
komplot van die ANC en die Suid
Afrikaanse Kommuniste' Party
(SAKP) om die regering lateromver
te gooi, Die SAKP is na bewering
besig is-om die ANC te manipuleer
en in die geheim militere aksies te
beplan waarvan laasgenoemde niks
of weinig weet,

Maar hierdie gebeure fokus ook:
. die aandag dramaties op een ander

baie belangrike aspek van die rea- "
liteit van die Suid-Afrlkaanse poli
tiek. Dit is naamlik die fundamen
tele verskil ' in persepsies van en
perspektiewe oor dieselfde gebeure
tussen die ANC en die regering,tussen
swart en wit.

Van die kant van die regeringen
feitlik aIle blankes word die Hani
verklarings gesien as teenstrydig met

, die gees van die sogenaamde Groote
. Schuur-ooreenkoms, Dit, en die

voorgesette ondergrondse aktiwiteit
van Umkhonto, word veroordeel as
gelykstaande aan verraad, as rug-

'. "Dit SOU naie' vanons
alm.al wees om te

verwag datdie proses
na 'n nuweSuid-Afrika

sonder e.nige
.haakplekke kan

plaasvind, Dit is ook
baie beter dat ernstige
problemeaan die begin

opduik as in 'n latere
'" stadium."

stekery en as bewys dat dieANC en
SAKP nie ti vertrou is in die onder

.handelings nie,
Dit is baie moeilik om die kor

rektheid al dan nie van diebewe
rings ~gaande die ANC/SAKP
komplot en ondermymngsvan
eersgenoemde deur laasgenoemde
te beoonleel. Die nuus is klamblyklik
aandie media deurdie veilighei~
lisie "gelek" - hoewel die minister
van Wet en Orde, Adrlaan VIole,dit
blykbaar teenoor Nelson Mandela
ontkenhet•.

Dit is ook seker nie toevallig dat
dit gebeur het op die vooraand van
die openbare loodsing vandie SAKP
ni~.

Baie insiggewend egter is die koel,
kalm dog besliste Manier waarop
Staatspresident FWde Klerk die saak

~ VryeWeekbl~d, 271ulie 1990
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'Behalwe, vir die,
Soere kom hiernie

witmense nie. '
Gedurende die eerste week van die

verbruikersboikot het die inwoners van
Masilo 'n Civic Association gestig. In
'n geveg wat kort daama tussen' die
ANC en ondersteuners van Inkatha
uitgebreek het, is 30mensemet hamers,
panga's, knuppels en messe gewond.

"Ons kameraad, Walter Moeketsi
,Thah~tsi, is deur die polisie geskiet.
'Mense wat in die hospitaal opgeneem
.is, is in hegtenis geneem. Dit hetbaie
sleg gegaan. ': ! "

"Ons moes onsself beskerM, maar .
die oomblik as ons wou terugbaldei,
het die polisie ingegryp," se'n seun
terwyl hy,oor my skouer loer na 'n
motor wat v:erby ry. "

Nog name en inside.nte word genoem: 
Tefo Matima is doodgeskiet deur die
polisie, tien kamerade word vir open
~ geweld aangekla,LaliRamatlakane
(by wasnet dertienjaar oud) is deur die
polisie geskiet, 21 mense is inhegtenis
geneemen die polisiehetvir Matthews
Lelong doodgegeskiet. ,

Die polisie se weergawe vim die
geweld en onrus in Masila is die vol-

- gende: dertigjeugdiges is weens open
~ geweld aangekla; Walter Moeketsi
is deur oproeriges met 'n panga aangeval
en vermoor; Tefo Matima is dood toe
die mumsipale polisie' op oproeriges
geskiet het; altesame tien private
wonings en besighede is aangeval; die
dertienjarige Lali Ramatlakane is deur
oproeriges in die ann geskiet; die poli
siehet virMatthews Lelong geskiet toe
oproeriges die polisie aangeval endaar
op hulle geskiet is.

Oor die plakkers se die mense nie
veelnie.

"Ons het vir amper nege jaar lank
huurgeld vir daai stuk grand betaal•
Die mensewatnou op die vlakte woon,
het in agterplase in Masilo gewoon"

GevrahoeditisominMasilotebly,
,trek die een kind sy skouers op. "Soms
is dit seker maar oraait. Vandag is ons
raadop - so baie mense is reeds dood."

gesind is. "Ons het geen ander organi
sasiehierbehalwedieANCnie. Hieds
nib van die PAC ofAzapo nie. Ons is,

,netANC."
Die hoof van die kommando op

Theunissen, luitPetrusNorval, se ditis
vir die weermag en polisie moeiHk om
te weet wat in Masilo aangaan "Hulle
praat baie saam en hul inligting is
goed. Ons wittes praat mos nie meer
met mekaar nie. Ons kyk Hewer tele
visie. Dit is moeilik om te weet wie wat
in Masilo doen, want die mense verano'
der hut name, maar die ANC's het die
oorlog teen die PAC's gewen en twee
mense is gewond en een man is deur
diepolisie geskieten tweeis doodgekap,"

_vertel Norval. .
Die inwoners van Masilo se redes

vir die uitroep van die verbruikersboilrot ,
verskil heelwat van die inwoners van
die wit dorp se weergawes.

Die verbruikersboikot is onder moor
uitgeroep as 'n "hulpmiddel" sodat
kinders terug skooltoe kan gaan. As 'n
manier om protes teen die situasie in
die swart skole aan' te teken, is die
verbruikersboikot uitgeroep, se die
mense.

Moila se winkel is deur die kamerade
afgebrandnadat hulleuitgevindhet dat '
sy vroU haar motor aan die polisie .

• geleen het. Tien kamerade is op di6
manier deur die polisie gevang wat in ,
die motor geskuil het. "

- .."Omdat die polisievandie studente
aangehou het, bet die jongmense steeds
geweier om skool toe te gam," vertel
die leerlinge. .

"
Oomblikke later stap twee wit mans

in gewone klere met groot rewolwers
op hul heupe die vertrek binne. Hulle '
roep die een seun.

"Dit is al weer die polisie. Hulle se .
ons gebruik di6 vertiek as 'n people's
court." -

'n Swart veiligheidspolisieman vra
klomp vrae aan die seUlLHy skud net
sy kOpen loop yerby my na binne. Die
mans ldiminhulblou Ford Sierraenry
weg.

In Masilo sien ek drie afgebrande
, huise. Die aspirant-model wat IIi die

vergadering met die Youth Congress
saam met my randstap, wys na haar
verlate skool en se hulle was "lanklaas
in die ldasse. Dit is net die laerskool
kinders wat mag skoolgaan. Die res
van ons boikot."

By die winkeleienaars se huis wat
onder petrolbomme deurgeloop het,
krap 'n paar mense tussen die rommel
rond. Hulle skreeu en verdwyn agter
naburig~huise toe ek foto's neem.

"Van 19 Mei af is die situasie in
Masilo baie gespanne. Ons comrades
is geskiet en baie mense het sommer :
net weggetrek. Soos jy sienis die poli-

, sie ooknog heeltyd hier - dit is moeilik
ommensetekalmeerasdingesogaan" 'Van 19 Mei at is die

"Hulleisbangenwilniehejymoet situasie in Masilo baie
foto's van hulle neem nie," vertel my
gidsopEngels. "Behalwevir die Boere " gespanne. Ons comrades
kom hier nie witmense nie. ' is geskiet en baiemense

Sedert Februarie gaan niemand in het sommernet
Masilo skool nie. Daar is ongeveer 61
swart skole en plaasskole met 3 055 weggetrek. SOOS jy sien
leerlinge in die Theunissen-omgewing. . is die polisie ook nog
Mooras 'n duisend inwoners van Masilo ' heeltydhier - dit is moeilik
is werkloos.

Norval v~rtelhoe"kommunikasie- 'om mense te kalmeer as, .
komitees" in 1985 en '86 gestig is om dinge SO gaan.'
die "onlus-situasie" in MasUote kalmoor.
"Ons bet al die swart onderwysers en'
hoerskoolkinders na die Erfenisdam
geneem en met hulle gepraat oor dis
sipline. Daarwas ook ander aksies wat
ons geneemhet omhul koppe te draai."

Hoewel die "wit siele in die ,wit.
dorp" se dat daar grootskaalse poli
tieke verdeeldheidenfaksies inMasilo
is, sS die'lede van die,Youth Congress
dat diehele Masilo-gemeenskapANC-

lelikste plekke af - onthou 'van die
nuwe huise in Masilo. Dit is blerrie
mooi huise."

Die aigeveet250mrutgeboude mse .
fsmooi ennetjies, maarwanneer mens
so yerby di6 nuwe rooi dakke kyle, Ie
1500 plakkershuise tussen die vlakte
en die teerpad.

By die nuwe huise staan 'n paar
motors geparkeer en 'n man was sy
motor. Tussen die plakkershuise speel
honderde kinders in die motreen tussen
rommel en sinkplate, honde en klippe.

Soms is dit sekermaar
oraait. Vandag is oris

raadop - so baiemense
is reeds dood. '

"Onshet betaal vir die grondennou
woon ons hier teen die pad vir almal
om te sien," vertel 'n seun van so 17
jaaroud. "Onskanniealmald~6nu'Ye
dakhuise bekostig nie."

In die kroeg in Theunissen vertel 'n
wit myner vir my van die plakkers:
"Ek dag dis weer Masilo wat brand 
toe sien ek nee jirre, hulle het soinmer .
oomag daarop die vlakte gaan woon."

"Baie vrouens werk in die dorp in
die wittes se huise," se 'n VIOU met 'n"
baba op haarheup. "Ons mans is in die
myne in die ~mgewing."

"Kyle, doer anderlcant woon 'n klornp ,
mans wat vir die treine werle,"beduie
sy. "Daar mag net hulle bly en dan
sonderhul vrouens." 'nRy asbeshuise,
met een hek in die meters hoe drade
rondom die huise, Ie aan die rand van
Masilo. Mans in bruin oorpakke sit
rondom 'n vuur voor die huise.

Die winJ(el het eers aan ene Moiloa '
behoort, maar waar die gesin nou is,
weet niemand nie. "Hulle was een
oggend net weg. Die mense se hulle is '
Brandfort toe - ons wcet nie," vertel
my gids en lag.

Ongeveer 15jong seuns, almalle4e
van die Youth Congress, kom streep
streep die vertrek binne.

Ek vra wie die mense in die blou
motor is wat agter my aangery het.
"Dit is die Boere," se een seUlL

VOOR diecerate huise in Masilo, skaars
drie kilometer buite Thewuiissen, sit
twee vroue en 'n paar kinders om 'n
vuur.

"Ek wi! graag met die mense van
Masilopraat, oor die dorp en die bbikot '
en so aan," vra ek.

Sonder om 'n oog te knip se die een
vrou op Afrikaans: "Ons verstaan nie
Afrikaans ofEngels nie."

Die tweede mens wat ek sien, 'n
vyftienjarigemeisie wat sa sy wi! model
word, beduiepadlangsna'nkafee. By
die kafee stuur hulle 'n kind in die
straat af en ek word by 'n vertrek in
verduideHk. Teen die mure is ANC
plakkate. ,

In Masilo sing Kris Kristofferson
nie "Me and Bobby McGee" uit Lewis
Stores soos in Theunissen nie. Daar is
nie Andries Pretorius- en Piet Retief
strate nie.

Die strate is koud en verlate, 'n
supermark staan leeg en afgebrand. Op
die swart gebrande mure staan groot
"Viva ANC" geskryf.

Dis dadelik duidelik: geen rustige
gesprekke in die kroeg of knus gesel
sies oor die siel van die dorp gaan hfer
moontlik wees nie.

Die inwoners vanMasiIo kykagter
dogtig rond waar ek en my gids rond
stap. "Ek se vir hulle dis goed -jyis van
die koerant~" verseker my naamIose
gids wanneer mense vrae vra. As dit
nie vir haarwas nie, sou niemand seker
met my gepraat het nie. Die meeste
inwoners verdwyn egter in hul huise
wanneer ons naderstap. '

My gidsen die andermense met wie
ek praat vra dat ek nie foto's van hulle
neemofhulenamenoemnie. "Ditgaan
te swaar met ons en die polisie is
heeltyd besig om mense op te tel," vra
'n seun van so 15 jaar oud.

"00 is die ou-nuwe bakstoonhuise,"
vertel my gids. Ek tel so ongeveer ISO
van di6 ou-nuwe huise. "En daar is die
heel nuutste huise waarin die rykes
woon"

Die vorige aand in die kroeg vertei
ek vir die Manne ek gaan Masilo toe.
"Ag,julIe koerantmense skryf mos altyd
net die slegste goeters en neem net die

'So tussen die dood deur is dit Sliker maar oraaif
iDle stll hoofstraat van Theunlssen. Ole wltdorp voel nog steeds die Impak van 'n verbrulkersbolkot wat twee weke terug opgehef Is. Dalk Is dlt die Pan African Supermarket wat

, die wltmense die Idee gee dat die PAC In beheer Is In die dle'townshlp, Masllo. '

sou in elk geval sekere menseby mekaar
gehou het. Dit maak mos nie saaknie
swartes, Ingelsmanne en Russe, dis
mos maar mense. Ek het niks pyne nie,

"Ons is almal bewapen," se Norval.
Di6 aand in die kroeg se iemand hy het
gehoor dat aansoeke vir vuurwapens
by die 'polisie sedert Februarie ver
vierdubbel het. "Ja, die mense is bang.
'n Ander ou gaanoou die dag op vakan
sie en hy vat altwee sy haelgewere
saam. Nou ek dink dit is stupid, maar
dis soos die mense voel."

Duskant die Vetrivier het 'n boer
glo sy plaas beskikbaar gestel vir ver
gaderings en oefeninge van die AWB.
"Maarons gaannie soontoe nie," se die
mans in die kroeg.

"Hier is nie sprake van suIke dinge
nie, Hulle het buurtwagtes hier probeer,
maar dit het net vir twee weke gehou
toe taan die belangstelling," se Eis.

Sowat twee maande terug bet iemand
twee haelgeweerskote deur dieNP-LP,
Piet Steyn, se kantoor geblaas. "Dit is
die tandarts se gebou en hy dra nou al

, die skade," se Els.
Els se Theunissen sal nie 'n tweede

WeIkom word nie. "Ons is almal een
groot familie. Ek dink: dit is jong ouens
in hul storm en drang wat daai skote
geskiet het."

Onlangs het 1 500 plalckers 'n stuk
grond langs die township betrek.

Norval sehywoon "Pietsnot-alleen
in my 330 vierkante-meter huis. Daar
is kamers inmy huis waarineknie eens '
komnie. Ek wonder baie keer hoekom
onsoupa's nie ook suIke huise agter die
bult vir die werkers gebou het nie. Dit
is mos nie reg nie. My huis is te groot
vir my terwyl die swart siele in suIke

" sinkhuisies op die vlakte woon"
"Die lewe is mos maar snaaks," se

burgemeester Els. "Wie't nou gedink
die Berlynse muur gaan val en al di6
dinge gaan hier Suid-Afrika gebeur."

Vir die meeste mense Is Theunlssen 'n dorpie
. lewers op die Vrystaatse vlaktes tussen

Kroonstad, Welkom en Bloemfontein. Dis 'n
dorp met twee kante en twee werelde • die wit

dorp met sy stewlge baksteenhulse, '
burgersentrum en hotel, en Masilo, 'n tiplese

township met afgebrande geboue, vuil strate en
'n stewlge skoctplakkers. PEARLIE JOUBERT

. :'/' ' .het daar gaan kuier '

'IJa, die mense is bang.
'n Anderou gaannou

die dag op vakansie en
hy vataltwee sy

haelgewere saam. Nou
ek dinkdit is stupid,
maar dis soos die

mense voel.' _

Oor AWB's enbewapeningvan
witmense seNorval: "Die wit siele het
hul vrese. As daar nie apartheidswette
was nie, sou dingenooit so vinnig moes
verander nie en sou mense nie nou so

" bang gewees het nie. Sosiale apartheid

Yerby die lokomotief, met die grondpaaie langs, Ie Theunissen met sy twee ~es..igt~
, /ilfr',1#~

'{""

Ole ultgebrande winkels van ~Ie MoUoa's In Masllo.

die dorp se verkeerskonstabel hoe ver
sy vrou is. "Het jy ietsie vir haarkom
uitneem om te lees? Sy moet nou al
redelikverwees.ns? Wanneerkom die
baba?"
" Ta' Toby vertel dat Theunissen sy
naam gekry het vail ene Hillegardt ,
Theunissenwat in 1860in Riversdalin
die Kaap gebore is.

Hy was 'n veldkomet en het saam
met genl Piet Cronje deelgeneem aan
die beleg van Ladysmith en die slag
van Modderspruit. Hy het ook sy aan
sy met Christiaan de Wet geveg.

Theunissen is 'n dorp wat spog met
sy eie kommando. Om by die be
velvoerder van die eenheid uit te kom,
betekenoak 'n rit "daar verl>y die lokomo-
tief", ' .

"Jysal vir luitenant daar kry - hy is
deel van die meubels by die kom
mando-kantore," se die kafee-eienaar.
" Die kommando-kantore, een van
die nuutste geboue op die dorp, het hoe
lugdrade op die dak. 'n Weermag-voer
tuig is langs die gebou geparkeer.

·i

gelei en die burgemeester se sommige '
'. sakemanne het sommer ~ir hul jaar-
. likse vakansie gesluit." -"

Almal het verskillende verklarings
, oordie redes virdieverbruikersboikot,

. "Ons verstaan dit nie regtig nie,
.Mens kry die gevoeldat die boikot van
iewers anders af gekom en hiernatoe
oorgespoel het. Selfs van die wat by
ons werk, was daardeur germ. Hulle
weet ook nie eintlik waaroor dit gaan
nie," seEls. "Ekdinkditismagsgroepe
en daar is groot polarisasie indie swart
gemeenskap, Kyle, elkeen van hulle
wat jy vra gaan 'n ander rede gee." te make nie, "Dit gaan oorhul lewens-

Norval, wat vir 26 jaar die sta- middele, en mens moet dit darem ver-
siemeesterop 'Theunissenwas, sa vandag . staan.
se mense is slimmer as in sy we. "Mynebydiehuiskonnieeenskos
"Hulle het agter gekom die pen is saamvat huistoe nie, want hulle mag
magtiger as die swaard • dit is mos in, niles uit die wit dorp gebring het nie.
elk geval so dat net dom mense oorlog Nieeensbroodnie, wanthulle is vir hul
mask." . eie mense bang. Hulle is selfs vir hul

Hy leun vorentoe. "Die swart siele eie kinders bang.
, is geiiltimideer deur die radikales en "Hoe sal ek nou se? Dis nie dat die

ons het vasgestel dat die PACen Azapo »: geldeurdes vir my 'n bedreiging isnie, ~

hier in die swart dorp in beheer is. Die Ons het maar probleme met die wit-
wegbly-aksie wat oar die Natal-ge- mense ook. Hulle senou die dag vir my

'Hieris vandaaisoort ' weld,uitgeroep is, het nie vir Theunis- met die swartmense by die biblioteek:
apartheid wat nie op sen geraak nie. Dit wys 'mos dat die nou gaan jy probleme he. Toe se ek,

ANC nie hier in beheer is nie." maar ons het nog altyd probleme met'
wetboeke stesn-me - Ta' Toby verduidelik haar siening - mense wat wegloop met die biblioteek

sosiale apartheid. Vir ons van swartmense: "Kyle, hulle word, se boeke, Dit is net maldiker om dit by
sal dit nie maklik gaan Masilo genoem en ons het nou ook die blankes te soek, "

gehad wat hulle die boikotte noem. Ek Die hotelbestuurder, GertBotha, se
nie. Ons is alte oud. Dit· dink die polisiehetlml deelgoedgedoen " dis klein groepies kinders wat 'n hele

, is nie meer ons toekoms j, "En jy weet, hulle het die huise in - gemeenskap intimideer, "Die verbrui- ,
nie .'ons Iewens is verby.' .Masilo afgebrand en daar het ander kersboikot is nog nie regtig verby nie,

"gceters ook gebeur, maar ek dink nieEk maak nog steeds verliese, Besig-
Maar, ek hetnikspyne die gevoel tussenMasiIo en Theunis- ,'; heidisniewatditwasvQordieboikotte

metniemand nie. ' sen is sleg nie. , nie. Hulle het vir die swartes gese: As
"Ons het heelwat gehad wat in die julIe in die kroeg kom drink, sal ons

laaste tyd biblioteek toe gekom het. julIe daai glase maak eet." ,
Die biblioteek is nog nie oop nie, maar
daar is van hulle wat hier wil kom
aansluit en boeke uitneem. Kyk, as ons
almal maar net wil kalm bly,want ons
het tog bediendes in ons huise en ons is
atbanldiK van hulle."· ,

,Sykykrond of die swart vrou watin
die, biblioteek werk naby is. "Met die
boikotte en dinge toe hulle so die dood
voor die oe gestel is, het sy en die ene
wathierin die tuin arbei, weI opgedaag

, vir werk. '
"Hulle probeer van hulle kant af

ook en het, toe dit nog donker was,
geloop om te kom werk. Die witmense
verstaan die boikotte, maar bulle lei
sklide. Vir twee weke' het die swart
eethuis nooit 'n ete verkoop nie."

; Ta' Toby se dit het niks met politiek
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AS DImS CCI'I VClby Virginia is, loop
die pad kocClreguit yerby plekkies,
gdJuggies en stasies BOOS Bloudrif,
WelgeJeCen1'hcrontot in'Theunissen

Tbeuoissen Ie erens op die winter
bruin Vl)'slaatse vlaktes tussenBultfon-

. - tein en Winburg, naby die plek waar
" die Sandriviersc-konvensle byna 'n eeu

geledc geteken is en Boer en Brit bit
terlik teen mekaar geveg het

Lank voor die cerate geboue van
-Theunissen sigbaar word, steek die
toring van die NG-kerk sy kop bo die

, vlaktes uit
Indi6Vl)'staatsedorpiewoanl300

"wit siele"enopplase indie omgewing
.:nog sOwat I 000.

Dis 'ndorpie met grondpaaie en die
Pan African Supermarket, Piet Retief
straat en 'n nuwe burgersentrum, die
Aigro-Hotel en 'n "oop" kroeg vol
wibnense en 'n groat plakkaat in die
voortuin van die eerste hoekhuis van
di6 dorp wat sa "ShoejS"koene. Re-
painlHersteI." , ,

Theunissen is 'n dorp vol Vrysaatse
bocre met groat growwehande, ver-

"wagtende moeders, spelende kinders
en 'n eensame verkoopsman wat vroue
belowe dathynie "snaaksmethulle sal
maak nie",
,- Maar dis oak 'n dorp met 'n ander
'kant. Sowat drie kilometer anderkant
"Theuaissen draai 'n grondpad sonder
waarskuwing uit na Masilo, '0 town;
shipmet 20 000 inwoners. Theunissen

, ,verwysnaMasiloas"DieSwart Dorp",
,Enoou, lOOlIIIer oomagsa diedubhel

,brandewyn-en-colre-drinkers in die
AlgroSe kroeg,het "nog 1500plakkers '

'op die vlaktes doer anderlcant Masilo

gaan intrek".· LuitenantPetrusCoeraadNorvalse
)" Daar is drie goudmyne' en'n dia- hyisnieinTheunissengeborenie.,"Ek

mantmyn in die omgewing. waar het hierheen gekom as stasiemeester
,I,' 12 000 wit-en swartmense werle. en is nog steeds hier. Nee, meisie, jy ,

Theunissenis, volgensburgemooster moetniehiematoekomnie - jy'snie 'n
JC Els, wat oak die eienaar vanJC Els- Vrystater nie'. Di6 plek bind jou vas."
apteekis,eengrootfamilie. "Ek en my . NorvalmeendatFWenNelsonkan
vrou het dertig jaar geledehiematoe doen net wat hulle wil, maar "hier in.
gekom en so lekker gebly dat ons nou '. Theunissen 'sal' apartheid nog laDle
nog hier is." bestaan. Hier is van daai soort apart-

"Hieds nie blink liggies nie, maar heid wat nieop wetboeke _staan nie ~','"
dif is'n netjiese, skoon dorp met me sosiale apartheid. Vir ons sal dit nie
hartlikheid en vriendelikheid wat mens maldik gaannie. Ons is al te oud. Dit is

. in die stad mis. Hier is nie snags poli-, nie meer ons toekoms nie _ons lewens
sie-sirenes en stadsgedruis nie. Hier is: is yerby. Maar ek het nits pyne met
die kerke en skole nog die belangrikste. niemand nie."· .

.~ As hulle my hier wil weghe, sal hulle Twee maande gelede is die ineeste
my moet wegjaag." besighede op Theunissen hard deur 'n

:'" ~ In die kroeg se iemand wat dreig . verbruikersboikot g~l:ref. Sowat 95
;, iridien ek sy naam noom: "Sbyfjy inpersent van die besighede pet skade
, .daai koerant - di~ Theunissen-ge- , ' , i
;'~ 'meenskap stink. Wit politiek het nog - ,

, " altydgestink. DieKP'sisinbeheervan
, '" die skoolrnde. en die ouers is ontevrede.

,~. Maar ek moet se, die KP's het hard
; - .gewerk. Die NFs het 'gedink bulle sal,

soos altyd in die verlede, beheer oor al
die komitees en rade behou." ' ,
'- Die bibliotekaresse, ta' Toby Behr, '
soos almal haar noem, vertel van atdie

'; '. besienswaardighede van die Theunis
l sen-omgewing.,"Hier het ons ons eie
l wynmaker, maar'dis nie 'n Iekker pad
'\ - om daar uit te kom nie. Jy moet yerby
i- die lokomotiefry..." en sy verduidelik
I met grond- en afdraaipaaie langs.
i ' "Maarjy moet ook vir mevrou Pie

naar gaan sien. Sy was al op TV oor
,haar ou ossewa en die antieke meubels lh.

.\. wat oueras 100 jaaris. Dan't sy ook ou ~""
battels en gereedskap, koffiemeulens
en porseleinware, medisyne, politoer,

;, Huisgenote _vanaf 1930 en Landbou
",' Weekblaaie variaf 1925."

v Hoe om daaruit te kom, verduide- ' "
~=-lik ta' Toby, is ook yerby die lokoma
t . tief, oor die brug yerby 'n plaaswinkel
, waarop Groente stam, oor die Vet-

rivier-bruggie en Yerby 'n bonijie waarop
: 'n koei geverf is. ' ,

So tussen die beduiery deur vra sy

, "'. Vrye Weekblad, 27 JUlie.l990 '{lYe Weekblad, 27 Julie 1990,

,t) •
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'Plakkers is roekeloos'
Die optrede van meDie wat op ongebruikte
grand gaan plak, is onverantwoordelik en roeke
loos endit sal net tot konflik tussen die inwoners
van die betrokke dorpe endie plakkers lei. S6 se
die Transvaalse LUK belas met behuising en
gemeenskapsontwikkeling, John Mavuso. In
tussen beset sowat 120 vroue, wat se dat hulle
reeds in 1983huise deur die Kaaplandse Provin
siale A:dministrasie belowe is, die raadskamer
van die KPA in Goodwood, Kaapstad. Die be
setting volg op 'n vergadering tussen die vroue,
alrnal inwoners van Tarnbo Square langs KTC
plakkerkamp, en 'n streeksverteenwordiger van
die administrasie.

Vlugtelingsentrum oorvol '.
-Sowat 65 vroue en kinders van die geweld
geteisterde Table Mountain-gebied naby Pie
termarltzburg vlug na die stad. Woorv'oerder
van die Midlands Crisis ReliefCommittee, Tim
Houghton, se sy organisasie kan nie meer
huisvesting aan vlugtelinge bied nie omdat die
vlugtelingsentrum in die naburige Edenvale reeds
propvol is. '

Sebokeng-geweld
In gevegte tussen ondersteuners van In1cathaen
die ANC in die Vaaldriehoek township; Se
bokeng, sterf 24 mense en 45 word beseer,
Adjudant-offisier Petrus Jooste van Johannesburg
word tydens die geweld deur onbekende aan
vallers met 'n assegaai doodgesteek. Die slag
ting volg na 'n vredesaamtrek van In1catha-

- ondersteuners in die Sebokeng-Stadion. Die
hoofrninister van KwaZulu, dr Mangosuthu
Buthelezi, se in reaksie op die geweld dat dit
tragies is dat daar"swart op swart geweld" in die
land heers aangesien ware onderhandeling
onderweg is. "

"
, band met die ontploffing aangehou word, vry-
, laat aangesien daar bewyse is dat hy nie ver

anwoordelik ofbetrokke was by die ontploffing ,
nie,

Moontlike SAKP-leiers
Die leierskap v~ die SAKP word more (Vry
dag) by 'n kongres in Johannesburg aangewys.
Na verwagting saldieleierskap drie leiers van
Cosatu, asook sleutelfigure in die UDF en lede
van die uitvoerende kornitee van die ANC in
sluit. Daar word ook bespiegel dat twee wit
aktiviste. Raymond Suttner en Jeremy Cronin, 
aIbei gewese politieke gevangenes wat senior
posisies in die ANC beklee, ook ingesluit sal

'word.

Oud-burgemeester eis geld van
, .plakkers

, 'n Gewese burgemeester van Soweto, Ephraim
TshabalaIa, verskyn in die Johannesburgse
landdroshof op aanklagte van die _oortreding

. van die Wet op die Voorkoming van Plakkery. ,
Hy st!a1ltereg op 87 aanklagte omdat hy na

, beweringgeld van die inwoners van die Mshen
guville-plakkerdorp geeis het.

OK-werkers terug by werk '
Meer as 6()()() werkers van 0 K Bazaars keer vir
die eerste keer na sewe weke na hul werk terug
nadat hul vakbond, South-African Commercial
Catering and Allied Workers' Union (SAC
CAWU) en die bestuur 'n ooreenkoms bereik.
OK Bazaars is die tweede groat supermark-tak
wat 'n landwye staking met SACCAWU beein-

'0' dig het, '

Bop wil deel word van Suid-Mrika
Die National Seoposengwe Party (NSP) van
Bophuthatswana maak op 'n perskonferensie in ,
Pretoria bekend dat hulle in April 'n memoran
dum aan Staatspresident FW De Klerk gaan '

'ooIbandig waarinhulle eis dat Bophuthatswana
weer by Suid-Afrika ingelyf word.

Skietery Op hoofweg ,
Drie inwoners van Springs aan die Cos-Rand
word gewond toe twee swartmans na bewering" '
by 'n stoptekenhul motors tot stilstand dwing en

.. wild begin skiet. Die voorval het laatnag plaas
gevind toe die mans in twee verskillende~otprs
op pad huis toe was en by dieselfde afrit deur
twee~s by die stopstraat geskiet is ....

Vrye Weekblad,27 Julie 1990

Uitdaging aan De K1erk
,StaatspresidentFWDe kIerkword uitgedaag tot

'.: ,'n televisiedebat oor beweerde polisie-moordben
des en die Burgerlike Samewerkingsburo (BSB).

, Die uitdaging word gerig deur 'n Afrikaans- ,
sprekende organisasie in Kaapstad wat hom
beywer vir, di~ ontbibding van die BSB en die
nitbreiding van regter Louis Harms se magte.

MK-Iid skuil in Amerikaanse
konsulaat
Bhekimusa Jabulani Ximba, wat beweer dat hy
lid van die rnilitSre vleuel van die ANC(MK) is,
soek skuiling in die Amerikaanse konsulaat in
Durban. Di6 38-jarige senior laboratoriumteg
nikus aan die Universiteit van Zulu1and het die
konsulaat in Srnithstraat binnegestorm en die
direkteur van die Amerikaanse inligtingsdiens,
John Dickson,ompolitieke asiel gevra. 'nANC
bron beweer egter dat Ximba vir die polisie
wegkruip nadat sy vriendin, Zandile Cele, vir -

oomeemindien onderhandelings rnisluk. 'n KP
woordvoerderoorjustisie, Chris DeJager. Ie die

,kIag in terme van Seksie 54(1) van die Wet op'
Binnelandse Veiligheid. Intussen doen die KP
leier, Andries Treumicht, 'n beroep opStaatspre
sident FW De Klerk om die volgende ronde
gesprek met die ANC wat op 6 Augustus sal
plaasvind, af '

Buthelezi daag Mandela uit '
Die boofrninistervan KwaZulu, drMangosuthu

,Buthelezi, daag die vise-president van die ANC,
Nelson Mandela, uit om sy standpunt teenoor
Chris Hani se verkIaring dat hy (Buthelezi)
gei'soleer moet word, te stel. Buthelezi reageer
op 'n verklaring wat Hani in Transkei maakwaar
hy 'n beroep doen: op die isolering van die
KwaZulu-leier en die president vanBophuthat-

': swana, Lucas Mangope.

twee ure by die CRSwart-polisiestasie in Natal
aangehou is en oor plofstofuitgevra is. ,

Piet Skiet pleit'skuldig
Piet "Skiet" RU,dolph,wat nou reeds vir meer as '
drie maande die polisie ontglip; aanvaar ver-

, , antwoordelikheid vir die ontploffing by' die
Melrose-Huis in Pretoria. Volgens die leiervan
die Boerestaat Party, Robert.van Tonder, bet
Rudolph in 'n beedigde verkIaring skuld erken
op die ~ntploffing. Van Tonder se dit is die'
tweede keer dat Rudolph aanspreeklikheid vir
<lie ontploffing aanvaar. Die Boerestaat Party
eis datdie regering vir Jan Meyer. wat in ver-

·-'t • .' '

Wassenniln van BostonGlobe In Newsweek

liggaam. vol koeelwonde, word in die veld
tussenLetIhabileenGa-RankuwainBophuthat.
swana gevind. Volgens 'n polisieverkIaring is
~K~7-pat.roondoppies naby die liggaam ge-,
vmd. Konstabel Nqgulunga, wat by veiligheids
hoofkwartier in Pretoria werksaam was, was
van diens af toe hy geskiet is.

KP kia' Hani aan'
" Die Konserwatiewe Party Ie 'n kIag van boogver

raad teen Chris Hani, die hoof van staf van die
ANC ~ptilitere vleuel. Di~klagspruitvoortuit
Hani ~ aankondiging dat die gewapende stryd
sal voortgaan en di~ ,ANC mag met geweld sal '

Harms-getule vermoor
,, 'n Polisiemanenbeweerde lid van die moordhen

des wat voor die Harms-kommissie getuig het,
word vermoor. Konstabel Brian Nqgulunga se

Dreigende oorlog tussen Irak en '
Koeweit
Amerikaanse oorlogskepe word op 'n volle
gereedheidsgrondsiag in die Persiese Golfgeplaas

, terwyl spanningtussenIraken Koeweit ooplaai.
Die stap volgnadat sowat 30000troepe vanIrak
aan 'die grens met Koeweit saamgetrek het,
Koeweit steun die afgelope jare vir Jrak in die
oorlog teen Iran, maar spanninge oor Koeweit
wat blykbaar die oliepryse op die wereldrnark
verlaag, veroorsaak reeds geruime tyd span
ninge tussen Irak en Koeweit.

dat 50 ()()() robbe aan die Namibiese kus
doodgeslaan gaan word. Bewaringsgroepe het

, reeds begin organiseer om die robbe te red
indien die regering sou besluit om aanbiedinge
te oorweeg vir die doodrnaak van die robbe,
Oelofse se sydepartement ondersoekdie omge-

, wingsimpak wat die doodrnaak van die robbe
-'. sal he en sal in die komende weke besluit of die •

robbe uitgewis kanword ofnie, Die robbe word .
blykbaar ook doodgemaak om hul genitalie as

, seksopkikkers na die Ooste nit te voer.

11=====14=========:===
'I,

DIE WEEK

WereId
Nuwe passasierstraler
Die Sowjet-Unie, die Verenigde State enlsrael
oorweeg om kragte saam te span en 'n nuwe
passasierstraler te vervaardig. Dit is die brein
kind van 'n Isracliesebesigheidsman, Saul Eisen
berg, die Britse magnaat Robert Maxwell en die
Reichman-famille van Kanada. Die Sowjet-Unie
sal die vliegtuig se romp en vlerlce vervaardig,
die VSA die enjins en Israel die navigasie
stelsel,

,--

Pirainides in gevaar ·.1 . ' "

Egipte se grootste mensgemaakte bate, die pi-;
ramides en hul opgesluite en onvervangbare
skatte, is besig om onder die hande van ywerige
fortuinsoekers, honderde duisende toeriste en
vuil water eI! lug te verdwyn. Uitgrawings die
afgelope70 jaar het meer skadeaan die pi- ,.'
ramides aangerig as die voorafgaande 4 000 ,:
jaar. Egipte, wat sowat 'n derde van die wereld
se antieke skatte besit.ga8nnou noodrnaatreels '
instel om verdel'Q verwering en afulkaling te
verhoed. - .

,.';,

, R?bbe in Namibia doodgeslaan? '
.. Die'hoof.van die Namibiese departement van

seevisserye enbewaring, ~urger Oelofse, ontken

,- Nog Kubane in ambassades:
, Ondanks streng veiligheidsmaatreels, 'n reen
I van koeels en doodsdreigemente het nog 32

Kubane die veiligheid van Westerse ambas
sades in Havana bereik. Die "uittog" na Westerse
ambassades het op 9 Julie'begin toe vyf Kubane

( skuilplek in die Tsjeggo-Slowaakse ambassade
gesock h~t. President Fidel Castro het ges!
niemand sal opdi6 Manier Kuba verlaat Dieen
die vlugtelinge as "onsosiale elemente" ge-
brandmerk.' ,

, Indiane protesteer oorgholfbaa»
Gewapende Mohawk-Indiane rig 'n versperring' Suid-Afrika

, rondom'nheiligebegraafplaas in Kanada opam
die bou van 'n gholtbaan te verhoed, Die kon

,frontasie tussendie Indiane en diekontrakteurs,
wat deur die owerhedegest.~un word, duur nou
al twee weke lank. Die~Moliawks se hulle is

, bereid om oodog te maak om die stuk grond te '
beskerm wat sedertdie agtiende eeu al aanhulle
behoort en waar geslagte voorvaders begrawe "
is. ,: ," ',' " " ' , :,

~t

Nog 'n bom in Noord-Ierland '.
Drie polisiemanne en 'nburgerlike is inNoord- " '
Ierland dood toe 'n bom in die dorp Armagh. "
suidwes van die hoofstad Bel(ast,ontplof het.
Die bom het afgegaan toe, 'n motor vol poli- ,
siemanne Qor'n brug aan die buitewyke van die ' '
dorp gery het. Dit is die tweede guerilla-aanval
inNoord-Ierland binne 24 uur.· ' '

Nuwe regter vir hooggeregshof
I', President George Bush van Anierika het di6. '

, Neek 'ndreigende politieke rusie ontlont met sy ,
benoeming van 'n nuwe lid van die land se
hooggeregshof , '

Bush het die feitlik onbekende regter David
Souter as negende lidvan die boogste wetgewende
liggaam in Amerika benoem, Hoewel by as
konserwatiefbekendstaan, het hy onberispelike
getuigskrifte,

Sy aanstelling word as uiters belimgrik beskou
omdat hy 'n deurslaggewende rol en stem mag
he oor sleutelkwessies soos doodstraf en abor
sie,

,- "<,,-

Beperkings in Rusland opgeher "::
1. Inwoners van Rusland kan van volgende maand

afhul geld vryelikopenige hartewens spandeer.
Beperkings opwaar Russe mag koop enhoeveel
hul mag spandeer,is opgehef. Die beperkings is

': : in 1920 deur Lenin ingestel in 'n poging om
i spandabelrigheid te bekamp, Ingevoerde goe

, , dere en hoe kwaliteit-produkte wat voorheen
net vir buitelanders en die party-elite beskore

I, was, kan nou deur,'enige iemand gekoop word.

Moi ondersoek skadu-kablnet .,
President Daniel Arab Moi van Kenia laat on
dersoekinstel na'n"skadu-kabinet" wat opposi
sie-lede saamgestel het met die oog op die
omverwerping van die huidige regering. Onder
die politici wat betrokke is' en wat moontlik
krimineel vervolg gaan word is Charles Rubia,
'n gewese kabinetslid wat al voorheen swaarde
met Moi gekruis het omdat hy 'n uitgesproke

L voorstander van 'n veel-party dernokrasie is.
'I
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BOEKE Goosen se meester/ike vertelling se:

Ons is inderdaadalmal so

, ,

r'

lik gegee nie, Waarskynlik is dit
slegs 'n vae besef van onreg - maar
die vraag resoneer deur die boek en
in die leser, Die rei-van die teks
bevestig dat "ons" inderdaad almal
"so" is. -'

Sonder dat dit gese word of gese '\
boefte word, beliggaam dieverteIIing
die konteks van rassevooroordeel
waarin apartheid sy ontstaan gehad
bet, Daar is sprake van 'n nuwe
"goewerment", van Malanwat die
"kaffers" en die ''hotnots" sai "vasvat" ,

, (55),van swartes watkinders se kele
afmy enwraakgaanneemop Bloed
rivier (93-94).

Dit is verregaande sentimente -'
maar wie het dit nog nooit gehoor '
me? Vir Gertie betekendie instelling
van apartheid die verlies van Gre
gory, met wie sy altyd deur die '

, grensdraad gesels het. Oor hierdie
vriendskap word daarbyna niks gese.
nie omdat die politieke konteks or
ganies deelvan die milieu en die '

rhaal is. '
.'Ons is nie almal so nie is Die

alleen 'n meesterlike vFrtelIing nie,
maar ook in ~vergeetlike herskepa van die~"landvan herkoms": 'n
land van manlike heerskappy en
drome, 'n land waar die verontmens
liking van rassevooroordeel tot in

ie vesel van die daagliksheiddeur
o g.

van R21,9S.,Die "bletJie meer" is
nou R2,04. '

Dan erken Van Rensburg dat
HumanenRousseau enTafelberg-

, uitgewers hulle wei deesdae die
groter afslag gee - 40% soos aan
Van Sehalks • maar n6g maak
Exclusive B()()ks PretoriaDlegenoeg
geld om hul "gespeslallseerde., •
personeel" te kan bekostig Die,
beweersy." ,

Soos melkwat by Woolworths -.
duurder Is as by Checkers, ver- '
duldelik Van Rensburg. Jy betaaI

,vir die gehalte en gespeslaliseerde _ '
diens.. " ' ' ,

En wat s~ Hoofkantoor?'
Stephen Johnson, besturende

dlrekteur. van Exclusive Books,
,verduidelikdat bulle' voorste
boekhandelaars iswat 'nhoestan
daard haodhaaf. Om winkels en' '
personeel van 'n bepaaIde kaIiber , '
te kan bekOstig, moet hulle meer

,vra vir boeke.
En dit Iyk Dieofkopers kla Die,

voeg hy by. Inteendeel, AfrikaanSe
letterkunde verkoop steeds goed.",

Gerrit Olivier is hoogleraar in
Afrikaans.en Nederlands byWits en
skrywervan dieboekessays "Onger

" ymdhede",

, General Manager ,
work In Progress magazine needs a skilled general manager,
with experience In running an organisation, to startwork as '
soon as possible.
ResponslbllhlesInclude,
• Overall m'lnagement of the organisation ,
• Supervision of our administrative and distribution staff
• Generating advertising revenue for WIP
• Ualson with editorial staff
The salary Is negotiable. We also offer medical aid and 5
weeks' leave.
Apply In writing, with CV and two references, to:
Southern African Research Service
PO Box 32716, Braamfontcln 2017

word 'n "seeker": 'n godsdienstige
fanatikus wat - met die Oupa se
betigtende gees in die agtergrond 
gevang raak in 'n proses van boe
tedoening vir die sonde en 'n soeke '
na helderheid.

Terwyl Doris na redding soek,
word sy in Gertie se oe al hoe meer
'nveIbeerlikte en vergeesteliktefiguur, '
'n soort heilige met lang wit hare en
deurskynende oe. Uiteindelik neem
Dorishaar afskeid van die aIIedaagse
lewe in 'n groteske trance van war-
taal. .

Doris vind geen uitkoms uit 'n
situasie waar 'n vrou in die huis hoort
nie (109): as haar eksperimente met
drank,Sigarette en 'n minnaar een
maal verby is, raak sy 'n dweper. En
Gertie, wat telkens die aandrang kry

, om iemand te byt, laat haar drang
botvier in 'n ervaring wat saamval
met die van baar rna. Dit is die soort
"bevryding" wat die teks aan hulle

, bied: 'n uitbarsting sonder insig.
"Family life" soos dit in Ons is

irie almal so nie uitgebeeld word, is
'n brose sfeer wat van binne uit ver
brokkel, die onvervuIdheid van mense
wat nie bo hulle eie vasgevangen
heid uitstyg nie. Maar daar is ook 'n
sosio-politieke dimensie wat gekop
pel is aan die titel, '

Die woorde "Ons is nie almal so
nie" word gebesig deur Doris wan
neer syvir die vcrtrek\amde Kleurling
bure, wat deur apartheidswetgewing
uitgeskuifword, 'nkoekaanbiedwat
hulle me wil aanvaar nie. Die rede
vir haar simpatie word nooit duide-

R9,06 maar

rekteure, skeer aile handelaars oor
, een kam - 33% afsiag aan aImaL
Tog kos Antjie Krog se eerste

, Tauras-boek, die Hertzogpryswen
ner en' CNA-kortlyser "Lady
Anne", "'by Exclusives R23,99
teenoor Taurus se kIelnhandelprys

manier waarop hy my rna se naam
gese het, het my alleen en hartseer
laat voel." (128)

Ook wanneer haar pa dood is' en
Barnie nie meer 'n welkome besoeker
Die, keer 'Doris Die weer terug na,
Gertie se bekende wereld nie. Sy

I
I
I

.}\OOS KoMBU'IS

R3,OO maar

party was Juis by Exclusive Books
in Pretoria.

Selfs Andre Letoit se Koos
Kombuis-debuut, "Paradise Re
decorated" , ('n Enge1se Afrlkaanse ,
hoek?) kos in Pretoria drie rand
meer: R27,9S. Maar by die
Hillbrow-tak nou weer me, Daar
kos dit die normale R24,9S.

En wat s~ Exclusive Books?
Leonie van Rensburg, die

bestuurder in Pretoria, s~ hulle
. kry me die afslag by Afrikaanse

uitgewers wat 'n boekwtnkel soos
Van Schaiks kry me en het die

. opdrag "van hootkantoor" gekry,
om te werk op 'n 40% wins.

Met "Afrikaanse uitgewers"
bedoel sy natuurlik Tafelberg en
Human en Rousseau wat aan Na
sionale Pers behoort (en aan clie
haodelaars in hul groep, Van
Schaiks, groter afslag gee) en Die
Taurus en HAUM-L1ter~rme.

Want Taurus-uitgewers, s~

Gerrlt Olivier, eeri van hul dl-

Jeanne Goosen

asmapompie; dan sien sy hoe haar
rna pateties op soek gaan na

-ontwykende "geluk" saam met die
flambojante Barnie.

Gertie se verliese kom die skry
nendste na vore as sy haar rna en
Barnie saam in die bed betrap: "Die

R2,04 mear

KAREL SCHOEMAN se jongste
roman, tI Afskeld en vertrek", kos
by die Hlllbrew-tak van Exclusive
Books R45,oS - nege rand en enkele
sent meer asby ander boekwtnkels.'

By Exclusive Books se tak In'
Pretoria kos 4ie Scboeman R38,99.
Drie rand meer as die klelnhan
delprys wat Human en Rousseau
aanbeveel: R35,99. En dan die
Ironlet Exclusive Books In Kaap
stad vra wei die gewone kleinhan
delprys.

Ook Jeanne Goosen se people
boek, "Ons is nie almaI so me",
kos "by ons natuurllk 'n bietJle
meer," soos 'n Excluslve-werkne
mer in Pretoria dlt stel, Ook In
Hillbrow.

Die "bletjle meer" is twee rand
vier sent: R18,99 teenoor die kleIn
handelprys van R16,95. Goosense
boek, wat onlangs by HAUM-Lit
erer uitgegee Is,se bekendstelIings-

By Exclusive Books betaaljy:

KOOSPRINSLOO

ONS IS NIE ALMAL so NIE
Deur Jeanne Goosen
HAUM·Llter~r: R16,95

GERRIT OLIVIER

ONS is nie almal so nie is gepu
bliseer in pocket-fonnaat, met op die
buiteblad 'n kombinasie van helder
rooi, wit en swart en 'n foto van • as
ekdit nie mis bet nie - Sandra Prinsloo:
dieSandra aanwie die boekvermoe
delik ook opgedra is.

Op die oog aflykGoosen se jong
stehoek soos die verstrooiingslektuur
wat 'n mens by enige hoekkafee te
koop kan kry. Die populere aanbod
is ook onmiddellik sigbaar in die
vertelling self, wat nie opsetlik streef
na 'n "dieper"betekenis of simboliese
konnotasies Die.

Vanaf die eerste sin word die
leser meegesleur deur die adembene
mende vaart van die verhaal, Dis die
storie van Gertie en haar gesin. Die
tyd is die vroee jare vyftig, die jare
van apartheidswetgewing, en die
milieu die vandie Afrikaanse werker
in die strewe na voomitgang.
,.Goosen vat hierdie wereld Die

aileen in die beskrywing Die, maar
ook in die dialoog soraakdat 'nmens
die karakters hier langs jou kan h66r
praat. In die'poging van Doris (Ger
tie se rna)enhaar vriende om "jolly"
te wees, ontstaan daar naas die al
ledaagse sleur 'n gedroomde wereld
wat gedra word deur Cavallas en
rum; deur Esther Williams en Gone
with theWind; die musiekvan Rich
'ardTauber, NelsonEddy enJeanette
MacDonald; deurpullovers met cables
en 'n rit met die Mystery Train na
Camper's Paradise en 'nskreeusoaakse
vakansie op Hartenbos. '

Hierdie hunkering na geluk en
romantiekword die sterkste verteen
woordig deur Doris, wat volgens
Mietjie "uit die bioscope gekry het
wat sy Dieuit die lewe kon kry Die"
(146). Terwyl haar man tevergeefs
probeer om hom op te werk in die
spoorwee, word Doris usherette by
die Victoria-bioskoop - haar poging
om aan 'n patriargale konteks te

,ontvlug, met behulp van ant Mavis ,
en uncle Tank.

Dit alles word vertel deur die
perspektief van Gertie as jong kind.
Omdat sy uitgesluit is van die groot

, mense se geheime, bly Gertie se
, vertelling grotendeels beperk. tot 'n
helder en onmiddellike beligting van
die daaglikse, "

Sodoende skryf Goosen weg van
die tipies literere precedes waardeur
"sin" en "betekenis" gevestig word., '
Ek beskou hierdie vasklou aan die
oppervlak as 'n doelbewuste subver
siewe statement teen 'n beheptheid
met"dieper" betekenis. 'n Mens sou
kan se dat Ons is nie almalso nie 'n
opvaIIend onsirnboliese en onmetafo
riese boek is - maar juis as gevolg
hiervan 'n teks met heelwat ironie.

Die motto uit Beryl Bainbridge
verraai die aanwesigheid van 'n ander
dimensie: "ContinuallyI Write it down,
this sense of family life. For it seems
to me that the funny noises we make
with our mouths, or the squiggles
that we put on paper, are only for
ourselves to hear, to prove there's
someone there." Skryf word dus
voorgestel as bevestiging vandie eie
bestaan, as selfvertroosting, ook
miskien as 'n manier om jouself en
jou eie roots te verken.

In die loop vandie vertelling raak
die leser bewus van die feit dat Ger
tie se 'Jolly" idille Iangsamerhand
verlore gaan. Eers verloor sy haar
pa, wat 'n norse en klaerige ou man
word, magteloos uitgelewer aan sy
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. 'n Kubaanse pollsleman hou wag voor die Ingang na die Swltserse ambesaade In Havana nadat drle
Kubane by die ambassade Ingestorm en vir polltleke aslel gevra het.

SLIM ALLAGUI met 'n swerwende bevolking van
, ' dwelmverslaafdes en prostitute.

KOPENHAGEN - Twintigjaar nadat Ben van die eienaars van 'n
duisende leepogiges na Denemarke sekswinkel, wat reeds meer as 15jaar
begin komhet om hulle teverlustig in in die bedryf is, het geen klagtes nie:
die nuwe beskikbaarheid van por- "Mense verkies nou om video-kasette
nografie, is die land se seksnywer- tekoopwaarnahulletuiskankyk,"se
heid nou kortasern. hy. "Endan is daar nog die uitlanders

Seks-kiosks en bloUfilm-teaters bet wat bereid is om baie te betaal vir dit
oral opgerys toe die Deense parle- wat hulle wil he."
mentin 1969alle pomografiese boeke Die Dene is gewalg deurdie mis-
en bloufilms wettig verklaar het, bruik van die liberaliserende wet wat
Denemarkehet sinoniemgeword met 'gelei het tot smerige "live shows" en
die pomo-nywerheid en toeriste het kinder-pomografie. Die regeringhet
in hul duisende na die land gestroom ingegryp en op die meer buitenspo-
om te kom kykna wat inhul eie lande rige aanbiedinge verbied,
verbode was. ' Die sielkundige Berl Kutchinsky,

In die eerste jaar na die wettiging , In kenner op die gebied, glo dat por-
, van pomografie is drie miljoen por- nografie "n rebellie teen Christelike
nografiese boeke in hierdie land met seksuelemorele is, maar dat dit ook 'n
sy bevolkingvan vyf miljoen verkoop. simploom is van seksuele onder-

Die Stroeget, 'n voetganger-sone drukking. Wanneer so 'n nywerheid
waar alle pomografiese bedrywighede "fioreer, is dit 'n teken dat daar 'n
gekonsentreer was, het die besoeker

1behoefte
bestaan wat nie deur die

oorweldig met In oneindige verskei- , gemeenskap bevredig word nie." .'
denheidplakkate waarop wulpse vroue Pomografie is 'n "substituut, 'n
allerhande {etr-YeItCIfJ1lJg5 vlt elke , asturbasie-kultuur", se Kutchinsky
moont11f€ Ylii5ht geWverreeLhet. e hy voeg by dat studies in Amerika

In die bloeityd van hierdieliber~ e in Denemarke daarop wys dat dit 'n
.J" lisering het Denemarke in}969 selfs perkte uitwerking op J1!ense het,

die wereld se eerste "Seks-skou" Die feit dat pomografie gewone
aangebied.As 'n uitvoemywerheid enebeginkoudlaat,betekenniedat
hel pomografie selfs dieTandbou die polisie die rol van pomografie in
verbygesteek. ' die samelewing so maklik ontkennie.

Maar.20 jaar later,lyk dinge bra , Tove Nielsen, 'n vrouespeurdervan
verlep. . , Elseneur noord van Kopenhagen wat

, 'r.- Enige toeriste wat nog hoop om lank reeds 'n oorlog voer teen ge-
die ou dae in die Stroeget te herleef, welddadigepomografie, sa verkragters
word leleurgestel. Die deure van die kry bale keer hul idees van seks-

. seks-kiosks is eenna die ander toege- flieks, _' ,
. I spyker as gevolg van 'n gebrek aan "Mensehierkomnieinversetteen

" _. besoekers. Van die stad se 100 rol- pomografie nie, wanl hulle besef nie
prentleaters is daar net een wat nog hoe diep hierdie perversie loop nie,"

'bloufilms vertoon. . ,se sy. '
Die seksnywerheid hel na die vuil "Dade van verkragting word al

Isledgade verskuif, 'n rooilig-distrik hoe meer gewelddadig as gevolg van

pomografiese tonele, Sommige ver
kragters gaan selfs so ver as om hulle
slagofferste oervoer en video-opnames
van hulle te maak,"

Sy stem nie saamdat pomografie
'n uitlaatklep vir seksuele sadiste is
nie,"As navorsers net rneertyd daaraan
wi! bestee om met die slagoffers te

praat, en minder tyd om na die sta
tistieke te soek wat hulle wil he, dan
sal hulle met my saamstem."

'n Jong student, Eva, kla "jy kan
nie eers 'n bottel melk gaan koop
sonder om tydskrifte met kaal vroue
daarop te sien nie,"

Ten spyte van die besware sal

pomografie in aIle waarskynlikheid
nie verbied word nie, maar dit sal wel
terugkeer na die donker skadu's waar
dit oorspronklik vandaan korn.

Deesdae, wanneer toeriste in
Denemarkevra waar die sekswinkels
danis, wordhulle botweg verwys - na
Amsterdam. - AFP

"

_', Gewaarborg·elke week: sewe
'.~ ,9iggels; drie hand- ,.~~ ~

,;.voor-dle-rnonde: ~',<, ~,
-twee ~~·skaam~. . :~;'"

:..·.kwade; vier
."- II. t ;,Sloe. S,--" wee .:

haai-is-dit?ls;
een ag~nee-'~

magtag-ma'n;
In enkele sies!; drie
ken-ly-nou-meer's:
en ook verskeie
gedoriewaars, ..' wrin- ,

~ 'ties en demmits. Met
die gewone voorraad
gesldgte heilige koeie, "
katte in duiwehokke en
klippe in die bos.. '

Dis nou .cs jy elke week inteken op
.Vrye Weekblad. Op jou voorstoep
afgelewer. Vir net R75 vir 'n jaar of R40
vir ses maande (AVBingesluit).

Tuisaflewerlngs geld 01 geruime tyd .
vir die Witwatersrand, Pretoria, .
die Vaaldrlehoeken Bloemfon-·
teln. Lornaby (011) 4972911501
graag meerbesonderhedegee
en klagtes hanteer.'

Van die week of geld dit ook
die hele Kaapse Sklereiland,
Stellenbosch, Paarl, Somerset
Wes en die Strand.
Kaapse Intekenare moet 'n tjek

.of posorder stuur aan VryeWeekblad, .
Posbus 171, Paardenelland 7420. Mev

Rossouw by (021) 511 0003 salrlavrae
beantwoord,

,Ons Is die nowe Suld-Afrlka
r--~--------------,I Naam -'- ~__ I

""_·'--I·'Adres~ ~ I
I ---- I
I ---------------- I
I ------ Poskode I
L_~------------~--J

.'
-, <_ • ,., ,~~_7" _ •. ' _ •• " .... " __ .. L

. ~ ~ '1" • f, ...... " f " ~ ~ ••
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'Vat die tou van my keel af"

Ou moordsaak bepaal Maori-grond
MICHAEL FIELD

AUCKLAND,NIEU-SEELAND - 'n
Poging om die naam van 'tynan wat ;
124 jaar gelede gehang i~-;in ere te
herste1, het 'n eeu-oue gronddispuut '
tussen Nieu-Seeland se blankes en
inboorlinge opnuut laat opvlam,

Amptenare so os die prokureur
generaal, David Lange, en die minis
ter van Maori-sake, Koro Wetere,
staan baie duidelik simpatiek jeens
die pleidooi van die famille van "
Mokomoko, 'n Maori-hoofman wat
in1866gehangisweensdiew-oordop ,
'n Duitse sendeling. .« ~, "

Maar hierdie saak is 'n sterk versin
nebeelding vandie ou dispuut oor die
grondregte van Nieu-Seeland se

300 000 Maori's.
Mokomoko se vonnis is deur die

regering van die dag gebruik om op
sowat 200 000 hektaar grond Suid
Oos van Auckland, waar Mokomoko
gewoon het, beslag te Ie. Die helfte
van die grond is later aan sy afstam
melinge terugbesorg, maar 85 000
hektaar is steeds grotendeels in besit
van witrnense, Indien Mokomoko se
skuldigbevindingnietig verklaar word,
sal dit die onregverdigheid van die
beslaglegging bevestig. '

In die galgkamer het Mokomoko
die nou beroemde woorde gese: "Vat
die tou van my keel af weg sodat ek
my lied mag sing." Net voor hy dood
is, het hy uitgeroep: "Vaarwel, julIe
pakehas (witmense), ek sterf sonder

enige misdaad,"
, Dieuitdrukking"neemdietouvan

my keel af weg" is intussen in die
Maori woordeskat opgeneem as 'n
gesegde vir vergelding van onreg.

Die afstamrnelingevan Mokomoko,
wat volhou dat Mokomoko Die die
moord gepleeg het nie, het verlede
jaar toestemrning verkry om die
hoofman se liggaam uit sy graf in die
tronk-begraafplaas tehaal enomhom
na sy stamgebied terug te neem.
Vandeesweek het hulle die veldtog
begin om Mokomoko se naam in ere
te herstel.

'n Regsdosent, Richard Boast, sa
in 'n verslag aan die regering dat dit
uit hofdokumente en koerantverslae
"duidelik is 48t 'n ernstige dwaling

van die reg plaasgevind het, Daaris te
veel teenstrydighede in die hofsaak
wat as basis kon dien vir skuldigbe
vinding.

"Dit is nou die familie se. opregte
hoop enwens dat daar stappe geneem
sal word om Mokomoko se naam in
ere te herstel,"

Die Whakatohea-stam wat by die
kwessie betrokke is, het die regsbank
van Waitangi genader om die, grond
terug te besorg. Die regsbankis 'nlig
gaam wat nie-bindende aanbevelings
aandieregeringkanmaakendeurdie
Waitangi-VerdragvanJ840, wat Britse '
en Maori-setlaars tot gelyke vennote '
verklaar het, eerbiedig word. '

Die grootste deel vanNieu-Seeland
se gronden visserye word onderwerp

aan eise voor die regsbank.
Die opposisie-party in Nieu

Seeland, die Nasionale Party, wat
volgens meningsopoames 'n goeie kans
staan om die Oktober-verkiesing in
die land te wen, het bekend gemaak
dat hulle van voomeme is om die
regsbank van sy magte te ontneem.

Die partyprobeernie baie hardom
steunonderdie Maori's, wat gewoon-
lik vir die Arbeidersparty en op 'n
aparte kieserslys vir vier Maori-setels ;i'
stem, te werf me.

Op 'n onlangse jaarkongres van
die Nasionale Party het die parle
mentslidSimonUptonbeweerdat die
Maori's heeltemal te afhanklik ge
word het van maatskaplike steun. - '
AFP
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PATRICK VAN ROEKEGHEM

LmREVILLE - Afrika mag wel arm wees,
maar dwelmhandelaars vind dit 'n plek waar
groot winste gemaak kan word. Die handelaars
gebruik Afrika toenemend as basis vir hulle
dodelike bedryf.

Die getal dwelmhandelaars wat die afgelope
maande in Afrika in hegtenis geneem is, toon 'n
skerp styging.

Kundiges sa die vraag na dwelms in Afrika
is aan die toeneem, Sagte dwelms was maarnog
altyd in alle lande teenwoordig, maar baie van
die gebruikers neem hulle toevlug nou na die
sterker middels,

Die maklike oorsteek van swak-bewaakte
grense en doeane-poste wat by die meeste
lughawens maar yl beman is; maak dat die
kontinent 'n aantreklike plek is vir diegene wat
tussen Asie, Europa en Amerika in dwelms
handel dryf.
" Libreville, die hoofstad van Gaboen, word
gereeld genoem as die afsetpunt van .Indiese
dagga bestem vir die Europese mark. Verlede
jaar is daar egter ook op 11 kilogram suiwer
heroien, wat vanPakistanafkomstig was, op die
intemasionale lughawe Leon Mba beslag gela.

Meer onlangs is twee Nigeriers, wat 750
gram kokaine in hullebesit gehadhet, in 'nhotel
in Libreville in hegtenis geneem, Dokters in
Gaboen sa hulle kry al hoe meer gevalle van
"harde" dwelmverslawing.

Europeers en Afrikane word by die handel
betrek. Franse owerhede het onlangs toegeslaan
op 'n Frankryk-Afrika-netwerk van 53 persone

, wat die suide van Frankryk van dwelms bedien
het.

Nege-en-twinitg Afrikane,hoofsaaklik mense
van .Angola, Zaire en Morokko, is intussen

tronktoe gestuurna vonnisoplegging van tussen
twee maande en drie jaar,

Feitlik die' hele Afrika is deur die nuwe
· dwelm-mode oorvai. Owerhede in die Kongo se
hulle is bekommerdoordie getaljongmense wat

-dagga gebruik. Volgens die Brazzaville-hospi
taal het die getal psigiatriese gevalle wat deur
dwelms veroorsaak is, binne 'n jaarvan30 tot 65
toegeneem.

Dr Dumad Abel Mitsontsa sa werkloosheid
en armoedehet kinders hu1toevlug na dwelmmid
dels laat neem.Nou steel hulle boonop ominhul
dweimbehoeftes te voorsien.

Ben van die jong dokters het egter erken dat
hy selfvir meer as tienjaar reeds dagga rook en
dat dit aan hom energie gee. "My werk vra baie
van my." 'n Plaaslike universiteitsprofessor se

·hy gebruik die middel om sy denkprosesse aan
te help.

, Volgens 'n aanklaer in Brazzaville, Henri
·Bouka, kan die toenemendedwelmverbruik ook
verduidelik word aan die hand van die -laks
wetgewing op die gebied.

Dit is nou eers dat die owerhede begin om
nuwe wetgewing te formuleer wat voorsiening
daarvoor sal maak dat dwelmmiddels waarop
beslaggele is, vernietig word en dat handelaars
en verskaffers swaar vonnisse opgele sal word.

As die wet eers aanvaar word, kan dit die
verbruik inkort, maar aan die ander kant moet
kwekers hulle dan tot ander afsetgebiede wend.

Gaboen en sy buurstate het op 'n onlangse
konferensie opverskerpte optredeteen dwelmhan
delaars ooreengekom. ' _.

Tweedwe1mkenners van die VerenigdeVolke
wat tans die streek besoek om 'n verslag oor
moontlike optrede saam te stel, verteenwoordig
maar net die begin van 'n taai stryd wat voorle.
-AFP

Die Derde Wereld se stede het In tydbom geword
JEAN HOUMTONGBE

DAKAR - Die hoofstede van die meeste
Derde Wereld-lande bevind hulle in
'n emstige krisis.

Die gesigte is reeds oorbekend en
-baie algemeen. Onverwerkte rioolafval
word in die strate afgevoer. Plakker
dorpe rys so os paddastoele op. Lappe
oorskietgrond word gebruik vir vul
lisstorting met 'n verskeidenheid ge
sondheidsprobleme wat daaruit voort
vloei - om Die eers van die stank te

.' praat Die. .
Afgevaardigdes na die tweede

Konferensie van Derde Wereld-stede .
het in Dakar saamgestem dat sake
waarskynlikvannou tot aan die einde
van die eeu sal vererger.

Met die wereldbevolking wat reeds
na drie biljoen op pad is, moet oorbe
volkte stede teen die jaar 2000 sowat

, die helfte van die,wereldbevolking
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huisves, KallO alleen huisves reeds
12 miljoen mense (25 persent van
Egipte se totale bevolking) en die
stad se inwonertal groei met 1 000.,
mense per dag, Mexiko-stad het 20
miljoen inwoners en 2 000 nuwe,
inwoners stroom daagliksdie stad se
smerige krotbuurte binne.

Professor Milton Santos van,
Brasilie sa die bedreiging war Derde
Wereld-Iande in die gesig staar, verg
dringende oplossings. Die grootste
behoefte is om die bevolkingsont
plofting onder beheer te kry ..

Die stedelike bevolking van ont
wikkelende lande was in 1970 reeds
op 675 miljoen. Kenners voorspel dat
die syfer in waarskynlik teen die jaar
2000 op twee biljoen sal staan.

Hierdiebevolkingsontploffing word
aangevuurdeur'nonbeheersde uittog
uit plattelandse gebiede wat hoofste
de tot barstens toe vul mel arm,ooopge-

leide mense wat vergeefs loop en
soekna werkenbeter lewensomstan
dighede. Wat hulledie meeste van
die tyd wel vind, is hartseer, siekte en
hongersnood.

Hoe meer mense in die stede aan
korn, hoe minder leefruimte is daar
vir die mense. DakarenSao Paulo sal
een van die dae nie meer 'n vierkante
duim oop ruimte oorhs Die.

In Kinshasa en Bombaai is die
prys van grond reeds op dieselfde
vlak as die in New York en die groot
stede van Europa. Die behuisingsnood
in Kairo en Rio DeJaneiro het reeds
krisis-afmetings aangeneem en lei tot
emstige oorlading van die stede se I

vervoemetwerke. Openbare gesond
heid, onderwys en ander dienste het
nie meer die middele om in die be
hoefte van die bevolking te voorsien
nie, Al die faktore berokken verby
sterende skade aan die omgewing.

'n Mgevaardigde van die stadsower
heid van Parys, Remy Chardon, het
gewaarsku dat stadsrade van Derde
Wareld-Iande die emstige probleme
en risiko's wat 'metkrothuurte gepaard
gaan, soos wanvoeding, epidemies,
misdaad en prostitusie, n6u moot
aanspreek. '

Hy het die verspreiding van Aids
en dwelmverslawing uitgesonder as
die twee grootste euwels wat deur die
gebrek aan huisvesting aangeblaas .
word. 'n Gebrek aan behoorlike sani
tasie is ook 'n ewigdurende bedrei
gingin baie stede in die Derde Wareld.
Sonder enige behoorlike altematiewe,
gebruikdie arm mense wat in krotbuurte
en agterbuurtes woon maar sypaadjies,
strande of enige ander plek as toilet.
Gereelde uitbarstings van maagkoors,

, _ cholera, lewerontsteking en ander
siektes is 'n tekenvan die ewigdurende
bedreiging wat di6 siektes inhou.

Assane Seck van Senegal, skrywer
van 'n studie oor stedelikebeplanning
en bestuur in Afrika, sa: "Afrika
stede sit met 'n las wat selfs hulle
regeringsDie kan dra Die." Volgens

, Seck leef die stedelike armes in 'n
toestand van toenemende onseker
heid en vrees. In hulle wanhoop, begin ,
hulle eers steel, en dan neem die
mense hulle toevlug tot geweld en
vandalisme. Dit is 'n bose kringloop.

Die meeste van die burgemeesters
watinDakarbyeengekomhet, glo dat ,
daar 'n beroep op die inwoners van
die stede gedoenmoet wordom self'n
behoorlike rol te specl in dieaanspreek
van hierdie krisis.

Regerings moet desentraliseer en
openbare geriewe moet meer doeltref
fend beheer word.

Maar die harde werklikhede sal
enige oplossing 'n baie moeilike een
maak. - AFP .
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Waarh~id is die, beste medisyne

In 'nland van haaten geweld
moet.ons nou geneesen versoen

, . , '.., ,

'Soos nog nooit ,
vantevore nie word aile
Christene in Suid-Afrika
met 'n baiespesifieke

uitdaging gekonfronteer:
glo jy in die krag van

versoening en
rekonsiliasie?'

rigtingvan betekenisvolle ekonomiese
hervorming geneem word. Dit vereis

, 'n emstige herverdeling van grond,'n
. behoorlike verdeling van natuurlike

bronne en rykdom .en. intensiewe
bulpprogramme om mense beterop
te lei.

Stappe moet onmiddellik geneem
word om 'n opvoedkundige stelsel te
skep wat aan die behoeftes van alle
studente en skoliere sal voldoen. Di6
stelsel moet dieselfde vir al ons kin-

'ders wees, dit moet nie-rassig wees
, .en dieselfde geleenthede aan elkeen

hied. Indien hierdie vereiste nie aange
spreek word nie, kan die hele stelsel
van swart onderwys in duie stort,

'n Nasionale gesondheidstelsel meet
so vinnig as moontlik geskep word:
Huidige mediese geriewe moet nou
aan almal beskikbaar gestel word.
Indien die bevolkingsontploffing nie
gou aangespreek word nie, gaan ons
mekaar teen die jaar 2<XlO versmoor,

Ek is baie deeglik bewus van die ,
, noodsaaldikheid van versoening en
genesing: swartmense teenoor wit
mense, swartmense teenoor mekaar
en ook witmense met mekaar, Ons ..
het 'n land geword waar dit maklik is
om te haat en wraak te neem en waar
4it al hoe moeiliker word om te ver-

. soen en te vergewe.
Ek dink aan die woorde van Albie

Sachs, 'n kommunis: "Ons kannie 'n
nuwe Suid-Afrika bOll op grond van
manipulasie en leuens nie. Ek moet
genees word. Ons moet almal genees
word. En die blootstelling aan die
waarheid is die beste medisyne."

En ek dink aan die woorde van 'n
lid vandie BSB: "Ek was 'nbaie goeie
soldaat. Ek het my taak teen dievyand
goed verrig. En ek sal dit weer doeD.
vir enige regering wat my betaal."

Hoe reageer 'n mens hierop? Soos
nog nooit vantevore nie word alle

, ' Christene in Suid-Afrika met 'n baie
spesifieke uitdaging gekonfronteer:
glo jy in die p-ag van versoening en
rekonsiliasief

, Indien wel,t!lekom is daarsoveel
bitteIbeid, woede, fIUstrasie en baat
in 'n land wat hom op sy Christelike
beginsels roem?

Soos nog nooit vantevore nie, moet
ons die hele wese van ons geloof
aanspreek. Onsmoet nou ODS geloof
en hoop bewys.

, A~eid kannooit hervorm word
nie;'Dit meet heeltemal vemietig word.
Debatte moet nou gevoer word oor
moonlllke vorme van demokrasie,
maardie beginsel van die wi! van die'
meerdeIbeid is nie ondeIbandelbaar
nie.

Daar moet 'n besllste stap in die

tieke, ekonomiese, opvoedkundige en
sosiale ongeregthede so vinnig as
moontlik te verwyder. 'n Besliste
belofte moet van die regering verkry
word dat hy nou aan hierdie vereiste
sal voldoen. ,

.Omdie krisis te besweer, sal aIle
poIitieke Qewegings sodanige rege
ringsoptrede moet ondersteun. Dit sal

, die fondamente Ievir'nnuwe gees en '
benadering.

. Daarmoetverder'nerkenningvan
skuId wees van daardie wat deur middel

.van apartheid soveel lyding en p-yn
aan soveel onskuldiges veroorsaak
het, Sender so 'n erkenning sal dit nie
moontlik weesom vorentoe te beweeg
en 'n nuwe verhouding van vertroue .
envergifnis te skep waarOp dietoekoms '
gebou kan word nie.

Daar is 'n besliste gevaar vir enige
nasie om vir tien, twintig of dertig
jaar met 'n onerkende skuld te leef. '
Die sielkundige gevaar kan vernieti- '
gend wees en die basis 18vir allerlei

" 'vonrie-vankontlik in die gemeenskap.
Die krisis kanalleen verlJ.oed word

deur die fundamentele polltieke ver
anderingvan'n onderdrokkende min
derheidsregering na 'n erkende en'

, wettige.meerdemeidsregering. Hier
die is die heel belangrikste vereiste .
van almal. Enigiets minder as dit sal
nie die krisis kan oplos nie.

" 'SOoS nagnooit
vantevore nie, moetons
die hele'wese van ons

,geloof aanspreek. Ons
moet nouonsgeloofen

hoop bewys.',

iEk is baie deeglik
bewue van die

noodsaaklikheid van
versoening en

genesing: swertmense '
teenoor witmense,

rartmense teenoor
mekaar en ook '

witmense metmekaar.' ,

w3f.'steeds voortgaan.' "," .
, lSuid-Afrika het 'n gewelddadige . '

Ian4 geword, Ditis besig om ons land
en sy mense te verteer. Uiteindelik
gaanalmalhieronderIy endie slagof~'
fers van bloedvergieting word.

Geweld maak geen onderskeid
tussen ras, klas, geslag of godsdiens
nie, Gebeure in die gemeenskap dui

, daarop dat geweld besig is om 'n'
integraledeel vanonS bestaante word
en indien daarnie nou iets gedoen
word nie, gaan die sitUasie net"ver
sleg. '

. Daar is sekere basiese erkennings
wat gemaak sal moet word voordat

, ons hierdie krisis kan oplos. Eerstens
sal die huidige mindeIheidsregering

',moeterkendathynie die ware gevoe
lens en aspirasies van die 'meerder-
heid verteenwoordig nie. , ,

Wat die ANC betref, 'kan ons
aanneem dat hulle inbierdie tydperk
van onderhandeling die belange van
die meerdeIheid verteenwoordig. Die
Freedom Charter genietwye steun in

, die gemeenskap.
Die FreedomCharter is in ooreen

stemming met die basiese beginsels
van 'n.demokratiese bestel omdat dit
die basiese sosialeregte ,.van almal
eIke.n. Die0w1erbeskermen verseker
die mees basiese regte in ooreen
stemming met die Verklaring van
Menseregte van die Verenigde Volke.

Tweedens moet die huidige rege- '
ring erken dat daar 'n dringende be
J:.toefte is om soveel vorme van poli-

Skakel gerus die maatskappy wat die verspreidlng namens ons doen met
enlge navrae of klagtes. As u In die PWV-gebied of Bloemfontein woon,
,skaket(Ol1) 497 2911 en praof met Michelle, Pamela, Patricia, Marilyn,

Adele of Rene. As u In die Kaapse Sklerelland, Strand, Somerset-Wes~ Paarl
of Stellenbosch woon, skakel (021) 511 0003 en proat met mev Rossouw. As

u doar nle regkom nle, bel ons gerus regstreeks by (011) 836 2151 en
geselsmet Kee-Leen, Cathy of Peppy.

Ons land is in 'n spiraal van ge
weld vasgevang. Daar is opaIle vlakke
konflik: tussen Inkatbaen die UDFI
ANC inNatal, die regses en die AWB,
die onopgeloste konflik tussen die
ANCen die PAC en~lisie-geweld-

die ANC se onderhandelspan, dat die sltuasle
, " nog gered en omgedraal kan word. Hler Is
uittreksels uit sy onlangse toespraak veer die
fnstttuut vir Kontekstuele Teolople In Durban,

,'Wanneer mense'sehul
,praat die waarheid maar

, niemandglodit meer
'nie, wanneer mense se ..

hul enigste strewe is
vrede en niemand glo, ait'"
meer nie, wanneer byna

alles watmense in
gesagsposisies S8

bevraagteken word, dan
weetons die

,oordeelsdag oar hierdie
land is veelnader as wat

,onsbeset. '
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ONS staar vand8g" n wis in die
gesig wat veroorsaakis deur eeue van

'n goedbeplande beleidwat die meer- Suld-Afrika het 'n iand'geword waar dlt makllk
derheid van die bevo1kinghul regma- '
tige politieke en sosiale regie ont- geword het om te haat en te vergeld.
neem het en hul ekonomiese groei Terselfdertyd word versoenlng en geneslng al
beperkhet, Veertig jaarvanapartheid '
en onderdrukking het die krisis ge- hoe moeliker In 'n tyd van ekonomlese,
~:kZaarin SUid-Afrika'hO~ nou pclltleke en opvo~dkundlge krlslsse. Tog glo dr

Apartheidisbesigon1vooronsoe " BEYERS NAUDE, bekende teoloog en lid van
te sterf, maar dit gaan nog baie lank ';,' ..
neem om dit te begrawe, Die tuis
landbeleid waarop dit gebou is, is
besig om te verkrummel, die ekono
miese stelsel wat uitgewerk is' om ' ,
witmense te verryk word lamgelS deur

, staking na staking en die opvoedknn-.
dige bestel wat nog altyd wit on-
derwysstandaarde bevoordeel het, is
by breekpunt omdat miljoene jong-: ,ring in Suid-Afrika gaan dit ooit kan
mense in 'n staat van fiustrasie, woede ' ' ,bekostig?, ' ,
en ongeduld leef omdat geen oplossing .'" ..". Die huidige krisis veroorsaak vrees
na yore kom nie. •,,' en onsekerheid onder blankes. Die '

", ' " , , minderheid weet hul is besig om
,: 'Geweld maakgeen . ,politieke mag te verloor. Hierdie vrees .
.onderskeid tussenres, ;:: en agressie manifesteer homself nie. '

. 'kl I ' f '" '"net in allevorme van geweld nie,
as, gesag·o ,;" .maar 'ook in toenemende fisiese en

, godsdiens nie.': ' psigieseSiektetoestande, diefstal,
" .,'" korrupsie, selfmoordenegskeidings,

1:;;r ' , , 'n Verdere aspek ~aI1 die krlsis is " .'. Die' sosiale samestelling van ons
die onversoenbaarheid tussen die hele gemeenskap isbesig omte disin-
huidige polltieke onregmatighedeen tegreer,Daaroitvloei 'n morele disin-
die wettige eise van die mense. Vera! tegrasie wat 'n ~art toekoms voorspel,
,die jeughet by 'n punt gekom waar. Wanneermense sehulpraatdiewaar-
hulle nie bereid is om langei te .wag heid maar niemandglo dit meer nie,

.nie, Hulle wil nou hul polltieke regte wanneer mense se hul enigste strewe
he! .' I " .' " :' '" isvredeenniemandgloditmeernie,
" Op die ekonomiese terrein word wanneer byna alIes wat mense in

.. ons bedreigdeur 'n krisisvanenorme " gesagsposisiessS bevraagteken word,
werlcloosheid waar tussen 3,5en ses .. dim. weet ons die oordeelsdag oor
miljoen mense sonder werk is.' Dit hierdie land is veel nader as wat ons
skep die moontlikheid van 'n totale besef.
ramp.' '" ',' ...t..;,

: Om gelykheid in onderWys le
realiseer, sal'n toename van twee tot', ::'

, , driekeer die huidige onderwysbe-
.. groting beteken. Die gaping tussen

, ~ realiteit enverwagting is byna onoar-
l/ ~'-~rngbaar. ,,~'.

,k" ....Sowel die wit as die swart ge- ,
! ~ meenskappe salhulselfmoot v'oorberei :,

vir grater finansielebydraes deur ouers'
, ',;' en die gemeenskap., Di6 krisis word
I,. "'" vergroot omdat sowat 40 persent van

swart onderwysers nog nie hul eie
sekondCre skoolopleidIDgvoltooihet

'nie., " ,c"''', ,'" .. "',
Behuising het sulke krisisafme~

," tingsbereikdat dit dekades kanneem
, voordat d8ar aan die behoefte aan

behuising voldoen kan word. Vol
gens'die Stedelike Stigting word 1,5
miljoen huiso-Ut die Suid-Afrika vir
swartmense benodig. Honderde dui
sende ,swartmense woon tans in
plakkerkampe.

Om 800 000 huiseenhede te bou,
s8 die Stedelike Stigting, gaan

, R16 000 miljoen koso Watter rege-
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Behoed.ODS van die nagmerrie....

Die winter van 1989
Onthou uidit nog?

f .,... . , .
, ' .

Ons staan op die internasionale
verhoog, en wat ons nou in Suid
Afrika doen, is 'n besondere drama
vir ons wereldgehoor. ODS optrede is
van kardinale belang. Op bierdie
verhoogkan ODS keuse van geweldbo
mag, ODS gehoor van ODS vervreem
wat andersyds simpatiek teenoor ons
gestaanhet. '

Ons doel is 'n demokratiese
toekoms. Ekwilgraagglo dat ODS nie
onsself of ODS intemasionale gehoor
sal teleurstel nie.· ,

'Die onderWyser se
optrede is van kardinale"

belang. 'ndien die '
, . onderwyser nie

persoonlik .
verantwoordelikheid

aanvaar nie, kan daar
niesprake'wees van
mag nie. Of, om die

sakie verder te neem:
,magsonder

verantwoordelikheid is
geweld endwang.'

(Dr Albert Weideman is onderwys- ,
projekbestuurder van die Stedelike '
Stlgting in die Yrystaat. Dieartikel is ,
'nverkone weergawe vansytoespraak
by die Nasionale Kongres van
Neusa.J'

. stet. Asonderwys mootvrymaak, dan
kan dit nie net tot die skool-konteks
beperk word nie,

Om trots te wees op dit wat jy
bereik bet, is slegs maar die eerste
treeop die toekomspad, Daarommoot
daar gevra word: hoe versterkjy die
organisatoriese voorsprong wat be7
baal is? '

daardie wereld wegsterf nie. Pere
stroika ~n glamost was tOe nog net
modewoorde van die kommuniste wat
jy agter elke bos nie kait vertrou nie;
Suid-Afrikaners oorsee het die reis
Wes-Berlyn"too gemaak om ander
mense se mme te sien.· '

Daarwasstoeppraatjies ook, oothou
u? Die Groot Karwatswat sou geslaap
het Op die deurmatjie van Jani Allan,
ewe belaglik, ewe onwaarskynlik..ewe
seer as bierdie Julie se stories van die
plastiekroos Bles en die Yinger van
God Boesak. Net dit, so lyk dit my,
verander nie. •

Gesels 'ek laataand se ma8n Jllet
die jagters of vroegoggend met die
windvelWaaidebinnelanders langs die
donkerdiepdam. weet almal.van.ons
dat daar tussen hierdie wmter en
volgende jaar BeJulieoog grOtervlaktes
oOrgesteek en blinker visse sand toe
gesleep gaan~'Jord. ' .',

As ons net geweet het, nou reeds,
b~. '

-

delikheid aanvaar nie, kan daar nie
sprake wees van mag nie. Of, om die
sakie verder te neem: mag sender
verantwoordelikheid is geweld en
dwang, Wanneer die onderwyser
homself op so 'n wyse handhaaf dat
die onderwysmetode nie vrygemaak
word nie, dan is daar nie opvoeding .
ter bevryding nie,

Ek het 'n nagmerrie dat iemand
eendag op 'n verhoog gaan staanen 'n
massa-vergadering dieselfde van
"people's education" sal vertel as wat

, ons nou van apartheidsonderwys se 
dat dit nie hervorm kan word nie en
dat dit afgeskaf moet word.

Ek en dr Neville Alexander bet al
tevore voorgestel dat daar by die
Vryheidsmanifes bygevoeg moetword: ..
"Die mense sal leer".

, Nou dat ons na die toekorns kyk,
enbevryding al hoenader kom, beweeg

,ODS van 'n fuse van weerstand na 'n
fusewaar die nuwe gebou moet word;
en moet ons ons houdings en strate
gieS ondersoek.

Die tradisie waarekvandaankom, ,
eggo die kultuur van weerstand, protes
en die gewapende stryd.Ek weet egter
datmensnie net van weerstand alleen
kanleefnie. Met ODSoe op die toekoms,
en 'ndemokratiese vooruitsig daarby,
moot ons 'n paar vrae vra wat tot',
onlangs nog ongemaklikheid veroor· '
saak het, soos: hoe boo ons ons oor
winninguit na vooruitgang? Hoe betrek
ODS die blanke onderwysersverenig
ings, selfs die wat niks met ODS te
doen wi! hSnie? En op hierdie trant,
is daar nie 'n strategiese geleentheid
indie feit dat waarskynliknie meeras
20 persent van die onderwysers wat

, inheemse tale by blanke skole aanbied,
self die betiokke taal kan praat nie?
. Met ODS oe op die toekoms, 'moet
ODS oak vra hoe ons,as onderwysers,
opvoeding na buitedie skole salneem,
soos wat die Vryheidsmanifes voor-

Dit was 'n verkiesing waarin die
KPgedoenhet wat hy gese het hy sou,
die DP bewys het dat daar genoeg
bekeerdes is en dieNP met sy"double
speak" vir oulaas die mense bedrieg
het. Dit was die verkiesing waar 'n
boer met koue oil vir my gese het hy
here 'n koelSlin sy sak net vir my.

Anderkant die Oranjerivier en die
Kalahari-Gernsbokparkhet die mense
van die ou Suidwes-Afrika begin
registreervir die groot verkiesingwat ,
Namibia se onathanklikheid sou be
teken en die einde van die voorlaaste
wit magsgreiP in Afrika.

Alm.al. bebalwe die Afrikaanse pers,
het in Julie geweet dat Swapo die

,verkiesings gaan wen, maar baie bet
getwyfeldat die oorgang tot die,nuwe .
republiek so goed sou verloop. Ken- ,

"nisse van my bet "vir oulaas" inSuid- ,
, wes gaan jag. ,

(Toe ekhulle laasweek soek, ver
neem ek dat hulle weer soontoc is.
Snaaks hoe kort mense se geheue is
en hoe plooibaar bulle voornemens.
"Die mens is 'aanpasbaar," skryf
Breyten Breytenbach, "in stiller be-,
,tragtinge as jy maanhelder sien hoe
alle altematiewe lei na die donker
see".) .

EDoorkantdie watersbet nieniand
kon droom hoe onherroeplik ook

.'Want hierdie winter
;s een watonsnog
nooitgeken hetnie,'
en, h~e wie oak aI,
raas en blaas, die

,-Iaaste van sy soort'

'Ek weetegterdat mens
'nie net van weerstand
aileen kan leefnie. Met
ons oe op die toekoms,

en 'n demokratiese
vooruitsig daarby, moet
ons 'npaarvrae vrawat
, tot onlangs nog

ongemaklikheid
veroorsaak het, soos:

hoe bou ons ons
oOrWinning uit ne

vooruitgang7',

feit dat die onderwyser'~verantwoor
delike agent gemaakword - 'nprofes
sionelewese in eie reg,maar terselfder
tyd iemand wat hom/haarselfmet die
daaglikse stryd moot vereenselwig.

VIR elke onderwyser In die nuwe Suid-Afrika Ie I

daar 'n geweldige uitdaglng: om onderwys vry te '
maak en mense te leer. Tog bestaan die

nagmerrie dat lemand eendag op 'n vert'!oog sal
staan en dleselfde van "People's Education" S8

wat van die huldlge bestel ge6is word: skat dit af
en gee ons ware onderwys. DR ALBERT

WEIDEMAN van die Stedelike Stlgtlng kyk In die
- belangwekkende stuk na die ultdagings van die

onderwys in 'n nuwe bestel

kamer,.. is die kruks van die saaknie
hoeveel die onderwyser in algemene
terme roem op sy steun Virdie stryd
nie, maar wat hy doen wanneer hy
voor sy klas staan."
, VanDenHeeverpraat hiervan die
onderwyser wat persoonlik ver
antwoordelikheid aanvaar vir sy
optrede.:Dit maak nie saak hoe stem
OIlS met die doelstellingevandie massa
bewegings saam nie, dit is wanneer
011$ as onderwysers voor ons klasse
staan wanneer ons die grootste toets
moet deurstaan.

Dit is daarom teleurstellend wan
.neer ek na konferensies gaan en na
debatte luister, dat ek die mees ou
toritere onderwyser hoor se dat hy sy
gewig ingooiby die doelstellinge van
"people's education". Aan die ander .
kant is daar die onderwyser wat deur

.die gebruik van geemansipeerde
onderwysmetodes sy klaskamer
omskep in' 'n vrygemaakte sone -

, Randall van denHee~t e~er ongeag die onderwysstelsel waarin
in Septemberverl~~""k. n ~c1ieornrerwyser hom bevind.
voor 'n massa-vergadering van on- Die onderwyser se optrede is van
derwysstudenregese: "wanneermens kardinale belang. Indien die on-
praat van die onderwyser in die klas- "derwysernie persoonlik verantwoor-

Dffi wintervakansie is vir baie..baie Die winter van 1989... Onthou u
wit Suid-Afrikaners 'n tyd langs die' nog?
Natalse..kus.met-jou.,voete tussen die DieAfrikaanseskrywerswatgaan
sardientjies -en-vrocgoggend'tllet<die;""'·gesels het met die uitgeweke skrywers
vistermanne<aan Uie.gcsels.- en mense van die ANCby die Victa-

, Of in·dieLaeveld of die bosveld' ria-waterval in 'n samekoms wat die
langs 'n kuiervuur.~Want dienagte-is·....-;,'Nasionale koerante as 'n "traneberaad"
lank en die sterre skoonnadat'nmens--"bestempel het, en nog een van die
daglank tussen die bome rondgeloop nuttelose safari's om met die ANC te
het. gesels.

Maar vanjaar kuier almal anders, Julie 1989, toe gevangene Nelson
lyk dit my. Waar jy ook al vemeem, Mandela' in 'n opsienbarende
is diegesprekaandie orde vandie dag tronkverklaring hom vir vrede diens-
die ecn oor waameen ons op pad is. baar gestel het, en die vrylating van
Of wat ons besig is om weg te gooi. Sisulu alreeds meer as net 'n vae
Oor die era van alleenbesit wat verby gerug was. ,
is en die een van walgooi wat voorle. En twee verkiesings het voorgele. ,

Wanthierdiewinteriseenv.:atons Septembermaand s'n bier by ons -
nog nooit geken het 'nie, en, hoe wie "die laaste wit verkiesing" het beide
ook al raas en blaas, die laaste van sy die regses en die sogenaamde linkses
soort. geprofeteer.

, Enhoeoneindigverlykdiewinter
van 1989nienou nie, toe daarnog die
taaste roeringe rondom die einde van
die P.W. Botha-tydperk aan die gang
was? Hoeveel sekemedewas daarnie
terwyl mense gepraat het van on
sekerhede nie? (Onthou iemand nog
dat F.W. de Klerk gesien was as die
"verkrampte" kaqdidaat7 Hier in die
Verre Noord-Transvaal het regse
Nasionaliste regop gesit van verligting
toe hy die paa! gchaal het ...) , •

IN 'n ontleding van die onderwys
situasie in Suid-Afrika, kom vier
eienskappe van onderwys, vera! in
skole, sterk na vore..

Eerstens is daar fragmentasie en 'n
gebrek aan koordinasie en samewer-
king. Daar is 'n feitlik oorweldigende
'gevoel dat 'n mens maar net moet
aanvaar dat dit baie moeilik, en heel
waarskynlik onmoontlik, sal wees om
die stukkies aparte burokrasie weer
saam te voeg,

In die tweede plek word Suid
Afrika se onderwys gekenmerk deur
die onvermoe om die kritieke sake in
die voorsiening van onderwys, die
kroniese tekorte en die ongelykhede
wat inherent is aan die stelsel, aan te
spreek, Dit gaan saam met 'n
klaarblyklike onvermoe om vir ver
andering te beplan • wat soms lei tot
drastiese veranderinge wat van bo af
deurgevoer word en wat onaanvaar
baar is vir die meerderheid van die
gebruikers van die stelsel, ,
.' Dit gebeur ook telkens dat die
kroniese tekorte en ongelykhede lei
tot 'n oorgawe aan die probleme, Dft
lei tot 'n derde kenmerk van die hnidige
onderwys-situasie, naarnlik dat daar
nie 'n wil is omproblemeop te los nie,

Die beste voorbeeld hiervan is
waarskynlik die afskaf van die tien
jaar plan om die voorsiening van
onderwys op alle vlakke gelyk te stel
- en daarrnee saam die stilswyende
erkenning dat afsonderliknooit gelyk
kan wees nie. ,

In die vierde plek ,hoor ek dat
ontleders van die onderwys in Suid
Afrika' se-die -siruasie-word-geken> «

merk deur gesagsliggame-virr-' alle~~"""''''
aspekte: bestuur, administrasieendie
onderwys self.

Hoe het dit gebeur dat ons inhier-
, die onbenydenswaardige posisie be

landhet? Die antwoord is virbaie van
ons reeds lanka! duidelik - Suid-Afri- ,
kaanse onderwys bevindhom inhier
die verknorsing as gevolg van die
skade wat apartheid aan die stelsel

, berokken het, Die gemors is nie iets
wat skielik op 'n dag gebeur het nie 
dit is die gevolg vanjare, dekades en
selfs eeue van koloniale ontmagtig- '
ing,

Ekhet Dienodig om in die geskie-
, denis van apartheidsonderwys te gaan
dwaal nie, daar is belangriker sake
wat aandag verg. Maar wat ek wei
moet uitwys,is dat apartheid 'n stelsel
is wat ideologies aangedryf word.
Hoewel dit 'n sagtervormaangeneem
het na die De Lange-verslag en die
reaksie van die regering daarop in 'n
witskrif, het dit steeds ideologiese
oogmerke.

Peter Buckland wys in die pub
likasie Apartheid ahd Education dat
die stelsel v66r die De Lange.verslag
gedomineer is deur nasionalistiese
ideologie wat gekant was teen moder
niserinS, terwyfdit na De L"Wgedie
tegnokratiese leuse van wetenskap
like beplanning, doeltreffendheid en
beheer bygekry het.

Aan die ander kant is dit egter
, geen geheim nie dat die huidige bu
rokratiese stand van sake, ten spyte,
van sy tegnokratiese retoriek, maar
net 'n masker is vir die apartheidstelsel.

Die vraag is nou: kan ons die
toekoms tegemoet gaanmet die,strate
giee van die verlede?

, Die toekoms sal sek.erlik gekleur
, word deur ons vorige reaksies op die

stelsel. Een so 'n reaksie was "people's
education". Dit word gekenmerk deur
die inhoud van leerplanne, en in die
ommekeer, in die ingeboude onder·
drukking indie materiaalwat gebruik
word. Dit word ook gekenmerk deur
'n kritiese beskouing van die outorit8re
metodes'enhoudings van die verlede.
Derdens word dit gekenmerkdeurdie
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poliesrnan donner wat die opvoering wil
stop.

~ie prent hef,.IPY nie RgJJ."soul-searcb- "
ingitrip", geneem nie. Dit is net sonuner "
blerrie sad - dalkomdat die kerken skool vir
008 die kruisigingsverhaal vertel het terwyl
008 graag nog sou wou glo dat iemand soos
Jesus nog leef, remand' wat gesond kan '
maak, vir die Distrik Ses-inwoners hul huise
kan teruggee en vir die Midrand-plakkers
hulldere. Enja.ons kan"profound" weesen
oor "diepsinnige onderwerpe" vir lang ure
"wank" , maar ek dink log dat mense graag
sou wou glo dat Jesus nog leef- iemand wat
op die water kon stap en iemand wat brood
en visse kan vermeerder en iemand wat nie
vloeksoos 'n rnatroos toe hulle spykers in sy
hande ingekap het nie. Oit is tog mos net 'n
gewone, onintellektuele wens en het niks
met Christene te doennie - Agnostikusse en
ongelowiges, soos' ekke, wens mos ook
soms dat ons vir mense iets kan se of skryf
wat hulle laat vool: Ja, jirre, ek weet waar-
van jy praat. '

Die Kagiso-aanslag - of
, so iets

JE Grevellnk van F~erleGlen skryf:
Meer duidelikheid asseblief:

Inantwoord op my briefwatuonder die
opskrif llln Kort skuldgevoel" geplaas het
(Vrye Weekbla2 van 6 Julie) meld u t~ee

interessante punte, 01:
1. "Kagiso help Vrye Weekblad bloot

met'die opleiding van swart joernaliste."
2. "As u die koerant gelees he~, (Vrye

Weekbladof Business Day) en u werldik
dinkdis 'n frontcorganisasie vir enigiemand.
is (u) naier': '

In die Natalse nuusblad nanga van 2-4
Julie word daar in Kagiso se begrotingR27
500 geoormerk vir media uitgawes. Weet u
hoeveel hiervan vir ople1ding vanu swart
joemalistegegaanhet? Ofword koste onder '
'n ander item van 'die begroting, bestry?, ,'
Indien u: nie weel nie, geliewe uit te vind en ~ .,'

te se. •
Voorts word dil in dieselfde uitgawe van

nanga d~idelik onder die opskrif "Kagiso
plan to take power" gestel dat die Kagiso' '

, Trust homself sien "as a major catalyst to
propel theANC and its allies••• to become: ' : - ,
the government of S.A:~ Is dit nai'ef om' ' -

Vervolg, ~P... ~,I ,~~L;" e ',"

vredes-praatjies is intussen verniet. Ons sal
,.,nog "4Qjaar" in die woestynmoetrondswerf

voor411ldie gesindheid reg is.. "

Vtye Weekblad plass aile brlewe wat nie die wet oortree of lasterlik Is
nle, mlts die korrespondent se naam en volledlge adres bygevoeg word

as 'n skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die reg voor om
briewe te verkort. Skryfaan: Die Redakteur, Vtye Weekblad, Posbus 177,

Newtown 2113. Of bel met jou mening na (011) 836-2151.
: .. : .
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TV-noenmaal

Video'svirwiten swart
DeniSe van Sunnyside skryf:
Ek en my man het verlede Sondag (1 Julie)"
by 'n video-winkel naby ons woonstel in,
Sunnyside ingegaan om pryse uit te vind.'
Terwyl ons daar was, het 'n swart man gevra

hoeveel dit sal kos om 'n video uit te neem. Jesus van Montreal
'Die student agter die toonbank het vir hom ~.;::'__..;,,;jj_.__~':':;_"1ii-
gese dat dit RI50-00, "membership fee" is George Heroldt ult Kaapstad skfyt:

, voordat enige video's'uitgeneem mag word~Ek het ook vir "Jesus of Mo~treal" gesien.
Nadat die welgeklede swart man die winkel En.ekhet~eleeswat AndreaVinassageskryf
verElat het vra 008 die student toe wat is die het oor die prent. - ' , . '

k di' I . . ". Maar, die film wil beslis nie polemiek
saa van e aans uinngsrooi, wantRI50-00 d Chri 0 10k 0 "J " k '
, bai H d "M" on er stene U1t me. esus maa n
IS ale. yantwoor 008toe: oenieworry '1 k al c die " " d id"

• • A •• A V yms erpe aanv op ie proroun gel
me, ek IS gese om dit vir hulle te se, Julie van ons die intellektueles wat na Jesus en
hoef dit nie te betaal nie", nie na Delinquentsvan Kylie Minoque gaan

DienuweSuid-Afrikahetnog'nlangpad kyknie, se opmerkings,
om te loop. Kan mens nie sulke plekke se, 1 Die prent skree van sarkasme en lag
name bekend maak nie? Miskien is daar te'g oopbek vir dit wat ons-as-"diepsinninge
mense wat omgee. ' onderwerpe" beskou - "kuns, filosofie, eie-

Die winkel 'was Video 3000 in tydse kultuur, die einde van die wereld".
Meintjiesstraat Su~yside.·, , Ek dink ooknie dat die reklame-wese en

(V:rye W:eekblad' 1 met t t d' werkloosheid in Montreal eintlik "diepsin-p aas groo graag e Ie . d " • .
b . h d . II' - mge on erwerpe IS me.

name van eSlg e e en mste mgs wat nog' H I di~ dId di. " oowe., on erwerpe we eur e
apartheId toepas. - Redakteur) uitbeelding van die lewensgeskiedenisvan

Jesus aangeraak word, ~aan die prent veel
c:erder virJ.1l),jll>JU;1!ewone mense se onein
dige gassie om teeweet wat die waarheid is..
En sonaer om intellektueel te raak: oor ons
v.g:esvjr 4i£ wat nader aap diey.raarhe~
aan.metafisjese aannames wat mens som
mer net kan glo omdat alinal dit nog al die
jare geglo het.

Lothaire Blutheau, die akteur met die
smal gesiggie en deernisvolle oe is d81k
"almalse romanliese beeld vanJesus",rnaar
dit is tog nie belangrik nie enja, "Jesus" is

. onbeskaamdakademies, maardit is dalkjuis
wat inhoud aan "Jesus" gee: Daar is net die
handjievol fools wat inlellektueel en emosio
neel wil weet wie en wat Jesus was. Die res·
- soos die swart vrou wat tydens die opvoor·
ing op die berg, aan Daniel Coloumbe (die
akteur wat die Jesus-rol vertolk) se voote val
en skree dat sy hom liefhet ennodig het, wil
nie werklik weet dat Jesus ook wil en vol
sweet was en wie sy ouers was nie. Selfs die
Rooms·katolieke priester, wie se idee die
passie-spel was, wou dit ook nie weet nie ~

Rome en die priester se base, wou ook nie' >

weet nie. En party van ons gee nie am vir "
weet ofnie weetnie - ons kykffiaarnetna die '
skouspel en wi! graag die einde sien sodat
ons ook darem weer 'n redlihet om bietjie te
hull en melankolies oor die lewe te voel 
soos diejoemali~endiekaalkopmanwat die

VryeWee~blad

Randburg

Oorlogspraatjies

So -sehulle.••·;,>

"Wen we think you'd better wait umi! yw Well long
trouscrs'" - Die ieaksie van dieJohannesburgse Kommuniste
Party toe Joe Sloyo ,in sy vroce tienerjare by bulle wou
aansluit.

Willie Lubbe skryf ull die Strand: '
Laat my asseblief toe om deur middel van u
'blad die jongste malperd wat die SAUK
opgekIirn het, onder die aandag van u lesers
te bring. Die SAUK is nie tevrede om die
renperdbedryf met Rl rniljoen te borg,nie,
maar dit gaan nou oor Sondagskending op
TV4.

,'n "Nuwe Junior Sport Skou" word nou
tussen 1 en 2om. in die publiek se keel gate
afgedruk - juis wanneer die huisgesin soos
gebruiklik saam stil hul middagete behoort
te gemet. Die SAUK se program~organi

seerders is blYkbatu"nie verbeeldingrykgenoeg
om oor iets baie interessants te dink wat die
gebruiklike noenmaat saam kan birtd nie.

,Maar. die' kerk sc verteenvoordiger by die
SAUK ,(een of ander Generaal-majoor) is

L::====================~' natuurlik nie bewus van hierdie nuutste
.'vergryping van die SAUK nie. Sport het 'n
afg04 in Suid-Afrika geword, Sondagsken.
ding is een van die redes vir satanisme.

, '. Wanneer gaan die sogenaamde Chrlste-.
like volk wakker skriken die werklike redes '
vir die land se verknorsing besefl AI die ,

Chris HaQi, stafuoof van die ANC se militere vleuel, se
oorlogspraatjies het dieS week emstige konuner laat onlstaan
oor die toekoms_van_dic onderhandelingsproses,

'\ , Miskicn het baie mense oorreagc.er, en miskicn moet 'n
mens 'n tree terug staan en die situasie koelkop bckyk. '

Senior ANC-mensc gec die versekering dat die oor
logspraatjies nie beteken dat die~C nie absoluut verbind
is tot die huidige proses van onderhandeling nie.: ',:'

Hulle se as 'n mens mooi na Hani geluister het, sou 'n
mens opgemerkhet hy praat nie van 'n verskerping.vandie
stryd in diehuidige omstandighede nie,Hy se die oorlogsal
hervat word as die Nasionale Party hom aan diehuidige
ondcrhandelinge onttrek.. ;', :', , ' ','

Dit was die ANC sebeleid van 1961 af: hulle saldie
wapens opneem om die wit regering te verpligom te'
onderhandel vir"n skikkingwat die meeste landsburgers
tevrede stel. -' " ':':'; :/' '" .." '"

, Die ander perspektief wat dieS leiers gce, is dat die
gewone swartmense nogmin van die "nuwc Suid-Afrika"
aan hulvel gevool,het. Daar is 'n regse terreurveldtog,
tel kens 'gemik op swartmense, aan die gang; die polisie se
oordadige geweld tydens konfliksituasies bet vererger eerder
as verbeter; en nou is daar boonop die wye vigilante-
aanvalle op ANC-aktiviste wat, ,so glo hulle, met die
kondonering van die polisie geskiet.

Dit is die mense, veral die werkers en die jongmense,
wat mneilik aanvaar dat die "stryd" nou verby is en almal
moet terugsit en wag vir 'n onderhandelde oplossing.

, As die ANC die sterk basis verloor, sal die huidige
onderhandelingsproses in elk geval nie veel beteken nie,
want die elemente sal dan daarbuite staan, , '

Dit is nie 'n.heeltemal onverstaanbare en onredelike
verduideliking van die huidige oorlogspraatjies nie. Oils
hoop 'van harte President De Klerk en sy kollegas, ook dieS
met beheer.oor die veiligheidsmagte, verstaan die .argu
mente en doen iets daadwerkliks daaraan.

Maar die ANC sal nou moet begin besef daar is ook 'n
ander probleemgroep in ons samelewing: bevreesde, yer
warde blankes. ,

Rani se uitlatinge was vir die politici wat die mense
verder probeer aanpor, 'n buitengewone bonus.

Die tussenverkiesing wat in Randburg voorls na die be
danking van Wynand Malan is soos 'n onverkwiklike
herinnering aan iets onaangenaams uit die vedede.

'n Afrikaanse dagblad het vandeesweek die versugting
Iaat hoor: "Onthou daar is lewe mi die tussenverkiesing.
Moet dus nie so veg dat dit agtema moeilik is om hande te
vat nie." ' '

Ons wil verdergaan.Is dititiehlahnal se belangdat die
tussenverkiesing glad nie gehou word nie?

As wit politieke party is die DernokratieseParty so min
of meer verplig om sy setel te verdedig, So ook die
regerende Nasionale Party, wat redelik seker is van 'n
oorwinning.

Nou is daar 'n goe!e kans dat die Konserwatiewe Party
en/ofander ver-regses ook sal wil deelneem om 'n indruk te
maak in 'n tyd wat sekerlik gunstig moet wees vir hul soort
politiek. , " " .' .' ,
, Die resultaat kan net wees 'n tipiese ou wit tussenver-
kiesing. ",' ' '
,~ODit hoort nie in die nuwe ldimaat watdie leier van die

N as~onale Party grootliks self hier geskep het nie.
Die NPendie DPis albei tans in 'ngrys gebied. Iri.reele

terme is daar geen werklike verskille tussen wat die top
leiers van die twee partye vir die toekoms wi! he nie _ 'n
veelparty-demokrasie in 'n oop, nie-rassige gemee08kap.

Maar 'n tussenverkiesing sal die twee kante verplig om
verskille te soeken dit is amper onvermydelikdat die NP sy
gewone refleks-reaksie sal toon deur die DP van linksge
sindheid en oorvriendelikheid met die ANCsal beskuldig.

Die KPsal weer die NP van uitverkopery van die blanke
beskuldig, en die NP sal waarskyo1ik weer nie homselfkan
help om dit te beveg met teep,argumente dat dittog die party
vir blankes en Afrikaners is nie.

Intussen sal dieS Suid-Afrikaners watnie stemreg hetnie,
weer 'n gevool van deja vu kry en saI hul gcvoel versterk
word dat niles werklik verander het nie.

Suid-Afrika kan dit nie bekostig nie. '
Oil is nie regtig belangrik wie die parlementslid vir

• ' ' Randburg is nie, of datRandburg vir 'n tyd lank glad nie 'n
parlementslid het nie. Malan is klaar nie meerhul verteen
woordiger nie, en in Randburg gaan ditnog good, dankie.

, As die DP en die NP saamstem en die regering het die
politieke wil, sal'n weg gevind word om die tussenverkies
ing op die lange baan tC'skuif totdat ODS land se (gesament
like) grondwetlike bestel uitgewerk is/

.•...
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HOE RYM DIT DAN?
~

Weer Winnie -

Selfs nie al het die SAKP die regering
'n miljoen Rand gegeeom virSaterdag
se massavergadering reklame te maak,
kondie regering so goed gevaarbet as 4')

toe hulle twee dae voor die tyd die
organiseerdervan die vergadering en

'lid van die ANC se uitvoerende
komitee, Mac. Maharaj, in begtenis

, geneem het nie. , : .' .
• Hoe rneer dinge verander, hoe meer
bly dit dieselfde, '

EGBERTUS
KLAAGVOORT

Suid·Afrikanel"s skinderdeesdae lek
kerder oor Wumie Mandela as des
tyd.s, oor Tannie Elize.Miskien is dit
die enigste werklike teken dat die
"nuwe Suid-Afrika" tog gearriveer
het.

~~.

Ewenwel, die jongste storie is dat
toe die ANC-Ieier, Oliver Tambo,
haartelefonies oor die kole gehaalbet
na haar necklace-uitspraak, sy hom

~ toegesnou bet: "Ekpraat nie met jou
• nie, ek praat net met Chris Hani." En

toe gooi sy die telefoon neer.
_ Dalk verklaar haarvriendskap met'

die Umkhonto-man beelwat van die
goings-on by die Mandela-paleis waar
onder meer talle AK47's' gevind is ...

Maar die ander skinder is meer
ernstig. PIke liewe keer as Nelson in
die openbaar verskyn,. selfs net op
ANC-perskonferensies, sitW~e aan
sy sy.
• Wat kan dit beteken? Is sy dalk in
die stilligheid op die Uitvoerende
Kornitee gekoopteer? .

sones hardloop. Die haas is om die
, film oor SalmanRushdie te sien. Dis '
nou weI verban in vrye Ingeland,
maar dis groot pret. .

Gemaak deur Moslems vir Mos-.
Iema.In Pakistan, en dit beeld die
geweld uit van hierdie favourite son
van die Ayatollah Eenoog, Daar kan
jy sien hoe Rushdie 'n massa-tereg
stelling van Moslems afsluit met 'n
onthoofding van een van die edele
slagoffers met 'n geroeste swaard, of
dink ek nou aan Periandros van Ko
rinthe? Hy ruik aan die blood en
proklameer: "Ek hou van die bloed
van Moslems in die lug. Mag daar 'n
god wees, maar ek is in bevel op

d ", ,aar e.
Maar soos die Wizard of Oz bet

die fliek 'nhappyending: Drle slagof
fers stuur 'ngebedjie per spoedpos op
endaar wordRushdie deur'riweerlig
straal neergevel. Engrossing stuff en
daarom is Moeder in so 'nrushdie om
die Comrades klaar te maak.

. , ,

'I Dankie, kamerade
L '

Skuus!
Die gerniddelde Australier laat vyf
tien keer 'n dag 'n wind en produseer
gerniddeld sowat 700 milliliter gas,
se 'n professor van Sydney die week.

Volgens 'n berig van Agence France
Presse wat die week op Bittergal se
tafel beland net, is die gasserigbeid
hoofsaaklik die resultaat van wat 'n
mens eet, Professor Terry Bolin se
wathynog nie leonvasstel nie, is hoe
kom 99persent van die liggaamsgasse
heeltemaI reukloos is en die ander 1
persent so erg onreukloos is.

Die rede vir die praatjie? Hy en sy
kollegas het 'n middel op die mark
gesit wat juis vir daardie 1 persent
voorsiening maak...
• Dis dalk die een ding wat Suid
Afrikaners - veral Afrikaners? - met
die Aussies in gemeenhet.Kans vir 'n
invoerder om baie geld te maak...

Vrilide, moeder haal nou haar beste
uit om die eindpaal te haal, sy draf
nou in ANC en Inkatba-kleure, in
equal shares. Nou kan sy deur aI die

.Ayatollah Eenoog se

.favourite son.

. Nuwe Zuid-Afrika. Dis belangrik dat .
. die wereld se aandag op ons gevestig
bly anders key ons dalkies nie hand
outs wanneer die ekonornie dooier as
dood raak nie. Die Stomme Skoon '
Adrninistrasie leanduidelik nie al die
gate toestop nie, enprysenswaardige
projekte loop dood.

Dinknet, vrinde, aan al die jare se
geldmorsery 'op 'n walglike sosiale
eksperiment. AI die duplikasies en
triplikasies van departemente en dien
stet En nog steeds gaan dit voort.
Gelukkig darem dat goeie fringe
benefits vir ons beskermers in die
BSB volgehou word, al knou dit die
staatskas, ,

Iedergeval, die fossiel is pragtig
gepreserveeren 'nlus om te aanskou.
Seg Miesies Klaagvoort sy politieke
denke is seker aan die konserwatiewe
kant. Nou wat verwag jy van 'n Eus
kelosaurus? Haai,' seg Moeder, 'n
Euskelosaurus? Sy dog dan ons praat
van AlwynSchlebush, daardie beken
de Vrystaatse fossie!. Van die PW·
dinastie. Baie ouderwets.

Net idiote?

leierskap is meestal sogenaamde in- Newsweek te se gehad bet.
tellektuele. Nou wonder Brolloks: is "It seems to me that Marxism is
die rede waarom Suid-Afrika die the ideology of the marginals, the
enigste Kommunisteparty het wat nog peoplenot fused intornodemsocietr,'"
groei, nie dat dit bier nog die aura het people wbo aren't able to solve their ".
vanintellektualiteit nie? Cowboysen, -problems. through normal, civilized
crooks vir slim ouens? Hoe lankgaan' methods, consensus and internal spiri- .
dit bou? tual wholeness."

, Fn:''These peoplearesimply unable
to think deeply, they're egotists, they
want the world to fit into their frame
work."

Oor <fteRooi ByOOI se hy: :When
you read Das Kapital, it's all crystal
clear by the time. you reach page
three. Only an idiot can really believe
in Marxism."
• Sjoe! .

Miskien moet dieS sogenaamde in
tellektuele 'n slag lees wat Aleksan
derTsipko, een van Moskou sevoor
ste filosowe en self'n lid van die
Kommunisteparty enadviseurvir die
Sentrale Komitee, onlangs in

/

van die dinge se?/

Nog 'n fossiel in die
Vrystaat'
Die mtdekkingvan 'nbelangrike fassie!
in die Vrystaat is goeie nuus vir die

bet omdat hy by die vloot wil ann
sluit?

Die ANC se
,tupperware-aande
Comrade Hani se kollegas in die stede
bet 'n roaring tyd. Die witmense is
darem aIte koddig, 'n anndjie aanhuis

, , met hulle is entertainment guaran
teed. Die ANC is nou besig met 'n

-bekendstellingsveldtog jn die wit'
woonbuurte, en vir die doel word
daar nou sulke uiters gesellige tup
perware-aandjies gereel,

Jy woea dit Dieby om plastiekbaklre
te koop nie, maareerderplastiekbeleid.
Disnou die in-ding ommetjouBMW
of soortgelyk by so 'n paartie op te
daag, Die belangrike ding is dat jy
gesien word, en dis minder moeite as

, kerk toe gaan. Seg Miesies Klaagvoort
sy wi! op rekord plaas dat sy niehaar
lidmaatskap op 'n tupperware-party
gekoop betnie, maar weI op dievrye
mark. Die ANC is mos nie sosialis
ties nie.

onsbekend virbuldiepgaande ontle
dende denke nie - die van hulle wat
die SAKP steun, doen dit waarskynlik
net om uit frustrasie die mees ra
dikale opsie te ondersteun. Maar ~e

Foxie, of is dit sy jakkals genaamd
Doggie, jaag'n skelm.
. Nee Maeder, nie van die mgbyveld

afnie, maar die bosse in. Toe byt die
". skelm die bond. Toe byt die bond die

polisman. Toe byt die poliesmanin
die stof. In the house that Jack built.

Chris Kapokhani en
Magnus ,PI ,
Egbertus is 'akuut bewusdaarvea dat
julIe siek.en sat is van Magnus PI, "
beweerde minister en bewese soldaat,
kyk net na sy medaljes. Maar die man
beleef 'n sindroom wat gedeel word
deur die voorste nuwe siele, gaan kyk
maarnet na die militere vleuel van dit
ofdat. Neem'nmanseoorlogweg, en ,
hysit sonder bestaansreg.

Op die oomblik raak die acme
Quis Kapokbani diepaanantigste goed
kwyt, maar dis eerder 'n uitstotery
van die bors om aandag te trek en '
oorlewing te probeer verseker, Ad
miraal Buthelezi doen dit weer op 'n
meer verbalemanier, maar albei maak
'n mens green om die kiewe, Vra
Oswald of dit nou so vreeslik is dat
Kapoldiani met 'n gew~r rondloop?
Die mees gerespekteerde skurke van
die AWB doen dit al geruime tyd
sonder veel van 'n boehaai. En dit in
onse eie land. Is dit Want dat Magnus

.. PI virhom 'n waterpistool aangeskaf ,

MET Brolloks op universiteit was,
het hy self by tye gewonder of oom
Karel Marxnie tog iets beet gehadhet
nie, Hy bet sulke mooi menslikegoed
geskryf van klassegelykheid en mense
wat nie mag oor ander boort te be net
omdat bulle meer geld het nie.

(En Brolloks betboonopmaar altyd
'n kontantvloeiprobleem gehad - dan
is sosialistiese denke tog altyd soveel
meer aanloklik. ..)

Maar Brolloks se ervarings as 'n
grootmenshet hom redelik gou gences.
Nou Die so erg die klassestories nie,
daarinis daartog iets, Endie arrogan
sie van valsgatgeit van Groot Kapi
taallaat nou nog sy hareregop staan.
Maar al die Marxiste wat hy leer ken
het, was sulke verskriklike vervelige
mense. Die lelikste ding wat bulle
van 'n man kon se, is dat by 'n "indi
vidualis" of 'n "maverick" is. Geen
plek vir vrybeid van persoonlikheid
nie, en min plek om vir jouself te
dink,

Disnou boekom dit so snaaks is
om te sien wie staan in die dae op en
erken hulle is lede van die Kom
munisteparty. Party is regtig goeie,
gawe mense met mooi oop gesigte.
Ennogal intelligent ook.

Kan dit wees dat jare se aanhang
van die onverdraagsame ideologic en '
slagoffer wees van Stalinisme bulle
bul vermoe omhelder te dink, onder
mynhet?

Hoe key sulke mense dit reg om
wat in Oos-Europa gebeur, heeltemal
te ignoreer of af te maak met deur
sigtige slimpraatjies?

Brolloks was in 1982 'n gas van
die Berlynse Universiteit. Hy onthou
nog hoe die linkserige intellektuele 
aartsvyande van apartheid en Ameri
kaanse imperialisme - glad nie oor
Die Muur wou praat nie, en as bulle

:' het, het hulle gese bulle stem nou .
{ .miskien nie saam met wat in Oos-

-! ~ Europa gebeurnie.maartenrninste is
J die mense daar gelukkiger want bulle
1 lewe in 'nvriendeliker samelewing as
. . wat die Westerse kapitalisme bulle

kan bied .
.Gmnf. En toe stem di6 gelukkige

mensies met bulle voete.
• Werkers en jeugdiges is nie bier by

Chris Kapokhani, MagnusPl en
pragtig gepreserveerdeEuskelosaurus

Die manne in blou
Van daardiehogesiel gepraat,symanne ,

, .inblouhet daremmaar 'n raw deal. As
, hu1lenie beel dag lank die lot moet .
, verduurom na hul plase om te sien
, nie,wordhullegebytdeurhonde.Seg

Miesies Klaagvoort sy dog dan dis
f ,deel van 'n posman se beroep, nie van
_ .' van die polieste nie. Haai vrinde, 'n

. man in blott en sy llond genaamd

_. MET die Comrades, vrinde, gaan dit
voordie wind. Dis nou die marathon
waarvanek praat, me die kinders van

, , die nag nie. Moeder trek nou al by
Durban, sy's net 'n paar kilometer
duskant die wegspringplek. As sy so
voortgaan, beboort sy binnekort op

;, , pad na Pietermaritzburg te wees,
.: 'Uit Durban berig sy oor die sap-'

. pigste rugbywedstryd wat jy jou kon
indink. Kyk geliefdes, inhierdie sware
tye moet 'n mens mos 'n aflydinkie

. soek, vra maar vir doktor Boesak.
',' NOll waarom nie rugby nie? Seg moeder

'dis 'n wedstryd met net een span, die
span van die Noorde.

Blykbaar geen opposie nie, maar
die prettigste van alles is dat die spul
speel sonder 'n skeidsregter. Stomme
man het homself per abuis van die
veld gejaag.Mistaken identity, glo..
Nonja, die mankanook Dieterselfder
tydoral kyknie, daardie kunsbehoort:
nan broeder VIok.

A .;Vrye Weekblad, 2J1ulie 1990
..'
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Kagiso-aanslag
(VanbI20).

werklik te dinkdatKagiso'n frontor
ganisasie vandieANCis ofbedoelu
Vrye Wcekbladisditnie?Mcerduide
likheid asseblief, of isdit te lastigom
sodanigegegewens teopenbaar. Orang
vemeem ek in u briewekolom hier-'

. oor.
(Kagiso Trust kanaslleer hoofsaaklik:
geld vandie Europese Gemeenskap·
na onrwikke1ingsprojekte in Suid
Afrika. 'n Baie klein deel van die
bedrag wat na onafhanklike media
~deurgestuur word" kom na Vrye
.Weekbladtoe en dan net vir die oplei
ding van swart joernaliste. Vrye
Weekblad is die enigst« koerant in
Suid-Afrika wat swart joernallste in
Afr;kaansople;~OnsversJcald;idiens ..~
bale graag en het geen huiwering om
Europeselandesehulplndieverband
te aanvaar nie.Ilangais 'n mondstuk
van hoofman Mangosuthu Buthelezl ...
se Inkatha-beweging, Inkatha besit
die koerant • en miskien moet u die
publikasie s~berigte oor die ANe,met
'n knippie sout neem. N6g Kagiso,
n6g die' Europese gemeenskap het
ooit enige voorwaardes gestel ofpo- ,

. litieke voorskrifte probeer neerle vir .
die geldelike bydrae tot ons oplei
dingsprogram nie. • Redakteur]

. '.

1
f

[
(
\
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•
'. Om 'nadvertensie in hierdie kolommete plaas,
bel vir Peppy' of Cathy (011) 836-2151, fax
(011) 838-5901, of skryf aan Posbus 177,
Newtown 2113. Die sjJertyd virkleinadvertensies

, , is 5 nm op die Dinsdag voor pUblikasie.:

, ,

!-OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

/

Manfred at (011)
788-3994

MARK

/~",..._,... , ... , ..

, ' ':, ""}

" . ;,' ..,v
~.. ._.'.

J'

Handgeweefde
dhurries

(gestreepte
katoensakke)

,en silwer·
juweliersware

van Nepal,
Indiij en

Thailand te
koop. Winkel
68, The Firs,

Rosebank. Tel:
(~11) 880-3566

.Tarlef:R15 vir
25 woordeof
.'n gedeelte

daarvan

illustrations, comics.·
logos and graJ3hics
designed. Good,quick
andcheap. Contact M
Krouse and ft( Lord at
(011) 339-6880 dayand
nlght~ .

CRAFTS

4:30nm tot 7:00nm

Have you got some
unusual knlck-: ,

knacks to sell at the
Flea Market? Tel

POWA (People Oppos
IngWomen Abse) ~ 'n
ondersteunlng· en in
figtlngsdiens virmishan
delde en verkragte
vroue. Ons bled ook
werkswlnkels enopleld
Ingsprogramme aan ocr
geweld teenvroue. Vir
verdere Inllgtlog skakel
(011) 642-4345'

VISUAL ART
CO,URSES

Learning to set!. Eye
training tolook atshape,
formcolour, dimension .
translated intodrawing,
painting, sculpture and
crafts. Classes avallabje
day and evenings for
children and adults.
Phone Maggie van
Weze! at 614~7297 af
ter 5pm

TheInstitute ForPhilo
sophical Practical and
Teaching' offers the

,oppurtunlty to gain
perspective onexisten
tialcrises and problems
In living. For more in
formation phone(011)
648-3079

kantore.· Ultstekende
verwyslngs. Vir verdere
Inllgting skakel (011)
728-4678 (Vrydae,
Saterdae en Sondae)
of skakel (011)' 787
7734Maandae

L.

T1K· EN
VERTAALWERK

BelLouise by(012)46
65n

,TAROTREAD/NGS

Uncover what you i'e-;
allyare,bylettingyour
self be yourself, by let
ting yourself that Is not
yourself, fall away. R30.
Pleasephone Ushkeat
(011) 614-5398

DIENSPLIG
ADVIESDIENS

Vir gratis en
onafhankllke

advles op enlge
navrae oor

. dlenspllg. Skakel:
Durban· (031) .

301·5663 Richard
(W)j .

Pletermarltzburg •
(0331) 944079

Mark (H)j
.Kaapstad· (021)
689·1194(5:30nm

tot 7:30 nin);
Grahamstad •

(0461) 26067 Rudl
(H)

of gaan na die
Metodlstekerk,

Prltchardstraat 79'
op Dlnsdae van

REGTERBREIN DL
NAMIKA:"
Vargroot joukreatlwiteit;
produktiwltelt, pro
bleemoplosslngs-ver·
moA, Intul'sle en kom
munlkasle dramaties. 'n
Warkswlnkel van. 67
aangename oefenlnge
aktlveer jou artistleke"
breln. Skakel (011) 643
4659

DIENSTE I

, i

BEDREWE VERWER
Hulse, woonstelle,

\
AFRICAN LAN
GUAGES:Anintroduc
toryZululanguage and
culture course will be'
commencing onTues
daythe21stofAugust.
The course wllrbe 12
weeks Induration, and
will comprise 12 con
secutive Tuesday eve
nings. Meetings willbe
held from 7pm -8.3Opm
andthevenue will beIn
Parktown. To secure a
placephone Vlvat483-.
1572. Allwelcome

AGGRIEVED BY AN·
UNFAIR DISMISSAL

.FROM WORK?
'You may legally claim' •
compensation and/or'
re-Instatement In your
job.Pleasecontact:Tel
(011) 609·3405. Fax
(011) 609-3405 for
Immediate assistance

Garden F!oute: Rlver
sideHouse,GreatBrak .
River. R50.00 per per
son per day B & B. .
Lunch/Dinner .extra.
Riverfrontage. splen
did beach nearby. For
more Information phone
(04442) 3387,

Auckland , Park:
Klngsway , Mansion,
pragtige woonstel om
te deel, het balkon,
kaggel, en swembad.

, R375.00 permaand, bel
,447-3498 en los 'n

boodskap vii' Katinka

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
OEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR '
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIESVEREIS WORD, TE

',VERVANG

WOONPLEK

Woonplek: Ordentllke
mens ~ gesoekomhuls
In Westdene te deel.
Bel Sarah; 339-2415

~ .Quiet house withpool
InOrange Grove: Two ,
rooms, private bath,
separate entrance..

. R600-00. Tel: 483-2528
•Gwyne

vanoggend nle: •
. Skrywersblo.k

< StuurR20 (AVa Ingesluit) vir 30kapsules, saam
metdiekoepon hleronder. aan:EMCOR.

. P:lSbus 582. Mlnerton 7435.Tel(021) 551·4360
'------'=----'
,'''r------..,~--,,....-----.,-------~-,

I Naam: .'.: : : : ::................ I
I ' . I

Adres:' :.: : ,._: :..•... : .. : .
I. .' I

I·T~,~~·.·':::::~:::':.: .!
L ~~ ~J

PERSOONLIK

Ole .'Bleskoppe teen
"'Apartheld s~ ons voel

nla ? balesnaaks

Ole Takhare vir Vrede
s~ die Rooi Gevaar Is
soos'n maagd- jyhoor
netdaarvan, jy slendit

,.noolt

Skrywers teen Sensuu~
• s~ met. 'n tikkle Swit- '

serse nostalgle, milky
barIs lekker, maar ljoklit'·
vatdie koek .,

• VrycW~kbJad, 27Julie 1990

'. ~:i .,. .-':.1' ,
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Die pad"
•
IS nog
laaank
Rugbygeesdriftiges wat dink Suid
Afrika speel binnekort weer
toetsrugby, moet dalk weer dink.

Sport se lot is in die hande van die
politici - en bulleval nieeintlik oor hul
voete om onderlinge probleme uit te
stryk nie, Diepad na die intemasionale
sportarena is nog la~k.

Daar was vandeesweekgerugte dat
Durban die OlimpieseSpele in die jaar

. 2 000 wil aanbied. Hulle kan sommer
by voorbaat daarvan vergeet. Die hele
idee dat Suid-Afrikaners nou al wit
onderhandel vir iets waaarvcor bulle
nog nie kwalifiseer nie, is absurd.

As 'n mens optimisties wil wees,
kanjy voorspeldat Suid-Afrikaoor vyf
jaarweer kosjer sal wees in die oe van
die buitewereld; Tien jaar is dalk meer
realisties.

En wanneer Suid-Afrika die dag
weI sy hertoetrede tot intemasionale
sport maak, sal dit waarskynlik in 'n
heel ander gedaante wees as in die dae
voor die sportboikot,

Dr Danie Craven bet 'n Idomp
mense kwasd gemaak toe' hy vroeer
vanjaar gesSbet die Springbokgaan as
simbool vanonsnasionalesportspanne
verdwyn. Nou lykdit na 'n voldonge
feit. ('n Mens kan vir Naas se part boop
hy het nog nieal sy Bok-truieopgeveit
nie; oor 'n paar jaar kan hulle nogal'n
stewige som geld werd wees),

Niemand sal kan Ida nie, Dit gaan
tog nie om simbolenie, maar om inter
nasionale mededinging.

As ons dus gelukldg is, is Suid
Afrika dalk betyds terug in interna
sionale sport om in 1995aan die derde
reeks om rugby se wSreldbekerdeel te .
neem. En dan gaan dit ons nog 'n volle
vier jaar kos om behoorlik reg te ruk.

In 1999 wen ons hom.
I ~ ¥. ' 4·.v. '" f" ...~", •

Vrye Wcekblad. 27 Julie 1990'
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DIEtweegrootsterugbybonde indieland, Noord-Transvaal endie Weste
like Provinsie, pak mekaar mere in die eindstryd omdie Lionbeker op
LoftusVersfeld.Hoeopgewonde is ons? Nie baienie,

(Ondersteuners van die BIouBulleen dieStreeptruie sal soos altydna
die wedstryd stroom, of ten minste voordie kassiestelling inneem.Maar
van "rugbykoors" wat die hele landbeetpak, isdaargeensprakenie)..

Waar Ie die fout?
FanieOlivierhetonlangsin syrubriek, Lospraatjies, voorgestel datdie

reeksom die Lionbekers6 verander worddat dit ietsnuuten opwindend
bied- iets soos rugbyse teenvoeter vir aandkrieket.

Metsy voorstelle skort daarniks. Hywitdiespelvinniger laatvloeien
driee proporsioneel meer laattel. Of s6 'n soort blitsrugby - wat nogal
Amerikaans ruik -.dierugbypubliek st:belangstelling sal prikkel, is egter
'n andervraag.

Mornedu Plessisen 'n paar anderrugbymanne het 'n paarjaar gelede
~. . probeer.Hulle het 'n vinnige, opwindende spelontwerp watbinnenshuis

gespeel kon word.Dieklem wasop driee(Dit wasdieenigste manier om
punteaan te teken)..

Al ons voorste spelers en 'n klompie intemasionale sterre is na 'n
~.0..". toemooibySunCitygenooi.Daarisvoorafgoeiereklamegemaaken aldie
_- spelers het m1 die pret 'n groot toekoms daarvoor voorspel. Maar net 'n

handjievol toeskouers het opgedaag. •
Die les wat onshieruitmoot leer,is datSA rugbyniefoefies nodighet

nie, Virkrieketwasdiekuur lankagterstallig. Driedae(somsvyf!)isdarem
deksels lankvir eenwedsttyd. 'nRugbywedstryd duurnet80minute.Daar
is geen rede waarom die huidige formaat nie opwindende rugby kan
oplewernie,

Wat Is dan die wonderbestanddeel watonskortkom?
Diseenvoudig:toetse.
Intemasionale mededinging salons spelers in: 'n ommesientjie wakker

skud. Sou Danie Gerber verlede Saterdag so lusteloos en onbeholpe
vertoon het as daar 'nplek in 'n toetsspan op diespelwas? En hoe. emstig
souMichaeldu Plessisse besering dan gewees het?

Wategter belangriker is, is datons baieby die resvandie wereldkan
leer. DieAllBlackssepatroontoonnogalooreenkomste metonss'n;harde
voorspelerspel watdieteenstanders opdieagtervoet dwingen 'n losskakel
watdeurentydmet die skoen aanval. .

Maarvoorspelbaar is hulle nie. . '.
Onsagterspelers ken deesdaeneteenpad,en disbeslis niedoellyn toe

nie; nee, hulle nael eerder blindelings tussen hul eie voorspelers in, om
kwansuis 'nlosgemaal afte dwing en s6goeiebalbesit teverseker, Enraai,
watmaak hulle metdi6goeie balle? Dis terugvoorspelers toe,natuurlik!

Die All Blacks skep kanse deur blitsvinnig van rigting te verander.
Breekna regs, gee binne-toeen slaan linksmetdie vleuel. Dis punte.

Endaaris 'nhelepaaropwindender spanne as Nieu-Seeland inw!reldrugby.
(Niebeternie, opwindender). DieSkottehetonlangs soamperteendieAll
Blacks verras met min balbesit enbaieverbeelding.

Hullespeelnie soosons volgens 'nvastepatroonnie. Hulle improviseer..
(Met die uitsondering van Michael du Plessis, het ons nie juis nieer
agterspelers watditkan doen nie,Maaronssalgouleerasonsweerdiedag
moet). .

. 'n Andervraag wat ons moet beantwoord, is hoe wenslik twee groot
reeksein elk geval is. . . . "

Die reeks om die Lionbeker is potensieel opwindender as di6 om die
Currlebeker, omdat dit op 'n uitklop-grondslag beslis word; vir tweede
kansels-daar geen pleknie,

(In Engelse sokkeris die uitklopreeks om die FA Beker byvoor~ld
baiegewitderas dieligareeks).

Omdatdaaregterso 'ngrootgapingtussen onsvoorste spanneen dieres
is, lewer die reeks seIdedramatiese verrassings op. En selfswanneer 'n
kleintjie 'n groteklop,kanjy maardaarop rekendaihyselfindievolgende
rondesal sneuwel. (Steldit s6: Moenie daarop rekendatons binnekort'n.
eindstydtussenGrensen Suidwestelike Distrikte gaansiennie),

Ons kan maar nethoop dat ons, eendag in die verretoekoms, soveel
toetsrugby speel datdaar nouliksvir dieCurriebeker-reeks pleksal wees.

Intussen skop Naasdie WP m6reweerflenters. D6j~ Vu•.

Almal weet teen die tyd Suld-Afrlkaanse
rugby Is tam. Jaar na jaar speel dleselfde ou
spanne op dleselfde ou patroon om dleselfde

ou bekers. Selfs die spelersls verveeld en
net fanatlese provlnslallsme ~ en beslls nle
mool rugby nle - 10k die toeskouers na die
stadlons. Ole Suld-Afrlkaanse Rugbyraad .

besef dat daar blnnekort lets drastles gedoen
moet word om die ou vonk In ons rugby

terug te sit en gaan volgende week oor die
" tormaat van die reekse om die Currie- en

Llonbeker besin. TINUS HORN meen bulle
mors hul tyd; niks anders as volwaardlge

toetsrugby salons spelpeil tot sy ou hoogtes
verhef nle



Freek is nie 'trigger happy' nie

wereldranglys.
Grant boks -links, maar dit sal

geen probleme aan Horn verskafnie.
Sy afrigter, Volbrecht, is irnmers die
be ste hotklou w at Suid-Afrika nog
opgelewer het.

"Ek het al 'n hele pa ar goeie oor
sese boksers geklop, Nou is ek reg
vir strawwer teens tand," meen Horn.
"Ek wil die we reldtitel wen, en ek
glo hi erdie geveg is die eerste stap
pie in die regte rigting.'

Hy is oortuig daarvan dat hy kan
wen as hyGrant se aanvanklike aanslag
oorleef. "Ek is 'n stadige beginner.
Maar as ek die eerste ses rondes kan
staande bly , gaan ek hom uitslaan. "

Adrl Geldenhuys In aksle. Ken Oosterbroek het die reeks toto's
drle [aar gelede geneem. Nlks het Intussen verander nle.

moet trap vir die kampioen se Iyfhoue.
Gelukkig weet hy darem self ook
hoe om Iyfhoue te plant; nes Lamp
kinis sy linker-haakhou sy vernaarn

ste wapen.
Sakkie Horn, oox 'n lid van die

Volbrecht-kamp, kry Ma andagaand
die kans om sy loopbaan 'n goeie
hupstoot te gee. Hy pak Uriah Grant
in Miami om die mF se Inter-komi
nentale ligswaar-kroon.

Hoewel die titel nie werklik veel
aansien in wereldboks geniet nie,
kry hy darem die kans om sy talente
aan Amerikaanse promotors ten toon
te ste!. Wen hy, beteken dit waar
skynlik 'n plek op die mF se

/

rugbyveld skoppe en kopstampe
uitdeel, hoort nie daar nie. Dalk leer
hy uit sy foute as hy 'n hele seisoen
lank op die kantlyn sit.
. (In sportsoorte soos sokker en
tenni s word oortreders soms swaar
beb oet, maar ons almal weet ru gby is
'n amateur-sport waar dit nie sal deug
nie),

Die grootste probleem bly egter
die feit dat dit haas onmoontlik is om
al die oortreders vas te trek. Die te
levisie kan help, maar wat van al die
wedstryde waar daar nie kameras is
ni e?

Ons sal dus 'n ander plan moet
maak,

Wat het geword van dr Danie
Craven se plan om twee skeidsregters
in elke wedstryd in te span? Dit is
dalk 'n moeilike stelsel om behoorlik
te laat werk (wie neem watterbeslu
ite, ensovoorts, ensovoorts).

Dit is nietemin onvergeeflik dat
ons nog glad nie eers begin het om
die moontlikhede van s6 'n stelsel
behoorlik te ondersoek nie,

Totdat ons 'n beter manier vind
om die vuil spelers vas te vat, het ons
nog 'n paar Freek Burgers nodig.

hy hom in die elfde ronde in 'n des
perate kort reg ter van die destydse
kampioen vasgel oop het.
. Hy het op sy sitvlak beland en

wou .net vir agt tellings teen die
planke bly om teherstel, maartoehy
weer sien was hy reeds uitgetel.

Lampkin, wat net drie rondes nodig
gehad het om McCrory te onttroon,
is bekend vir sy aanvalle na die Iyf,
waarvoor hy albei vuiste ewe be
hendig inspan.

Hy het McCrory van die eerste
ronde af met vinnige reguit-regters
op die agtervoet gedwing, en dertig
sekondes voor die einde van die derde
ronde met 'n harde linkerhaak na
McCrory se maag losgetrek.

Dit was 'n voltreffer. Die Brit se
wind was uit en hy het op sy kniee op
die krytvloer beland. Hy kon nie
betyds opstaan nie en is uitgetel.

Makhathini sal dus in sy spoor

Freek Burger moes vandeesweek kwaal
kritiek verduur omdat hy verlede Saterdag

die vermetelheid gehad het om twee
onskuldige bloedjies, wat nie 'n vlieg sou

seermaak nie, in die wedstryd tussen Noord
en Suid afgejaag het. TINUS HORN meen
Burger is nie "trigger happy" nie. Maar 'n

goeie stel kontaklense sal dalk help dat ons
top-skeidsregter manne soos Adri

Geldenhuys se oortredlngs ook raaks ien.

sie-bokskampio en, en dit lykasofhy
op d ie rugbyveld wil bewys dat hy
nog nie die ou vaardighede verloor
het nie.

Vanaand gaan die tugkomitee van
die Suid-Afrikaanse Rugbyraad 'n
video-opnarne van die voorval
bestudeer om te besluit of daarstappe
teen Geldenhuys gedoe n moet word
ofnie.

Dit sal die eerste keer wee s dat 'n
speler aan 'n "televisie-verhoor" on
derwerp word na 'n wedstryd waarin
hy 'n oortreding begaan het wat deur
die skeidsregter misgekyk is.

Su lke verhore is be sli s aanv aar 
baar (nee, wenslik).

Di s tog onm oontlik vir 'n
skeidsregter om alle s wat op die vel d
gebeur, raak te sien. Rugby-beamptes
moet alle hulpmiddele tot hul
beskikking gebruik om mense soos
Geldenhuys vas te trek - en behoor
lik te straf.

Dit is dalk effens veel gevra. As
hy wei gestraf word, sal dit waar
skynlik 'n skorsing van \Wee weke of
wat wees, Dit betekenniks. Sodrahy
terug is, h ervat hy sy ou taktiek.

Iemand wat wild en wakker op 'n

siurn."
M akhathini het voor sy vert rekna

Amerika geesdriftig beloof. dat hy
die ti tel vir sy ondersteuners en sy
land gaan wen.

"Ek het my ee rs te kans om
wereldkampioen te word, verbrou.
Dit mag nie weer gebeur nie. Ek
gaan nie nog 'n kans kry nie."

Sy eerste titelgeveg, teen die
Engelsman Glenn McCrory in Oklo
ber verlede jaar, he t voor die wind
vir die Suid-Afrikaner verloop totdat

Makhathini weet hy
moet die titel noli wen

DIE RUGBYWE DSTR YD waarin
daar nie 'n verdwaalde vuishou of
twee onderlangs klap ni e, moetnog
gespeel word. Dis gewoonlikredelik
skadeloos. En so lank as wat
skeidsreg ters met net twee oe toe
gerns wo rd, sal dit dee I van die spel
bly.

am 'n teenstander egter s6 met
die ko p te stamp dat hy steke nodig
kry en 'n ander een in die gesig te
skop , is 'n ander storie.

A dri Geldenhuys het hom ver
Iede week aan albei oortredings

. sku ldig gemaak toe die hum eu re in
die wedstryd tus sen Noord en Suid
opge vlam het.Tog was dit niehy wat
die rrekp as gekry het toe die
skeidsregter, Freek Burger , besluit
het om die orde met 'n ferm had te
herstel nie.

Kobus Wiese (een van Noo rd se
slotte, wat 'n diep sny in sy ken
opgedoen het in sy skermutseling
met Geldenhuys) en FC Smi t Cn
flank in die Suidspan) is wei gesien
slaan en albei is afgej aag.

In die bohaai wat die insident tot
gevolg gehad het , is die vingers nie
na die oortreders gewys nie, maar
wei na Burger, wat uit aile oorde
aangeval is omdathy die reels toegepas
he t.

(Die afjaag-reel bepaal nie dat
ne t d ie speier wat die eerste hou
slaan, afgejaag kan word nie . As die
ske idsregter iemand sien vuil speel,
kan hy hom summier aanseom onder
'n koue stort te gaan afkoel).

Dit is egter jammer dat die werklike
sond aar ..Geldenhuys, nie gestraf is
nie . Sy reputasie as 'n man wat die
kop by elke moontlike geleentheid
inle, kom nie van gister af nie,

Hy was glo op sy dag ook 'n poli-

(dis net jammer hy het Adri
Geldenhuys misgekyk)

PHINEUS TSHUKUDU

SlZA MAKHATHINI weet dat hy
Saterdagaand waarskynlik sy laaste
kans kry om die Intemasionale
Boks federasie (lBF) se junior swaarge
wig-titel Suid-Afrika toe te bring.
Om die rede sal daar niks met sy
motivering skort wanneer hy teen die
kampioen, Jeff Lampkin van Amerika,
deur d ie toue klim nie .

Soos elke ander Suid-Afrikaanse
bok ser sal hy nooit die kans kry om in
Snider-A frika om 'n titel te veg nie.
Saterdag se geveg vind in Ta mpa
Bay, Florida plaas,

D ie Suid-Afrikaner se afri gter,
Harold Volbrecht , se Makhathini is
fikser en sterker as ooit.

"S ed ert sy oorwinning oordie Brit
Dave Garrison drie maande gel ede,
bet hy heelwat sterker geword, danksy
inten siewe kragwerk in die girnna-
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Susan Coetzer en Gilbert Terblanehe op die stel van 'Meculll!r'buill!
Clarens in die Vrystaat

/

'Gone with the Wind' op
Afrikaans?Sy gee ook die verseker lng dat " Meester"

nie alles swar t rokke en swartga lllgheid Is
ni e. Daar Is ak sle, llefde, konflik en ver al
Interaksle tussen die mense - "Annie wil 'n
soort 'Gone with the Wind ' maak, 'n
kombinasle tus sen 'n soaple en 'n ernstige
drama."

Die lIefdessake staan so: Ralle het voor die
oorlog 'n verhoudlng gehad met Hermanus
Havenga (Muller) , maar syhet toe gaan staan
en trou met sy broer - wat Intussen dood Is.
Die onderllggende gevoelens tussen die lwee
sorg vir bale van die dramatlese Inten sltelt ...
veral wanneer 'n Engelssprekende vrou 
Susan Danford speel Paullne Trollope - begin
vlerksleep by Hermanus.

Ondanks die lIefde tussen Raile en
Hermanus, berelk hulle 'n punt waar hull e
politieke oor tul ginge hull e ultmekaar dryf:
vir Hermanus is dit moontllk om vriendskappe
te ontwikkel met mense wat nie Afrikaners Is
ni e, maa r Raile sit nie langs dleselfde vuur as
swa r tmense nie ... "sy sal hulle verpleeg,
m aar sy sal nie maats wees met hulle nle."

,

Ingebore
Ralle Is intelligent, sy Is logies, sy Isverfynd,

sy is onvoorspelbaar. "Dis 'n Ingebore ding,
dat 'n swartman sy plek moet ken," se Coetzer.
M aar dan verwag jy dat Raile and er
vo oroordele moet he - soos j aloesle oor
Hermanus en Pauline se vr lendskap • wat sy
nie het nie.

"Raile het 'n onaangename sy, in al haar
rondheld van karakter, kyk sy tog neer op
ander rasse." Dat die rebelse Hermanus egter
'n baanbreker in sy tyd is, sorg dat die reeks
'n relevante boodskap vir die hede dra,

Die manler waarop Boere-vroue van die
tydperk deur die draalboekskrywer u1tgebeeld
word, isveral vir Coetzer fasslnerend. "Hulle
was by die huls Ingehok en vir Intelligente
vrouens moes dlt frustrerend gewees het.
Daarom het hulle bygelowe ontwikkel. HuDe
is behep, Daar Is 'n broeiende ding by die
vroue. Daal tyd is leesstof tot die Bybel beperk.
Daar is ook seksuele frustrasle.

"Ek dink Venter moet regtlg kennis van
vroue dra, Min mans kan inslggewend oor
vroue skryf."

Diewerk met Annie Bassonisook 'n ervaring
wat sy nle maklIk sal vergeet nle. "Dis die
eerste keer dat ek met 'n vroue-televlsle
regisseur werk en ons lees mekaar seide mls.
Ons verskil noolt oor lnterpretasle nle,

Onvleiend
"Ek word toegelaat om ' Raile se

bumeurlgheld uit te beeld, haar slegte sy,
haar goele sy en haar komlese sy." Basson Is
gesteld op deegllke repetisies waarby elke
aspek van elke karakter ontleed word.

Dis ook hoegenaamd nie 'n glamorous
atrere nie. "Ek het skurwe hande en gebarste
Uppe en as my IIppe nie genoeg gebars is nie,
sit hulle gom daarop. Dit is nie vleiend vir my
nie, maar hoe kan .jy die karakter anders
geloofwaardlg speel?

"Ek voel nle mooi nie, daarom moet al die
sensuele tonele uitJou hart enjou kop kom."

, "

•
Hannes Muller - 'Meester'

"JY Is or 'n slegte vrou of 'n sex bomb of 'n
ma-figuur," se Susan Coetzer - sy het haar
professionele verhoogdebuut in Reza de Wet
se bekroonde "Dlepe Grond" gema ak • van
die rolle wat vir vroue geskryf wor d. Maar
"Meester" Is 'n ander stori e.

Dis geskryf deur " Arende" se Paul C Venter
en, se Coetzer, Venter is 'n man met verbasend
bale insig oor vr oue. "Dlt is wonder lik om
aan lets te werk wat onvoorspelbaar Is."

"Meester" speel OIl die Tweede Boere
Oorlog in 1902/03 af. Ralle Havenga keer uit
'n konsentrasiekamp terug na dle -gewone
lewe in 'n klein Vrystantse dorpi e waar daar
aan die herbouing van diegemeenskap gewerk
word. Dis 'n reeks van tien aflewerings wat op
Clarens In die Vrystaat vertilm word. Die
oorkoepelende tema Is "opvoedlng" en handel
oor 'n gemeenskap wat 'n ele plaasskool op
die been pro beer bring.

Die bewaring van die Afrlkaanse taal - die
Brltte het Afrikaans as voertaaIin skole verbled
- en kultuur was destyds 'n groot strydpunt.
" In die reeks het ons met Boeremense,
'k1eurllnge', swartmense en Engelsse.rekendes
te make wat mekaar voel-voel en uTtelndelik
posltief anderkant ultkom," se die regisseur,
Annie Basson, wie se enkeldramas "Die
Hartseerwals" en "Ultdraal" opslae gemaak
het.

ANDREA VINASSA

Hoe regverdig jy lang,
duur SAUK-TV-reekse oor

die Boere-Oorlog terwyl
daar oorgenoeg eietydse
konflik bestaan wat ryp

is vir ontleding en
uitbeelding? SUSAN

COETZER, wat een van
die hoofrolle in 'Meester'

speel, het geen gladdebek
regverdigings vir haar

deelname aan Annie
Basson se Boere-Oorlog

reeks nie, behalwe dat sy
net al te dankbaar is dat
sy "n uitdagende rol met
diepte en skakering han.
speel ... s6 'n veeleisende

rol tel 'n mens nie maklik
in enige hedendaagse

verhaal op nie

Roloerdeling
Bulten Coetzer bestaan die rolverdeling

uit Uda Botha, Hannes Mulier (die "meester"
van die titel), Ellze Cawood, WUllain Abdul,
Nlco Liebenberg, Susan Danford, David
Clatworthy, Danny Keogh, Wilson Dunster,
Michael Atkinson, Jannle Gildenhuys, Eric
Nobbs, Andre-Jacques van der Merwe en
ander.
" .Coetzer speel Raile Havenga, 'n vrou wat
van haar klnders in 'n konsentraslekamp
verloor het. Dleeen Is doodgesklet terwyl hy
deur 'n omhelning probeer kllm het. Een van
die oorlewende k1nderskry gedurig nagmerries
oor die kamp. Coetzer vertel dat Venter en
Basson nooit van "flashbacks" gebruikmaak
om die kampe te laat herleefnie. In haar spel
moet sy die toestande vii-die kyker herskep ...
soos hoe sy die kind stuk vir stuk ult die draad
moes haal en hoe sy hom In 'n kombers moes
toewerk. "Sy Is anderkant smart verby. Sy
praat soos lemand wat klaar gehuil het."
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aartappels.
Sommige mense skil

die aartappels, maar ek
, bodder nie eers nie. Die
groente pasuitstekend by
'n braai,

,Aartappels is
natuurlike maats met
knoffel. Probeer die
Provencaalse weergawe
van mash:

Kook 'n bakvol
aartappeIs enskilaf.Maak

.-'n koppievol of so'
tamatiemoes van
afgeskilde bliktamaties, of
varses, as jy Ius het, In 'n
vysel maal jy fyn:

5 huisies knoffel, sout
en vyf lepelsvol olyfolie.
Voeg ook '0 handvol
broodkrummels by en
meng alles goed tot 'n dik
pasta.

Maak mash met die
aartappels, en meng die
knoffelsous by. Plaas in
'n oondvaste bale,gooi die
tamatiemoes oor en bak
vir 10 minutein 'n taamIike
warm oond tot deurwann.

Die olyfolie is 'n
teenvoeter vir daardie
botter wat jy vanoggend
injou aartappels geeet het
Die knoffel ook.

Pennsylvania
Dutch Potato"'; ,

Salad
Kookn potvol klein

aartappeljies. Braai 'n paar
skyfies ontbytspek tot
bros. Braai in dieselfde
pan een fyngesnyde ui,
plus een lepel meel en
vet, plus 'n skoot wateren
'n kwartkoppie asyn.
Onthou sout en peper.

Maak 'n souserigheid
tot dit effens dikword, en
giet bo-oor die nog wann

.Fees- by Mini Cine.
.

O~P~ &<: 'Ko~tinentale Rolprentfees begin Sondag by die,
. Mille ClIle In Hillbrow ... en een van die prente is, vreemd

senoeg, 'n plaaslike verbaal vol passie en bloed.
''The Grass, is Singing". met JohnKani, Patrick Mynhardt;

Kare.n Black en JohnThaw, is gegrond op 'nloman van Doris
Lessmg en handeloar 'n wit plaasvrou Be smeulende Iiefdevir
een van dieplaaswerkera.

Die regisseur van "Bagdad Cafe", Percy Adlon, se eerate
pren~ "Sugarbaby" is een van die hoogtepunte, asook '11 prent
oordie Iewe vanRainerWernerFassbinder,~A ManLikeEva·... '
Dieomstrede Suid-Amerikaanse "Fixote"wys oak.· "

'. "Bum~gBeds"metlanDury,"AWoman in Flames"en "A
WomanLikeEve" is ou gunslclingewat weer en weer gesien
kanword. '

, Die MiniCinese nommer ,is:(OIl)648-9815.

Hash
Sny soveel aartappels

as julle wil eet, met skil
enal in dun skyfies terwyl
die swaarboompanmet 'n
taamlike hoeveelheid
botter-en-olie verhit,

Plaas die aartappels
plat in die pan, en strooi
sout en peper oor, nogal
baie,

Nou bytjy vas, enlaat
alIes braai tot dit amper
lyk soos gebrand. '

Draai met 'n spatel om

swartpeper.tussenin, asook
lepelsvol better in elke
laag, (sa maar sowat 200
g botter op I kg

,aartappels.)
Bedek- die gereg met

foelie en bak 'n uur lank.
Laat die bak eers vir 'n
paar minute staan voor
julIe opskep.

Party mense gooi nog
room ook bo-oor, maar
dis die lelie verguld.

Op 'n Sondagoggend '
staan 'n mens radeloos
voordie stoof, wanthulle
wil nie bacon en eiers he
nie, maar iets anders. Hier ,
is dit:

BJ LANKWARDEN
skryfoor .wyn

•

deur Guy Butler regie Dieter Reible .
. "Kragtige teate" - E.P. Herald

Alexander-Teater: 27Jul - 18 Aug

HOUD-DEN-BEK
deurAndr{l Brink verwerking Tjaart Potgieter

regie lise van Hemert
"Eenvoudig briijanf'- Star Tonight

Arena, Staatsteater Pta: 3 - 25 Aug

Vir diegene wat iets
moetmaakmetlIllltappels,
die volgende Franse
oordadigheid. Dis
vemoem na Anna
Deslions, die Leeuin van
die Seconde Empire. Nee,
ek weet ook niks meer
me, fm quoting. Dis net
baie lekker.

Pommes De Terre
Anna

VeIhitjou oond tot 200
grade Celsius. Skil vier
middelslag (waxy)
aartappels en sny aandun
skywe. Maak goed droog
met 'n vadoek. -

Neem nou 'n
ooodskottel· !roperof yster
is die beste -' en smeer
rojaal met botter. Pak die

, aarlappels in lae daarin,
met 'n bietjie sout en

. Die Malans is ongelukkig oordie afskaffing van die
Superieur-kIassifikasie vir wyn. Hulle voel die groot

, produsente sal hul wyn nou op 'n skaaI kan adverteer
wat nie onderskei tussen die handgemaakte eo
rnassavervaardigde wynenie. Maarhulle hoefnie indie
minstebekommerd te weesnie, want Simonsig is op die
regte pad om weer eens te bewys dat 'n landgoed wat
omgee en sig inspan, altyd in aanvraag sal wees,

Kyk cas na die witwynevan Simonsig, is die klassieke
Kaapse Vonkel - ons eerste methode champenoise
vonkelwyn - opgegradeeren nou 'n perfekte vonkelaar,
met 'n behoorlike neus en smaak, Dis nou 'n versnit van
chardonnay en pinot noir en kan ingesluit word op ons

, lys van beste sprakelaars.
Die sill Simonsig-witwyne is 'n volle reeks wat

wissel van droog tot soet, gehout en ongehout. Die
soetwyne in die reeks' sluit in Franciskaner Spesiale
Laatoes en die Gewiintrarniner, albei baie gewild onder
die wyndrinkpubIiek, veral laasgenoemde. Sornmige

DIKWELS word 'n vettroude naam oorgesien wanneer ' "beskou dit as die beste van sy soort in die land.
'n mens party van die heel voorste wynvervaardigers in Dis egter in die droe wit-afdeling dat die nuwe
die Kaap inoenskou neem. Party landgoedere is so lank Simonsig-wyne die kalkligsteel, aangesiendie 1988 en
al met ons, dat 'n mens 'n eerste indruk vorm en daarby 1989 Chardonnays foutloos is en meeding om die top
hou. Ditis beslis nie meer 'n regverdige oordeel oor die posisies saam met party ander in die land.
Landgoed Simonsig nie. ~ ,' - Die spesiale bottels vir die Onafhanklike Kaapse
'Dieafgeiopepaarmaandehetek'npaarverskillende Wynmakersgilde is versamelaarstukke en hul 1988
bottels wynvan die landgoed gelay _en nie altyd nuwe Chardonnay het 'n klassieke stelligheid, gekombineer
uitreikings nie, soos byvoorbeeld die 1985 Simonsig met ryk, goedontwikkelde chardonnay-vrogte, terwyl
Cabemet Sauvignon. ' ' " . - die 1989 Pinolage wat in die vat geproe is, oorgekom

Die transformasie in die wyne is oorweldigend, het as van die beste wat ek nog geproe het.
Waar 'n mens in die verlede sommer enige bottel . Endisnieandersgesteldmetdieanderrooiwynein
Simonsig saam met 'n maaltyd geniet het, berei jy die stal nie, want die nuwe Simonsig-rooiwyne is ferm
deesdae die ete om 'n Simonsig-wyn voor. 'n Sterk onafhanklike wyne in hut eie reg.
stelling miskien, maar dis hoe dit is. Simonsig het DieShirazl986het'nvolheidvangeurenhoutwat

_stilletjies en ongesiens op die Iys van ' top-gehalte ' verrassend is en <!ieCabemets is skouspelagtig, self!!
vervaardigers in die Kaap beland. _ , die ligter gestileerde 1985 komoor as 'n goeie,

Wynmaker loban Malanhet die g1'OOt verskeidenheid goedgeintegreerde cabemet wat meer klas vertoon as
wyne opgegradeer eo verbeter, Hy het inderdaad ook wat van 'n plaaslike wyn te verwagte is. Die 1985 is '
van die etikette laat vaar en dit voorspel veel good vir moontlik '0 baie onderskatte wyo en beslis een wat die
die toekoms, 'n Mens kan nie alIes vir almal wees nie. tonge sallosmaak by aandetes.

Waar die veranderings die merkbaarste is, is die Selfs dieversnee rooi, die Simonsig AdeIberg, vertoon
resultale merkwaardig, maar selfs met die geringe nou veel beter as wat ek onthou. Die wyn was oog altyd
veranderinge is daar 'n duidelike nuwe benadering te drinkbaar, maar het nou 'n subtiele volheid wat dit laat
bespeur. - uilstyg.

Ek beveel graag die Simonsig-wyne aan; eerlike
voorbeelde van van die beste wyn in die Kaap.

Simonsig
oorweldig_~ ,t;"o

kosskrywer M.P.K. Fisher
vertel hoe sy en haar

,dogters, op reis iewers in
Amerika, langs die pad
stilgehou het by 'n
gronderige land. In ekstase
bet sy besef dis aartappels.
Hullebuk deur die draad
en grawe kaalhand elk 'n
paar new potatoes uit die
veld...elkeen so groot soos
'n albaster. Ensybeskryf
liries hoe hulle gesmaak
het.

Ek stern met Mary
Fisher-vats aartappels is
sonder weerga. Die ou
knolle wat supermarkte
gewoonlik bied, is nul
.werd. Gaan maarelke jaar
na .die asemrowende
groentemark-basaar wat
die Lutherse boere op

.Philippi in die Kaaphou,
en jy proe hoe aartappels ,
vars uit die grond moet
smaak.
. 'Of gaan. soek. mooi
aartappels 'by, jou

, ,

Jea~ Garde wingerd nie.

!
,BOSCHENDAL·
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..oil Kuper H"nd~ 7827/11A

as in die,

Die Ge~tirztratni,!er ~atin hi~rJie wingerdjie groei is '.

. va'n.'n f~mnaat wat klaarblyklik die grootte van 'sy (;or-', '

spnll1g wecrspreek. Ongelllkkig is die yoillmes klein.

; Maar wie isons om die nat~\lIr hieroorte beyra~gtcken?

'ttminderis meer" beteruitgebeeld'

~erens Op Boschendal

'n LEKKERBEK-priester
hadeea maal diegewoonte
om tafelgebed by sy
lidmate aan te pas na

• gelang van die spyse. By
'n volgelaaide middag
maal: 0, vir die
goedertiemheid, dank ODS

u, Heerl
Enas dit maar skraps

lyk: 0 Lord, we give
'thanks for this, the least
of all thy mercies...

By die tweede gebed
het hy seker gepraat van
aartappels. Sommige
mense trek hut neuse op
vir plain aartappels.

Die wonderlike groente.
her'nlang en interessante ,
geskiedenis, Saam met
koring, is dit een van die
kosse wat die verloop van
beskawings bepaal: Eet
'n aartappel, enjy byt aan _
Ierse ernigrasie. na
Amerika. Sosiologiese
groente. " .

Die wonderlike

.J

';:,'
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M-Nel sit ore aan met volleJls:
. ..."......' _. " :1

M-NETse sogenaamde "vullerprogramme"wordbaie maklik misgekyk. Disniks binder
as 'nskande nie, want die inhoudsgehaltevann afleweringvan"60 Minutes", "Heart of the '
Matter"of "Newsnight" is onvergelykbaar met byvoorbeeld'n insetsel van die SAUK se
"Antenna", wat lelik afsteek by die M-Net-programme;

Hoewel die meeste van die programmeop intemasionalegebeure en dinge fokus, isdit.
net so relevant in Suid-Afrika as in enige ander plek, Vai byvoorbeeld die onlangsc diere- .
regte-program ofdie verslagoar Satanismeen dieboeiendeinsetsel oordie AWB(waaroor ' .' ,
"CarteBlanche" se RudaLandmaneffeongelukkig was),watdie "60 Minutes"-span gedek ,; .•
het, . - .

Kyk 'n mens na volgende maand se bydraes, is die verskeidenheid onderwerpe aileen. '~':'
verstommend. "Newsnight"kyk naFidel CastroinKuba (Vrydag, 3 Aug om 10.40nm)en:','
homoseksuele priesters (Donderdag,2 Aug omI0.45nrn); "Saturday Night" gaan kuier by. '
Londerisc skinderkoerante (Vrydag, 3 Aug om 8.30nm)en "60 Minutes" gaanstap in die ' .
Amazone op soek na wat oorgebly het van die Cumlnapanema-stam nadal Christen->."
hervonners hulle beetgehad het (Woensdag,'1 Aug). , ' '. .'. '

Om terug te kom nadieS weekse bydraes: Vanaandom 8.15 lewer "Panorama" 'n verslag ,
oor die weer (ja, wolke en so aan), Maandagaandom 1.0.30 kyk "60 Minutes" na "anti-fur".
protestors" en Dinsdagaand om 12.05 word daar met, 'n Australiese eggendomroeper ".:

,. gesels.

..:.

• Ii .. _, _1ITiiiI"".--il. ~~__ '_ Ii ;. __ ; __ .__•• _ ..
-,~ And~T"";keppingsverhaal is -In 'n soortgelyke milieu speel - _

! Charles J Fourie s'n. Hier word 'n Berkoffses~o.ooakilometer - 1 -
;' ~~ek;E,maardie~g_ontstaan verdernoordindicQO$tevaqLonden._.,., :-.. ;. " die week by die " .' : •

hOOkom all 'n droom moet_~e.~~L_.Vroeer het Berkoff antieke mites _ .I . ' . ' •.

aangesienhie~edroom~ss~b~e .geneemenhullegeaktuaIiseer("~k", ~AARK-TEATER -"
mensesewerkllkebestaanls.Dithet, en"Agamemnon").Nou-engloook .:' ."'.. _
te doen met angs, swart gevaar, met hierdie stuk se pendant, "West" - - ) -
lenunetjiesdraadomheinde laermen- kyk hy na. hedendaagse - MARK-TEATER -
taIiteit, onvervuldheiden die ':Crsugting lewensomstandighede en historiseer -, :
om aan til hierdie beklenunendhede hulle as't ware deur byvoorbeeld die: Ma:.,n - Vry:8n.m. ~a: 6nm & 9nm _
te ontsnap. Frikkie de Jager (Marcel karakters hulle slang in. wat klink _ DOl'othy Ann G~uld In .".-
van' Heerden)-doen--dit--deur op 'n soos Shakespeariaanse blanke verse - -
da~ga.tiwaal·te.ga~'en·mossieNe-te·laat praat. , . , . : THE HEIDI CHRONICLES deur Wendy :
sldet wat hy dan m sy agterplaas -Rierdie slang is egter vir my _ Wasserstein •
begrawe. . .. gedeeltelik onverstaanbaar ten spyte _ _

Sy vrou, Melsle (Mane Human), van die mini-glossarium agter op die' _ Regie deur ClareStopford- 'Nienet 'n snaakse stuk nie, ook 'n _
oefen valskermspronge vanaf 'n program. Eerstens ken ek eenvoudig _ wyse een' - NY Daily News _
houtkissie en die besoekende Gerald nie die betekenis van sekere woorde - UPSTAIRS . -
Steenkamp (Robin Smith) bid tot die nie, en tweedens, al snap ek wat : :
God van sy voorsate, dra 'n rewolwer sorrunige woorde beteken uit die _ _
en dinamietkerse ~ sy gordel en konteks, weeteknogniew~hulle _ 'Hot from.the Fringe' •
~ets~nvlo~kdatdie~so.st~ verwys nie,omdat ek die - -
DIe emgste mense wat me by bierdie lewensomstandighede.in Landen se - Die beste stukke op -
ontvlugtingspatroon inpas nie is die ooste nie kennie. Daar wasweI mense : :
n:gsprak!isynSorrowen;sypa, Groot in die gehoor wat vertroud was met _ die Grahamstadse _
Piet, aIOOI gespeel deur Mike Mvelase. die stuk se verwysingsraamwerk te _ Randfees ' _

. Hulle is die verpersoonliking van oordeel nan die gelag uit sekere - -
die swart gevaar, wat hom enersyds gestoeltes, maar hulle, was in die - -
voordoe~ a~ die oorsprong vir die minderheid. :.WAREHOUSE BY DIE MARK :
ontvlugtmgsmdroom, maar andersyds Die 1'01 van Mike pas JamieBartlett • _
vol gens 'n programaantekening soos 'n handskoen - vUlger, groot- en _ Tobie Cronje & Gaby Lomberg inJanice '. _
veronderstel is om droomadvies te vuilbekkigop punk- enmacho-manier, - Honeym~ se DOUBLE THICK DREAMS - -
gee: "Die Amadlozi is die geeste van Les, sy mededinger en vriend, doen ' . - Mato!Vr: 7nm vir8.30nm. Sa: 5.45nm &8nmvir9.30nm - 832- -
~ie vO~fvaders .., (Hulle) be~ek dit hom na in die persoon van Nick: 1641- net 10 vertonlngsoor- elndig4 Aug :

.lemandmsy(haar)dromeomadVles Ashby. Lara Bye speel die wulpse _ _
te gee .....Maar Mvelase praat skaars meisieSylv waarvan 'n mens by tye _ KIPPIES BY DIE MARK _
'n paar woorde en van advies is daar net bene entande sien. Danisdaardie _ _
min.spr~e..Watter funksie ~et ~y rol poepende en snorkende pa, gespeel : OJ tot So: 9nm :
du~ m hierdie ~tuk?Tensy hierdie rol deur Barry Burke, vir my die beste _ • ' _
bale sterker \l1tgebou (of heeltemal vertoning van die aand; en ten slotte, _ Fourth Street metThaylma Be-bop swing! . _
geskrap) word, sal 'n mens nie weet die afgesloofde ma' van Leanne - A'capella - 832-1646 _
nie. Goronovsky wat haar af en toe oak as - -

Enaandieeindemoetonsglodat, seksistiese gebruiksartikel moet : . MARK-GALERYE -
dit alles net 'n droom was?Nee wat, voordoen. _. :
daarvoor is Fourie se karakters te Basies gaandit oor seks, geweld, _ Ralf Grunder - 'Graffitti van die Berlynse _
realisties, hulle staanmet aIbei voete die alledaagse lewe, nog geweld en - muur' _ ,';
vas op die grond van die myndorp nog seks en seks en seks. Daar is - - .j
Westonaria. En so word hulleook ,pragtige tonele soos die. : Teletoon 832~.1641 ~:..:~J
oortuigend vertolk deur Gerrit motorfietstoneel ofdie bioskoop-toneel _ • ':. ;:/
Schoonhoven se noukeurige leiding.. (wat ek aI Srens tevore gesien het). _ Bespreekbyenlge,Computlcket, tel 28-3040 _~~
Wat ons hier op 'n belowend nuwe Hoe paradoksaal dit ookahnag klink _ _~~~.
manier gewys word, is 'n stukkie(wit) en hoe erg dit ook die dramaturg se _ Johannesburgse Vloolmark: ElkeSaterdag van 9vmtot 4nm " ".••'1.;
Suid-Afrikaanse. werklikheid, bedoelinge mag weerspreek, dit is - Nuwe mark InPlmstraatvan 9vmtot 4nm. Sondae by die Mary-f:~
ontstellend en konues, beklenunend een van die meer elitistiese stukke: Fltzgeraldpleln van 9 vmtot 4nm. , :, ::~
en uitsigloos, omdat dit nie die groter wat ek in 'n hng tyd bier gesien het. • • • _j;-'

. '.~

.~~~l'_

Watse ding-is-dit die?'
",' <fIO'l"--:="":~" .••_... .•

CHRISPRETORIUS

ARNOLD BLUMER

, In Groot kunstenaar dra by tot die
mensdom-~e.p:-~l'· t~rJl~lIi1!'tybeleid nie'~

~7~.:.c.' _hYV':~I~.....i-=::';:;~I:oDng te '''P.. ""'''''l~'bydie Europese kultuur,
Misldenmoet die Mark-Teaterdit behalwe om die verhaal te vertel nie. Die obvious ding is om by die teks eerder as om dit te verwerp.

29nY.~~g,qm.c!ie stel van "diesel and Hulle lwor~,ni!E,Jfg~~~,oLkriti~~ haak en net nog 'n psycho- , Ek sou se dat 'n groot kunstenaar
dust" te hou 'vir elke ander Sam_~eFend teen!.>,2!..di,e_~s.van die draJru!,ppj~"xl)!:{.Ekvoeliemandmet bydra tot die rnensdom, eerder as tot
Shepard-ripe play watons nog oordie 'spel,/wat heeltemal naturalisties is, ~ JaleoUnoet bydie teks verbykom 'n spesifieke partybeleid. Maar ekhet
jare gaan sien.' nie".Dit sou 'n uitdaging vir Ilse as en die werklik teatrale betree. Dit is nou weer so lank aangekarring oor

Verlede week het ek gese dat dit regisseur gewees bet om hulle wat ons bier nodig het. En wie sa dit "diesel and dust" en "Hou-den-Bek" ,
elitist geword het om te dink. In 'n heeltemal uit te sny en die probleem is nie People's Culture nie? Ons sal dat ek maar Weer moet uitstel tot

, teaterkontekswil ek se dat dit elitist dant~~traal op te los. dit nie weet nie, omdat ons dit nie volgende week.
geword het om suiwer teater te mask. S#ole word ook binne dieboogs doen nie, . Ek wil graag 'n hele' stuk wei aan
Neem "Hou-den-Bek" as voorbeeld. naturaHistiese konteks gebruik, soos Ditbring my uiteimelik by Barbara diekonsep van People's Culture versus
Dit was mislden die beste produksie die baba wat in 'n baadjie verander en Masekela uit, Voordat ek uitwei oor normale culture. So volgende week
op die fees, maar terselfdertydhet dit nie deurgevoerword nie,Ditkom oor haar moet ek duidelik maak dat ek sal ek voortgaan met my soapie oor
my die meeste gepla.. . eerdef,asof"tfre-gtc'baba-onpraktiei-ieilh6nderdpersent methaarsaarnstem ons GROOT EN BELANGRIKE'

Juis omdat dit so baie teatrale sou geweeshet en toe maar besluit ig--oor'ons-kiiltuut:dilemma en dat dit . SUID~AFRlKAAN-SE KULTUUR
moontlikhede gehad het wat nie op di~baba/baadjie-simbooI. veroorsaak is deur apartheid. WAT BLYKBAAR HEELTEMAL '
uitgebuit is nie. As 'n mens 'n roman Waarom hierdie simbole Wat my pla, is haar verwerping UNlEK IS FN ONS IS ALMALBAlE
verwerk in 'n ander medium, sou ek problematies word, is omdat hulle van die sogenaamde Eurosentriese SPECIAL. ,
se datditverdergevoermoetwordin gebruik word saam met 'n "Equus"- kultuur. Europa het ook tog deur sy • 'Houd-den-Bek' is nou in die
daardie medium. "Hou-den-Bek" het perd wat net eenvoudig 'nperd bly en eiepynen revolusiesgegaai'i't~~ldett';''-~R'''o"!o(jep;;o;rse-S-tadStCaieii''esien.
vir my gelyk soos 'n gei1lustreer.de_.'n .teestel wat weer heel naturalisties -_._.- ..,',..;- ,~''l. ---..-
weergawe van Brink se roman. .. aangewend word. .

Dit is asof die twee regisseurs - Ek dink Ilse is een van die beste
Ilse van Hemert en Tjaart Potgieter - jong regisseurs in die land maar haar
te veel respek gehad het vir Brink se probleem is haaragtergrondas akteur,
roman. Sy verwar die suiwer teatrale met

Maar wat my die meeste geplahet, boeiende toneelspel en maak dus die
was die vermenging van style. As fout wat meeste Suid-Afrikaanse
style doelbewus deurmekaar gegooi regisseurs maak.
word, kan dit baie effektief gebruik Hulle skenk nie genoeg aandag
word, maar in "Hou-den-Bek" dink aan die formele kenmerke van teater
ek ditwasmeer 'n geval van onkunde. nie, Beligting, klank, beweging, spel,

Neem die lang monoloe ontwerp, en die teks moet saamwerk

EK is seker die enigste mens in die
land wat nog oor Grahamstad skryf,
maar soos 'n idoot het ek belowe om
verderuit te wei oor "Houd-den-Bek",

,"Diesel and Dust" en die Masekela
speech.

Ek kan skaars onthou wat ek wou
se. Al wat nog aan Grahamstad
herinner, is die feit dat aImal wat daar
was griephet, Mens noem maarnie al
die ander siektes wat daar opgetel is
nie, "'~ /

Ek wil nie veel oor "Diesel and
Dust" se nie, behalwe dat dit my laat
verlang het na die '70s toe mense nog
delmmiddels gebruik het en geskryf
het oor visioene, Ek is mal oor die
woord "dwelnuniddel". Dink aan
jouself as 'n dwelmslaaf, Is dit nie
wonderlik nie? 'n Dwelmslaaf wat in
dwelmnewels rond-drift.

Anyway, dis waaraan "Diesel and
Dust" my laat dink het. Die skrywer
moes miskien klein lettertjies gebruik
het soos in "sex,lies and videotape".
Ek dink "diesel and dust" lyk baie
beter. Skrywers moet twee keer dink
voordat hulle op kleinhoewes buite
Johannesburg gaan bly en skryf oor
hulle visions. Ek sal wat wou gee om
vir 'n slag 'nplay te sien oorintelligente

THING? A RECREATIONMYTH
Deur Andrew Buckland
Met Andrew Buckland, Dan
Sebogodl en Jennie Reznek
Regie: Janice Honeyman
In die Baxter-konsertsaal

EAST
Deur Steven Berkoff
Met Jamie Bartlett, Nick Ashby,
Lara Bye, Leanne Goronovsky
en Barry Burke
Regie: Chris Weare
In die Baxter-AtelJee

VryDag! 27 Julie 1990

DIESEl: AND DUST (.,.and the
,fear of free fa'll)
Deur Charles J Fourle .
Met Marcel van Heerden, Marie
Human, Robin Smith en Mike
Mvelase
Regie: Gerrlt Schoonhoven
In die Klein-Teater

MET sy (her)skeppingsvetbaal volgens
die evolusieleer bewys. Andrew
Buckland weer eens - soos met sy

.prysbekroonde "The Ugly Noo Noo"
- hoe vol vindingryke, vemuwende
verbeeldingskrag sy kop is.

Drie kwarks,Neut (Buckland),Lep
(Dan Sebogodi) en Alpha (Jennie
Reznek) gaan op 'n ontdekkingsreis
uit die niet om'n ding te ontdek. Hulle
ontdek dit egter nie, maar skep dit
self, die ding, naamlik die heelal.

En dan beginhulle opklim teen die
menslike stamboom, van skaaldiere
via visse en reptieletot hulleuiteindelik
by homo sapiens uitkom. En net hier
hou die storie op. Jammer, want daar
sou nou ondersoek kon word hoeveel
reptieligheid en aapstreke nog oor is
in vandag se mensdom. Ook die storie
se begin bevredig nie heeltemal nie:
hge kan jy dan iets ontdek, as jy dit
eers self moet skep? .

Nogtans lewer ai drie spelers puik
- en partymaal selfs akrobatiese 
spel, veraI as visse, reptiele met
flitsende tonge en dinosourusse, begelei
deur Macek Schejbal, Kelly Petlane
en Mandla Zikalala se orkes op die
verhoog.
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Haines signed up with the RSC for a
year In 1988, following his Iago opposite
John Kanl's Othello In J an et S u zman 's
production of "Othello" at The Market
Th ea tr e.

R icha rd Haddon Ha in es was born In
E mp angen l ln 1948. HIs dra ma t rainin g
to ok him to the University of Natal and to
UCT. In 1973 he joined Pa ct a nd the
follo wing year: won th e prest igious Stewa r t
Le ith Award for best actor In "Children of
the Wolf".

H aines earned another Ste wart Leith
Awa rd In 1982 for h is superb playing of
An tonio Sallerl ln " Amadeus". It wa s a
performance of the kind one Is vo uchsa fed
once In a lifetime and even now I recall
with wonder and pleasure the brilliance of
Haines's creation.

Equally remarkable was his Clarence
Darrow In the play of the same name.
Haines delighted In the playing of the
punctilious American lawyer, leavening the
character's Inexorable logic with humanity
and humour.

Haines's deep love of and commitment
to Shakespeare was rewarded In his time
with the RSC. But fate was both benign
and cruel In allowing him the jewel of Lear .
and then snatching him away so soon.

O,e Standard Bank van SUld ·Alnka Beperk IGereglStreerde bank) Reg no . 62100738/06

Fate both
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It was with a th rlU of anticipation that I
settled do wn In front of a television set a
few mo nths ago t o watch RIcha rd Haines
playa charmingly dis solute liberal
newspaper ed ito r In R ob ert Ki rby's
teleplay "Fina l E ditio n " .

The progr a mme p r ovid ed a rare op por
tun ity to glimpse Haines p ractising hi s
finely-ho ned cr aft , In the furtherance of
whi ch he had left these shor es for En gla nd
two an d a hal f yea rs ago.

Tragically, at the t ime th e teleplay was
r eminding us how sorely Haines had b een
mi ssed since leaving for London, he had
collapsed 0-;; stage there and been taken to
hospital.

Flown back to South Africa last week,
he died on Sunday. Platitudes of sorrow
and regret cannot express the enormous
loss to the art of theatre caused by his
premature death at 41. An acting career
already studded with critical acclaim and
popular approval was destined for even
greater achievements, portents of which
were provided by his triumph as Lear for
the Royal Shakespeare Company at
Stratford-upon-Avon and the Almeida
Theatre In London.

MOENIE die avant garde-tentoonstelllng
by die SA KUrlSvereniging In Pretoria
mlsloop nle.

Onlangse werke deur Arlene Amaler·
Ravlv, Wayne Barker, K endell Geers,
Nell Goedhals, Gunther Herbst , en
J oa chi m SchOnfeldt Is te sl en.

Die tentoonstell1ng vertoon on der meer
Schonfeldt se beeldhouwer k wat nle aan
vaar Is vir die Johann es burgse
Kunsmuseum se wedstryd nle.

Die ra d lka le nuwe ultgangspunt va n
die "jonger geslag" kunstenaars word
hler verteenwoor d lg.

Die JODger geslag
se hul se

•Wlnnaar
'n mens kan die lang, uitmergelende tonele van smart en

. lyding nie juis genotvol noem nie • herskepping van die
le we voor die industriile reuolueie.
Augustpraat so oar 'Pelle": ''Ek wou die roman gebruik as
grondslag vir 'n brei, epiese prent oar die mens in sy
oorspronklikegedaante. Die mens is 'n eeneame skepsel en
omdathyofsybewus is vansy bestaanen syverganklikheid,
verla ng hy ofBY na die liefde van ander mense en kontak
met die natuur.
'~ kind put Pelle krag uit die natuur.Hy idenii{iseer
daarmee en leef in harmonie daarmee. Maar sy oopheid
laat hom weerloos en bring baie mislukkings mee. Hy leer
hoe om sy menswaardigheid te bewaar.
''Pelle se storie is universeel en"ewigdurend. Die prent is
hoofsaaklik 'n verhaal van geloof in mense. Dit is nie 'n
r ealistiese sosiale dokument nie. Armoede en lyding is al
g e noeg in anderprente beskryf. In 'Pelle' is hulle bloot die
agtergrond. Die belangrikste aspek in die roman vir my is
die groot, beeldskone en dramatiese beskrywings van mense."
• ANDREA VINASSA

o•

DIE Amerikaanse TV-persoonlikhei d wat hornsel f so lekker
tuisgemaak h el in Suid-Afrika. Ted Le Plat . is die seremonie
mees ter by die rolprenttydskrif Southern Screen and Stage se
"Sui d-Afrikaanse Rolpren tfees" ... dit is 'n fees van prente wat
gemaak is toe jy nie 'n goeie draaiboek nodig gehad het nie .
bloot 'ngroot behoefte om Jan Taksman te ontwy k.

Altesame nege prente w ord Sondag by die Nu Metro-teaters
in HydePark vertoon. (12nm, 2.15nm enS. 150m) .Ma ardis nie
al nie. Die regisseur. Cedri c Sundstro m, sal die pub liek wys
wat a ler die skerms op 'n rolprentstel aangaan deur 'n paar
tonele lIil "The Foster Gang" -na vemeem wor d behartighy die
regie v die prent b innekort - te verfilm. Die vertoning begin
1O.30vm.

Daama kom van die sterre van die prente wal om 120m
vertoon word. in hoge movie-styl daar aan. Verskeie uitstallings
sal Ie gen wees.

'n '~ol1yveld" gala-partytjie word teen laatnag gehou.
Kaartjies is teen R70 te koop.

Diefeesprente is: Bruce McFarlane se "African Express";
Gray Hofmeyr se "Dirty Games"; Jan Scholtz se "Paradise
Road" Cedric Sundstrom "American Ninja IV"; "Voice in the
Dark" llel SandiSchultzenJohnSavage; "Prey for the Hunter"
met TciidJensen; Sias Odendaal se "Nukie"; "Rutanga Tape s"
met SlJian Anspagh. en ook Darre ll Roodt se 'The Stick."lees

Pell

Dieks Up
she ler'·

Neue 1ax

Hollyveld-

Nooit

Punk

in te stap voor die oe van die hele volk.
Hul eerste verskyning was om 'n kreunende

tafel. waar hulle mondvol vir mondvol afskeid
geneem het van koek en tert. Ons kan maar net
se, vasbyt mense.

Dis seker nie die eerste keer da t mense vir
Schalk "Boer" Jacobsz gelag het nie . maar hy
gooi darem daai KGB -aksent so in die be
graafplaas van die binnekring. En konjulle kop
9fstert uitmaak van die baas spioen Alia s Maske
en sy girlfriend van die Patrys Loemoemba
universiteit in Siberie se Iiefdesnaweek op
Majorka? Onthou net, mei sie. "daar is sekere
dioge wat jy my nooit moet vra nie" .

Ek het nooit geweet ou Germanicus was so 'n
kranige skut nie, reg om die Geel Raka' s met
pistool en rewolwer van Bloubergstrand af te
hou nie.

Maar hoe kon so 'n strateeg oom Paul u itlaat
uit daardie ongelukkige Republiekfeeskonsert?
Hy wat nadoods deur lannie Elize gekroon is tol
boerepunker, kon mos 'n lekker nommer geskryf
het oor oom Paul en Sammy Marks en die Vol
BOlle1s, mel 'n raserige slolloneel in Jame sons,
Co mmi ssionerstraat.

Maar wie w i! nie oud word soos oom Wyk
nie? Agteroor sit met 'nsakdoek oor die oe as die
lig joil pia of die gaste jou verveel. En ver van
iewers ruggelings stort, tyd he omjou sterfgebed
te ve rsorg.

rolprent se.
(Nietzsche het die tema verken in Die Ge

boorte van die Tragedie, waar hy aantoon hoe
die antieke Griekse teater juis as godsdiens
ontstaan het .)

Die rolprent lewer kriti ek na weerskante.
Enersyds kom die Kerk on der skoot omdat hy
nie die dramatiese skuiwe nde aard v die
Christelike odsdiens wi! erken nie . Die Chri s
telike geloof is tog 'n teks wat van tydperk na
tydperk moet beweeg en sy terme by die kul
turele omgewing moet aanp as om te kan oor
tuig .

800s Jim Morrison
en Jim Reeves wat al

in plekke soos die
Vrystaat opgemerh

is, is Jesus Christus
en Jacques Brel

onsterflik

mooi, rooi Ideur wat ons mense agter aan eel.
Self het ekke half moeilik gesluk aan al die

karkasse op Dinsdagaand se nuus. Eers al die
bloed en doodslag, dan nog al die partye en
bewegings se Ideure en embleme, en hulle
kommentare. Toe die doodgeskiete HamlS-getuie
in die veld, toe die geveg van die slagters .

En wat is ons liewe volkie se reaksie?
Hulle staan lang toue die straat af om die

goedkoop vleis te kom koop van die le er
lingslagters. Nes rugbygeesdriftiges nagwaak
hou om kaartjies vir 'n groot wedstryd te koop.

Bitter einde
"Die Game" bet ook na 'n billereeinde geswiep.

Ou Charlie se ma -hulle wi! skei. dis nog te
verstane. Maar toe slaan Charlie se grootste
bewonderaar hom met 'n piksteel oor die kop.
Net omdat Charlie nie vanhomhou omdat hy 'n
rassis is nie .

Oeps. daarduikdie kranige Cllarlie sy maatjie
morsdood, net omdat die vir Noord-Transvaal
speel in pleks van Province.

'n Jaarlange depressie volg . wat l'ers eindig
toe Charlie die skoollaaties leer rugby speel. Hy
leer hulle darem so hardloop dat hulle knieggies
nie seerkry nie.

Vet spook
Intussen spoo k die vrees vir vetwees ooknog

onder ons volkie . Brumilda van Rensb urg se
ouma . byvoorbeeld, is dood aan vel.

Alleen maerword. is egter swaar , dus het die
stewige spannetjie besluit om hul skraal toekoms

Die waarskuwing is ook duidelik: dat hy
irrelevant en skynheilig sal word as hy dit nie
doennie.

Die priester wat 'n verhouding met een van
die aktrises het - 'n Maria Magdalena-figuur 
mallk dieselfde fout astlie Fariseers van toent er-

/ tYd. Hy is skynheilig, wanthy verhefdie "W et"
bo die strekking van die "Woord" en sink weg in
diekontradiksies wat nie sou bestaan het as hy

.riie so stiks iende was nie, Tog het die kyker
simpatie met alle karakters ,

Die Roomse simbool van die Maagd-Moe
der, wat vervang word deur 'n meer heden
daagse siening van die geboorte van Christus , is

\
vir die priesler belangriker as Daniel se m
ende boodska : dat kommersiele kuns die Un!

~ van kuns nie snap me.
Andersyds, loop die sekulere wereld deur vir

~
volslae afwesigheid van geestelike waardes

en 'n geestelike bestaan. Die Kerk ontken dat die
wereld 'n dramatiese gegewe en 'n verhaalis, die
"wereld" op sy beurt, vervlakhierdie drama tot
show biz.

In die eerste toneel van die rolprent pleeg 'n
jongman selfmoord omdat hy nie antwoorde op
die vrae van die lewe kry nie. Skielik bring die
kamera 'n bietjie afstand tussen die toneel en die

vleislus

JAN KONTERDANS

kleur van
Mooi rooi

~~

VICTOR MINIK Bkryf oor TV

JESUS OF MONTREAL
Met Lothalre Sluteau, Catherine
Wilkening, Johanne-Marle Tremblay,
Remy Girard, Robert Lepage
Regie: Denys Arcand

JESUS CHRISTUS en Jacques Brei het meer in
gemeen as dat a1bei perdfri s en gesond is en
woon in 'n groot stad , dankie . Soos Jim Morri
son en Jim Ree ves wat al in plekke soos die
Vry staat opge merk is, is hulle onsterflik.Omdat
hulle tragiese lewens gelei het, spoo k hulle by 'n
mens.

So ek was bly om Jesus, wat ek laas as kind
gesienhet, weerinMontrealraak teloop. Ofwel
in Rosebank. Maar weer het die storie droewig
geeindig, so I'll be damned as hy Die reeds in
Suid-Amerika opgeduik het nie.

Dit was in elk geva l 'n aangen ame ve r
rassing. Die rolprent ontvou soos 'n slrooibiljet
in die verbeelding lank nad at jy dit gesien he t,
Dis vol e ro mel inle ekstuele verw sin s
simb liek. Die veelvlakki eid daarvan rela
t ivee r e . e lets wat n mens aaroor tese hel tot
'n voe tno ta ,

Om die Jesus-verhaal nuut ie rnaak, is nie so
moeil ik nie, want dis 'I} argelipiese ver haal en
beskawings en mense skoei hullewens gedeel
tel ik op sulke verha le,

Die gegewe van 'n modeme Jesus val dus in
die filmmaker se skoot, maardi t doen nie af aan
die kunswer k nie. 'n "Maklike" verhaal kan ook
baic goed wees.

Op die eie tydse vlak is dit die verh aal van
Daniel Coloumbe, 'n jong, onbekende akteur
wat, soos baie van sy Westerse ge slagsgenote,
in Indie gaan reis hel en terugke er na Kanada.
Hy gaan Montreal toe. kry 'n opdrag van die
Katolieke Kerk om Jesus in 'njaarlikse Passiespel
ie vertolk en dit op die koop toe op te kikker.

Hy vers amel 'n handvol akteursvriende 
twee mans en twee vroue - en hulle bied 'n
herinterpretasie van die Passiespe l in die tuine
van die katedraal aan. Die aanbieding word op
~ beskryf as die "honest show in town".

Die Kerk is ontevrede dardie Je susverhaal in .
eie tydse terme vertel word, en stop die pro
duksie.

Die akteurs en toeskouers glo in hul weer
gawe en gaan onwettig mel die produksie voort,
In 'n onderonsie tussen die polisie en toeskouers
val die krui s met Daniel wal daaraanhang op die
grond en vergruis hom. Hy sterf later in die
hospitaal. Die voorspelling van 'n mede-akteur
word so bewaarheid: dis evaarlik om tra edie
Qp.te v r.

Ander mense se lewens word gered deurdat
Daniel se organe op hulle oorgeplant word . Sy
mede-akteurs besef die sin van sy lewe - dat hy

'Konserwatiewe' Blye Boodskap
kyker, en 'n mens besefmet 'n skokjy kyk na 'n
verhoogstuk. verskeie maniere mw die
rol rent die un! dat eni e werklikheid we sen
lik n teks met n verh aal .s,

e skap aan die funda mental ' s e is
duidelik, maar dieselfde hoods aan die kUlere
wereld is meer onthutsend: die komme rsiele
baaierd waarin ons leefis nie 'n gegewe waaraan
ons niks lean doen nie, maar :n verhaal van
uitbuitin~wat die mens selfgeskry fhet en voor
verantwoordelik is.

Die speier wat in die tonee lstuk selfmoord
pleeg, verwerf daardeur roem en is nie in staat
om hom van die kommersiele teater los te maak
nie, al besefhy dat Daniel, in sy eie woorde , die
"werklik goeie akteur " is. Soos die rykjong man
"hang" hy homself aan show business op.

Hoe die eie tyd se met die Bybelse verhaal
korreleer, is deurgaans aangrypend: 'n Vol
gep akte moltre in wat wegtrek wanneer Daniel
(Jesus) op die perron sterf, simboliseer by . die
"bree weg n a die verdoemeni s" en daar is-die
toneel waar "Satan" vir Daniel op die boonste
verdieping van 'n wolkekrabber versoe k.

Die kritie k het al opgeklink dat die rolprent
"oo!}emanipuleerd" is. Veral die tonele waa rin
die anedaagse.lewens van die akteurs uitgebeeld
w ord, kan teatraal aandoen.

Maar 'n mens moet in gedagte hou hu lle is
akteurs en maak doelbewus drama van hullewens.

"Jesus ofMo ntreal" val ook in die Franse rol
pre nttradisie, wa t meer erkenning aan die drama
ti ese, speelse aard van die alledaagse bestaan
gee as Holly wood. .

Laasgenoemde buig agteroor om die "ree le' '
onbewuste oomblik vas Ie Yang, maar as gekyk
word walter tradisie die meeste geposeerde en
se lfbewuste momente het , is dit juis die Holly
w ood-tradisie.

Die rolve rdeling is 'n kragtoer soos min.
Lothaire Bluteau se "wispy" teenwoordigheid
en sa moedi e krag as 'n Jesus-figuu r is heel-
temal oortuigend. Max von S ydow

"Jesus of Montreal" is 'n verruklike weer-
awe van die Cluistusverhaal in eie dse terme

maar dit k Die van die ortodok se betekenis
van ie iiilioud af nie.

/ Disin die filosofiese sindus 'n gesekulariseerde
w Juis daarom is die men se wa t die waar
skynlikste .aanstoot kan neem aan hierdie om
strede rolprent Die teoloe nie, maar intellektuele ?
met 'n futuristiese ingesteldheid wat die vergan- ' DI T 'I k f d ' Sk d' . I de h I
klikheid van aile inhoude aanvaar, WI voor om 0 Ie a n In awrese an u

Hierdieis 'nkunswerkwatoortuig envansy rolprentboikot op Suid.A frik a effena uerslap het , Hoewel
eie "boodskap" oortuig is. Daarom~dit nie as enkeleprenteeoos "Babette'sFeast"deurgeglip het, was die
agnosties beskryf word~ . boikot redelik effektief en het ona onder goeie p rente B OOS

Diseiritlik'n"konserwatiewe" moviewat die ''My Life as a Dog" n ooit h ier gesien n ie,
Blye Boodskap uitdra. Toe ''Pelle the Conquer or" in 1988een va n die treffers op d ie

En dit bewys dat die boodska meer ter sake Cannes-Fees was, w ou d ie ver vaard ig ers dit nie aan S u id
~ as ooittevo~ m~ar sle s as'~ vers 'we Afrika verkoop nle, Nou hetS ter .K inek oraan gek on d ig dat
t~atmet die seisoene kan WIsselen staande hulle binnekort die epiese Deense p rent . die prent h e t niks
bly. kk ' . . h ' 'tr 'kmet so er urt te waal nle' ler gaan ur er •

------------------------------------------------ Die regisseur Bille August het die regte vir Martin Amlersen
Nexo se klassieke roman oor die p roletar iaat in 1983
bekom. August is toe pas by die Mosk ou.Rolprentfees bekroan
vir ay 'Twist and Shout'~

Die prent is in samewerking met die Deen se Rolprent.
Inatituut vervaardig. D it was nie maklik nie. Verfilming
het driejaar lank g eduur. (Max von Sydow . regs · speel die
hoofrol van 'n armsalige werker. en die U .jar ige Pel le
Hvenegaard. links · speel sy seu n .)
Maar dit was bealis die moeite werd. Dit is 'n skitterende •

NES ons begin Ida, moet ons hoo r dis ons eie
sku ld. Die slagters, se "50/50", het die kanker
wekkende nil rate uit die vleis gehaal, maar toe
Ida die publi ek die vleis is te vaal. Dis mos die
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van nuwe werke deur
. Patricia Perloff. Tot 28 Julie.
Baxt,r-Galer}: Algemene
galery-uitstalling,
Art Scene, Seepunt: Ge
mengde galery-uitstalling.
Ch,ls,a-gal,ry. Waterloo
weg 51, Wynberg: Uitstal
ling deur verskeie plaaslike
kunstenaars,
GaUery709, Adderleystraat:
Uitstalling getiteld Contem
porary Trends II. Galery

.versameling wat beeldhou
werke en skilderye deur
plaaslike en internasionale
kunstcnaars insluit, ,onder
andere: Judith Mason
Attwood, Philippa Hobbs en

-Andre Naude,
Kunskamer, Bergstraat 14:
Suid-Afrikaanse . kunste
naars SODS Pierneef, Maud
Sumner, Maggie Laubser,

. Irma Stem, Preller, Welz,
.KibeI, Caldecoll en Boon
zaaier,
Gallery Int,rnational, St
Georges-sentrum: Algeme
ne uitstalling.

. "~ ~ '\"'.
• ~ ,'J

SouthAfrkan Association01
Arts, Kerbtraat: Uitstalling

KAAPSTAD

Kim Sae1cs-gill,,.,,.YeoVille:
01'die laasteSondag van elke
maand hou die galery 'n oop
dag wanneer die publiek die

.geleentheid \cry om kunste
naars in abie tc sien, Mand
jiemaak-demonstrasies en so .
aan, Tel: (011) 648-6107.
The'lsa' Jo " Wor1cshop,
Bizarre-sentrum, Yeoville:

.Handgemaaktc juwelierswa
re en 'n verskeidenheid van
etse deur Theresa Naudc.
African Magk: Inheemse
handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en .outentiek.
Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milkwood
sentrum 91, Pleltenbergbaai.
Zona. NaieweMrika-kuns en
-appliek; inheemse handwerk
en kuns. Grandaan 64,.Nor
wood, Johannesburg. Uitstal
ling deur Samson Mudzunga,'

Bas,: Sondag is Jazz Denn. Tel:(021) 23-3667 vir inligting oor
wat in die week daar aangaan. "
LaM,d, Vicloriastraat, Clifton: Jeff Weiner en Mainstreamelke
Saterdag van 2 lot 6nm.

KAAPSTAD

•••••••• JOHANNESBURG

Jamesofu, Commissionerstraat: Diejol is weer aanmetverskeie
jazz-groepe wat elke Woensdag, Vrydag en Saterdagaand
optree, Tel: (011) 834-2351. .
PiccadiJl} Bar, Highstraat, Brixton: Vanaapd: Little Sister.
Woensdag: Diamond Dogs.Saterdag: Jack Hammer. Tel: (011)
726-6019.
Roxy Rhythm Bar, Melville: Maandag: Count Ash, Dinsdag:
Little Sister, Woensdag: P J Powers. Donderdl!g:-Tananas,
Vrydag: Fat City, Saterdag: Diamond Dogs. Tel: (011) 726-
~~. .

RunWurs,Rockeystraat: Wocnsdag: Louis Levy, Donderdag:
Stan Jones (ldavier) en Art Kelly (bas). Hulk tree ook Sondae
saam met Gil Anderson (tromrne) op. .
RadiumBttrHall,Louis Bothalaan: Sondac: The Fat Sound Big
Band tree hier op, Bel om uit te vind watter Sondae: (OIl) 728
3866.
Kipplts, Mark-Teater, Newtown: Township-jazz se
'voorstedeliketuiste. (Toc op Maandac, die res van die week oop
van scwc-uur -ennaweke van vyf-uur- tot laaL) Fly by Nite tree

. tans hier op - jazz fusion. 'Il. .
Th, Juru:tIon, h/vBree- en Claimstraatt Ouer" rock en new
wave met 'naparte vertrckvir "live" grocpC, 'n daktuin en video
en pool-karner. Welkome afleiding van die disko-twak op ander
plekke. Chris Prior is soms Saterdagaande die platcjoggie. Vir
"denkcnde"jollelll. ,
Late Nit' Duu's, Melville: Laatnag-alternatief vir middel
atedelinge. Oop van' vyfuur srni¥ags lot baie laat saans en
Saterdae vir rniddagetc. Etea word sewe dae van die week lot
laataand bedien.
Club Manzattan, MoletsaRC, Sowelo: Hoer-inkomstcgroep
disko. Oop van II nm. Maandae en Dinsdae is toegang gratis.
Twee gratis biere op aande wanneer tocgang gevra word~ Aile
soorte musick.
BlulS,Marshallstraat 165: Wesens vandie noordelike voorslede
(ouderdom tussen 2S en 35) se uithangplek. Disko-musiek,
flitscnde Iigtc. spieels, mense met grimcring... daai soort van
ding.

PLUS

Tigcr' On Thc Bcat
Karate Action . (A)

MON·FAt 930, 2.00. 7.30SAl 1100,330, 800

.GALERVE .',;>

• JOHANNESBURG

Next ofKin

BAD
INFLUENCE

Pretty Woman

, Romantic Comedy '(2-14)
Richard Gere, Julia Roberts

DAilY:9.30, 12.00,2.30,5.15.7.45.10.15

Back To The
, Future III

Suspense Thriller (2·19)
Rob lowe, JamesSpader

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15.7.45,10.00

Romantic; Comedy (2-14)
Richard Gere,Julia Roberts

DAILY: 9.30. 12.00.2.30.5.15.7.45, 10.15

.Next ofKin

BAD
INFLUENCE

Pretty Woman

Suspense Thriller ' (2-19)
Rob Lowe, James Spader

DAilY:9.45. 12.15. 220, 5.15.7.45. 10.00

Action Comedy Adventure (A)
MichaelJ. Fox, ChristopherLloyd

DAilY: 9.30. 12.00,2.30.5.15,7.45, 10.15

Karin KeK"ron.galery.
Bryanston: Uitstalling van
werke deur Pamela Prendini.
ToP Augustus.
Gall", on th« Marktt,
Newtown:' Uitstalling van
wcrk dcur Alastair Findlay,

. Derek Bauer en Tinus Horn.
Tot 14 Augustus.
Les Arl Intl11latlollll1, Rose
bank: Uitstalling van etse en
kunswerke deur verskeie
kunstenaars. Tot einde
Augustus. _
East Urquharl-galery, Mel
ville:Uitstalling van blomme
skilderye deur SharIand East
Urquhart. Tel (011)726-6677.

Suspense Thriller
Rob Lowe, James Spader

PWS
YOUNG GUNS

Outdoor Action (2~10)
CharheSheen, Kiefer Sutherland

•••In1~~ MON·FRI 9:,,~~7H~;d 330 800

Karate Action (A)

BAD
INFLUENCE

Suspen.e Thriller (2-19)
Roblowe, JamesSpader

DAilY:945. 12.15.2.30. 515. 7.45. 10.00

:, .

Aomantic Comedy (2-14)
RichardGere,Julia Roberts

DAILY: 9.30. 12.00.220,5.15,7.45,10.15

AWa" Disney Adventure (A)
DAILY: 9,45, 12.15.220.5.15,7.45.10.00

Next ofKin

Back To The
Future III

Action COmedy Adventure (A)
Michael J. Fox,ChristopherLloyd

DAilY:9.30. 12.00.220,5.15,7.45. 10.15

'1 I

Pretty' Woman
RomanticComedy (2-14)

Richard cere. Julia Roberts
DAILY: 9 30,12.00.220,5.15.7.45. 10.15

Op"a: SWEENEY
TODD wissel af. met die
vertoning CANDIDE. Tot
28 Julie. THE RAPE OF
LUCRETIA open' 28
Julie. TotS Augustus. Tel:
(021) 21-5470. _

BAD
INFLUENCE

Suspense Thriller . (2-19)
Roblowe, JamesSpader

DAILY: 9.45.12.15.220.5.15.7.45.10.00

Pretty Woman

BAD
INFLUENCE

Suspen.. Thriller (2-19)
RobLowe.JamesSpader

DAILY: 9 45,12.15.2.30.5.15.7.45.10.00

Cone"t: Andrew
Buckland se TIlINGI is
lot 4 Augustus hier. Tel:
(~21) 685-7880.

TheLiUle
Mermaid

Nleo Malan.T,at,,:
. Theat,,: WHO'S

AFRAID OF VIRGINIA
WOOLF. Tot 21 Julie.
Met MichaelMcGovern en
Christine Basson. 'Tel:
(021) 21-5470.

In dieli"na isTHE ZOO
STORY lot 4 Augustus.

. Tel: (021)21-5470. '

.' ,

The LiUle
Mermaid- .

BAD
INFLUENCE

Sulpen.. Thriller 12-19)
. Rob Lowe,JamesSpader

DAILY: 9.45, 12.15,220,5.15.745.10.00

A Waft Disney Adventure (A)
DAILY: 9.45, 1215,230,5.15,745,10.00

1'1 :1

Ski Patrol

Action COmedyAdventure (A)
Michael J. Fox.Christopherlloyd

DAILY: 9.30, 12.00.220,5.15.7.45.10.15

INTERNAL
,AFFAIRS

. Acllon (2-19)
Richard Gere,Andy Garcia

DAILY: 9.45. 12.15.2.30.5.15.7.45.10.00

CAT
CHASER

A Sexy Crime Thriller (2-19)
Peter Weller,KellyMcGillis

DAILY: 9.45, 12.15,2.30.5.15,7.45, 10.00

Back To The
Future III

Red-Hot Comedy Action (A)
Roger Rose,MartinMull

DAILY: 9.45. 12.15,220, 5.15,7.45, 10.00

sex, lies
and videotape

Award Winning Sex Drama (2-18)
James Spader.Andl' MacDowell

DAlLY: 9.45. 12.15,2.30.5.15,7.45.10,00

Cronje, Tonia Selly en Lana
Grcen. Tel: (011) 832-1641.

Baxt".T,III,r, Mainstraat:
StudW: Berkoff se EAST.
Tot 11 Augustus. Tel: (021)
685-7880.

Ski Patrol

KAAPSTAD

By die 'Alhambrfl·T,aur
kan Gordon Mulholland en
Rex Garner in MOVE
OVER MRS MARKHAM
gcsienword. Tel: (011)402
7726.

Ski Patrol

Rod-Hot Comedy Acllon (AI

DAllV: :~.e~2~~~~'.~~~~1n5~ul~, 1000

I CAT
CHASER

• A Sexy Crime Thriller (2':19)
Peter welter, KellyMcGillis

MON-FAI: 6.00, 830 SAT:220. 6 00. 8.30

• I

Red-Hot Comedy Action (A)

DAr~V: :'~~,e;2~~~~'~~~~~~~l~, 10,00

Back To The
Future III

Action Comedy Adventure (A)
Michael J, Fox,Christopherlloyd

DAilY' 945. 1215.230.515.745.10.00

:11

Courage
Mountain

Adventure (A)
CharlIe Sheen,leslie Caron

MON-FR' ~. 0

':: NU METRO H· , .,
Menlyn Park • .; ~, 47·4568

2-21

(2·'8)

I "

Tom ~tank9. Meg Ryan

By die Vlctory-T,at" in
Orange Grove is JESUS
CHRIST SUPERSTAR Ie
lien.

Susan Pam se uitmuntendc
CURL UP AND DYE is
Icrug by die MIII'k·T,aJlr.
Tel (Oil) 832-1641.

By die Mark·T,at" se
Wll'lhOUSl is Janice
Honeyman se DOUBLE
nncs DREAMS te sien.
Met Gaby Lemberg, Tobie

SHIRLEY VALENTINE
Pauline Collins, Tom Conll (2-161

0AILV:94S. 1215.2.30,$15, 145.10.00

FANTASIA
A Willi Dlsnoy Classic fA)

CAllV;9.30.1200, 230. 515, 745, 10.15

SKI PATROL

, .

Alchllfd Gere, Andy Garcia (2-19)
DAILY. 9 45, 12,15, 2.30.5 IS, 745. 10.00

Mlchnel J Fox. Christopher Lloyd (Al
nAllY'9 30. 1200.230.515,745. 10 15

ROGER AND ME
UAllY945.~;:'~~~I,~~1~. 745. 1oob

A)

HARD TO KILL
SIeYf'nSengal, Kplly le BlOCk (2.'8)

O"llY·945,'2.15,230,SI5, 745,10.00

NEXT OF KIN
rellick Swayze. 1f81tmHunt I? tfll

"AllY 945. 1~15 '}30, !II15 7.45.1000

INTERNAL AFFAIRS

JOE V£TRHS~S VOLCANO
(AI

:JOE VEfJ~S VOLCANO
(lAllY 9~~ I~~~~~·.~~R ~~j~5. lo.ob~1

THE LITTLE MERMAID

BACK TO THE FUTURE III

I CAT CHASER !;levenSeagal. Kellyle Brock (2·181

BAD INFLUENCE
DAILY: ~~b5~ r;I~,J2~3J;~ ~f1:~, ,Wob9

)

PRETTY WOMAN

HARD TO KILL

THE LITTLE MERMAID

nrchard Get'P, Julia Rohalls (2-14)
DAilY' 93D, 12.00.2.30. 5,t5. 7.45,1015

BAD INFLUENCE
DAllY:~~~ r;1~.J2n.;(f:~ ~f.1:~, ,~'1O::)

I;

Alchmd GNf!, Andy GOlrCla (2 1rlj
DAILY 9.45. 12.15, 230, 5.1').745. 1000

SKI PATROL
Aogor nose MilIII" Mull (AI

DAILY' 9.45, 12IS, 2.30, 5.15,745, 1000

JOE V\~~US VOLCANO
DAilY;9~5~1~~~~~3~~R.~:~~5, 10.~A)

PRETTY WOMAN ...-~
A,ch..d Gn,e, J"he Anherrs 12·14) JOE VER

THSU5E

VOLCANO
IJAtly: !:tJu, 1;:00. 2.30. 515,745.1015

DAILY: 9~5~ t~~~~~3~~e.1~~~~5. 10.Db
A)

BAD INFLUENCE
DAilY'~~~~r:,~.~:Kr5.~f.n;.~5, l~O~fll

Ian Fraser isduidelik terug in
Johannesburg met drie
produksies .by Wlnd}brow
seDalro-T,at". DOGS OF
THE BLUE GODS speel
om 7om. UNCENSORED
om 8.!5om en CHALES
MANSON om 9.30nm. Tel:

'ROGER AND ME
DAilY: 9 ~5, ~J~~,I~~g~?s. 1.45,to.Jr)

INTERNAL AFFAIRS

INTERNAL AFFAIRS
PRETTY WOMAN A'ch.,dGor•• AndyGmcl. (2-191

DAilY: 9.45. 12'5.2.30,5.15, 745,10.00
Richard (",(!rfll.Julia RoberlS 12-14)

DAILY.930.1200. 230. 515, 7'5, 1015 BAD INFLUENCE
BACK TO THE FUTURE III DAILy~~L~,J:;o~~~r.1:~. th2fi,9

1

DA~~~~~~i~~.~~~lg~~l~:;gl~1 YOUNG EINSTEIN
: I YahooSerlou,.AdiItleClezlo (AI

DAilY945, 1215.230,515, 745,1000

MADAME SOUSATZKA INTERNAL AFFAIRS

BACK TO THE FUTURE III
DA~~191j~~j~~.~~~lg~~1~~~~~.1~I\)

NU METRO 1-2
ALbERtON 907·2382

-• JOHANNESBURG (OIl) 724-3301.

'GuyButlerseDEMEAis by
die AI,xantk,.T,III" in
Braamfontein te aien. Met
Graham Hopkins en Louis
van NiekerJc. Tel: (011)339
3461.

NOWSHOWING, !",.,la," Mo.,,, r",m,.. DRIVING MISS DAISY O"m. A

Peter Wf!lIer,Kelly McGlII" (2·19/
MON·FRI 600.830. SAT 230.6 DO, 830

,',

'.

. ,
I
I
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".

lA'

tAl
IAI

(2·111

,2-1"
12·1.)

(A'
(2·12'

12·tA,
(2·11)

12·1.,
'2·111

IM·I,
12·1.,

(2·1')

(A)

'A', (2·.111

(Votwane)
(VDlwuSlI

YOLCENDE AAHBIEOINO
u,,_MOUNTAINS OFTHE

MOON,,,,.,.

VOLaEHOE AANBIEDIHQS
3All_HUNT FOR RED OCTOBER l~

'0 Aug _ROBDCOP 2 11'''1

B7

WillOISHEl S1NUUTSIE IRUfER
AVOH1I~RSTR(MsmENTI ,

THE UTILE MERMAID 'A'
RETURN 10SNOWY OlVER lA'

WARTKDPS 374·4902

IIJllE ISH~R' AKSIE ENAVOHTUUIl' ~R D~
tlElEFAM~~1

TEENAGE NINJA
MUTANTTURTLES IAI
ALL DOGS GO TOHEAYEN 'A'

SIl'ER AVDNIUlJR EN KDMEDII OUlII!L ~R
OIHElEfAMlll'

\AI TEENAGE MUTANT
NINJATURTlES
VIBES

1•. 230,1.3'.'.01_
DlIlS-lIoI·2J1,IOIMlI
Irr2Jt,UI.I.OII111
s.t' DII,2.3I,U', ,.••

'A' FANTASIA

(2·14) '. 'I: .

l"I~1

YOLOI:NDI &ANlrEDING.
3A" _HUNT FOR REO OCTOBER~,
'. 10Au.- ROBOCOP 20."

. (2·111

THE LITTLE MERMAID (AI
HWAll DISIfH AOMAIIIl(S[ AYONn.ut
SlROkI[SPIIfItTI

BLlNIlFURY

TEENAGE MUTANT
IAI NINJA TURTLES

BEST OF THE
BEST'

ROLPRENTE
LI:T WELl ALLI ROf,.ItRE'"TI ftRANDER VRYDU

OOS WES

~=::.:..:=-----':..,:,:cj Dlltfib IIOf,lIf5.1Jl.S3I,U5.1111.

~~P:f~~~'1fJ'~~E~E,tlil~)
MADHOUSE 12·12)

'TEENAGE MUTANT
NINJA TURTlES
PRETTY WOMAN

TEENAGE MUTANT
~I NINJA TURTLES

SHE'S OUT OF
CONTROL

DulIIU:II5.1t.•,t•. 53t,IIIlI. " ...
BACK TDTHEFUTURE 3 lA'

VOLGEHDI! .lAN.IEDINO.
3Aul_HUNT FOR REO OCTOBER /AI
, 3 _MOUNTAINS OFTHE

10 ~Rg~tlC'riJl'211I~ .

hallib:tllI. .U5..2:1.5...... 11.15.

PREmWDMAN 12-1'1
IIJCtWlIlGER((N..IJllA RQBt.Rf$ IN DIE
IlOMAIIll£SEKOMEOf£l

THElITTlEMERMAID· (A'
lIWAl,lOISN£Y ROMMTlESE AVONfUIJR
STROKI(Sf'R(NTl -

SUrERVAr-ANSIEOU8BElt

I" All DOGS GO TO HEAVEN
~I THEADVENTURES OF

SARONMUNCHAUSEN • I"
3Avt:m....-mlllllAnnnW

DJIIIIIS: IUII.IU5,U',SJ5.' Q,1UI.
PREmWOMAN 12·141

SlER·KN:KOIl
27 JULIE - 2 AUGUSTUS

YRO!t B!SPREKIHOS BYCOMPUTlCKeT
HAVRAE(011.331-.,;- ALMAL WELKOM

YOLOEHDEAAHBIEDIHGS
3A19-THE HIDDEN II"~
toAu. -ROBOCOP 20.",
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KEVIN KLINEII TRACEY ULLMAN
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1LOVE YOU mDEATH
'nOn UCiStorilwatdlerektewaarhlklls!! 2·12

sensitiewe Viking (Tim
Robbins) wat sock na die
antwoord op die groot vraag:
waaroor gaan dit eitlik neu
alles. Daar is natuurlik
vrouens by die saak
betrokke, Ook met Mickey
Rooney.

MIDDESTAD.TEL.2502720
DAA&LIKS: •.45.... 12.00,2.11,1.11. 7.41.10.00011

KEVIN KLINEII TRACEY ULLMAN
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SMNS: 7.45.. 10.00•• ALLEEN DAA&lIKS: 10.00vm,12.30, 2.45.n UI ...
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SATERDAG:·l0.30vm, 2.00, 4.10.6.41..9.00.m

. RICHARD GERE• JULIAROBEImI

HOOFWEG TEL 688 8849 PRETTYWOMA~
DA.lGUKS:9.45Im, 12.20:2.30,1.11,7,45, la.l1011 SUPER - ROMANTIESEKOMEDIE 2·14

JESUS OF MONTREAL ·IS ~~~:N:f;~:~,52·::::al;~.S.30
0AAIl1lKS:9,'5,m, 12.00,2.30,1.10,1.00, 10.t5.m TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
QUEEN OFHEARTS LENIG.GROENENOPOIEGROOTSILWERDOEKIAlmtl)
OlE SEISOEN IESOETSTE YERRASSINO AI""I SAANS:om8.45 nmALLEEN
IlAAGlIKS: 10.0OYm, 2.45 .. e.ll.mALLEEN GETTING ITRIGHT (2.1e

THAT SUMMER OF WHITE ROSES 12·11) MAAN.YRY:2.DO.4.30,S.45,8.00nm
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nie wi! nie, en dis al, Charlie
Schlatter is die tienerseun
wat die probleem deel,

• USTEN TO ME· Iemand
luister nie vir iemand nie in
die drama oor drie vriende
met probleme. Met Kirk
Cameron, Jami Gertz en Tim
Quill.

• SKI PATROL - 'n
Vreeslike vervelige fliekoor
'n klomp jong Amerikanera
wat die winter in die berge
deurbring (waar dit baie
sneeu) en hoe hulle 'n ski
oord uit die ldoue van 'n
klomp gretige bocwe red.

ERIK, THE VIKING· John
Cleese isterug inhierdie baie
snaakse fliek oor 'n

Kaapstad'

MISS
oar 'n

wat
haar 'n

moet

••• DRIVING
DAISY - 'n F1iek
ouerige dame
noodgedwonge vir
motorbestu urder
aanskaf.

••• THE FABULOUS
BAKER BOYS - 'n Lekker
agteroorait-fliek oor 'n
pragtige sangeres (Michelle
Pfeiffer) wat twee broers se
lewe (en bankbalans)
opkikker met haar pragtige
stem en Iyf. Ook met Jeff en
Beau Bridges..

_1-----

·VryDag! 27 Julie 1990

•••• STORMY MONDAY 
Melanie .Griffith, Tommy
Lee Jones en Sting speel in
die romantiese riller,

•••• TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES - Die
fliek oar vier baie dapper
skilpaaie, 'n pragtige
joernalis-genaamd April en
die ·boef· Shredder, is
uiteindelik hier,

••••• PRETTY WOMAN •
Richard Gere is 'n sakeman,

, kompleet met grys 'saidies', ,
wat perongeluk op "n
prostituut verlief raak. Julia
Roberts (van Steel
Magnolias-faam) is die
vriendelike prostituut. 'n
Lokettreffer,

••• FANTASIA - Die SOste.
herdenking van Walt Disney
se fantasie-film met Leopold,
Stokowski en die
Philadelphia-orkes,

•• THAT SUMMER OF
WHITE ROSES - 'n Man
probeer wys dat hy nog 'n
man is, dis oorlog, 'n mooi
vrou raak op hom verlief en
op 'n stadium is daar baie
spanning. Gebaseer op 'n
ware verhaal, MetTom Conti
en Susan George.

•• MADAME
SOUSATZKA - Shirley
MacLaine speel die hoofrol
en dit aileen regverdig 'n
kuiertjie by die flick.

••••• 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
f1iekwat 'n Palm D'Or by die
Cannes-fiImfees ingepalm
het.

•• THE LITTLE
MERMAID -Hans Christian
Anderson se verhaal oor 'n
meermin wat graag 'n mens
wi! word. Wenner van twee
Academy-toekennings.

•....Voortnflllc
••••Sterk aanbeveel
·"Siengerus
··So-so
·Vermy asJy nugter is
Prente sonder sJe"etjles is
nog nte beoordee1 nie

••••• MY LEFT FOOT·
Met Daniel Day Lewis in die
hoofrol as 'n paraplegiese
skryweren kunstenaar in die
fliek wat vir verskeie
toekennings benoem is.

•• BACK TO THE
FUTURE .111 - Wonder
waarheen is hulle di6 keer,
Steven Spielberg het seker 'n .
pick gekry, Met Michael J.
Fox, Christopher Lloyd en
Mary Steenbergen.

... DELINQUENTS - Kylie
Minoque .in 'n flick oar twee

· tieners wat nie hulle mind
· kan opmaak of hulle wi! of

···QUEENOFHEARTS 
'n Seun onthou sy jeugjare,
verander sy familie se lewe

'.' tydens een aand, se
kaartspeel en verlang ria die
cuppuchino-masjien, Met
Anita Zagaria, Joseph Long
en Ian Hawkes.



Berks en Evila chat up TV
TWEE lekker programme wat Donderdagaand op M-Net begin, is THE JOHN
BERKS CHAT SHOWwat maandeliks vertoon sal word en EVITA'S ENDABA, 'n
reeks in ses dele met Evita Bezuidenhout (Pieter-Dirk Uys) as aanbieder.
Sean Connery is ook Donderdagaand In die eerste van die James Bond-flieks DR
NO te sien. Agent 007 Infiltreer Crab Key, die hoofkwartier van Dr No (Joseph
Wiseman) wat met niks minder as w~reldoorname tevrede sal wees nie. Ook met
Ursulla Andres. .
COMA is 'n drama oor'n dokterwat onraad merktoe haarvrlendin In 'n koma verval
nadat sy 'n klein operasie ondergaan het. Toe sy ondersoek instel, maak sy 'n
grusame ontdekking. Met Genevieve Bujold en Michael Douglas.
'n Tienerseun word die trekpas gegee en hy kry homself toe verskriklik jammer
totdat 'n pragtige Franse uitrullstudent vir hom wys wat wat In die lewe Is. Met John
Cusack en Diane Franklin. BETTER OFF DEAD wys Woensdagaand op-M-Net
'n Ryk en eksentrieke vrou (Lily Tomlin) sterf en 'n mal ghoeroe probeer haar siel
In 'n pragtige vrou plaas, dit werk toe nle so lekker nle want voordat sy weet wie is
wat en waar, Is sy in die Iiggaam van 'n man. ALL OF ME met Richard Libertini,
Victoria Tennant en Steve Martin wys Maandagaand op M-Net
In die film MONA LISA wat Saterdagaand op M-net wys, vertolk Bob Hoskins die
rol van 'n gewese tronkvo~1 wat 'n chauffeur vir 'n pragtige foonsnol word. En toe
raak hy boonop op haar veriief. Ook met Michael Caine en Cathy Tyson.
Die vervolg van die f1iek Alien Is ALIENS wat Vrydagaand op M-Net wys. Adjunk
offisler Ripley (Sigourney Weaver) is die enlgste oorlewende op 'n ruimteskip wat
besluit om die monsterwat haar kollegas vennoor het, 'n ding of twee te gaan wys.
Ook met Carrie Henn.
Die drama SOPHIE'S CHOICE wys Saterdagaand op TV1 met Meryl Streep In die
hoofrol. Dis die verhaal van Sophie, 'n konsentrasiekamp-oortewende en haar
verhouding met 'n onstabiele man, Nathan (Kevin Kline). Hulle'verhoudlng word
deur 'n vrlend Stlngo (Peter MacNicol) waargeneem wat toe op Sophie verllef raak.
'n Program oor die lewe en werk van die briljante kunstenaar Vincent van Gogh
getitel VINCENT wys Sondagaand op TV1.

,/

__ KAAPSTAD

lABIA - Oranjestraat 68:
Tel: (021) 24-~27.
Vanaand:
Screen 1:
3.30 Chouans!
6.15 My Sweet Little
Village.
8.15One deadly Summer.
10.30 Salome 's Last
Dance.
Screen 2:
4.00 Salaam Bombay .
6.00 Eat a Bowl of Tea,
8.00 L a Lectrice.
10.00 Liar of the White
Worm.

VRYDAG 27
JULIE

TV1
6.00 Goeie More SA
2.30 Rags to Riches
3.30 The Racoons
4.00 Bible Story
4.05 Santa Barbara
4.30 Peanuts
5.00 Grapevine
5.15 Fast Forward ,
5.45 News ·
6.00 TopSport
7.00 The Dirty Dozen
8.00 Nuu s
p 45 Police File
9.00 Vendetta
10.00 Die gehe ime laai
11.00 TopSport
12.00 Oordenking

TV2
5.57 Dramareeks
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News
7.31 Imalini
8.15 Vide o Juke Box

TV3
5.57 Dramareeks
6.27 Epil ogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.31 Imalini
8.15 Vide o Juke Box

TV4
5.00 To pSport
9.04 Co ma - kyk onder
hoogtep unte
10 .59 Vi nnie and the
Viscounts
11.37 MASH

M-NET
10.30 The Swiss Family
Robinson
3:00 The Smurfs
3.25 Wildfire
3.50 Dino Riders
4.15 Inspector Gadget
4.40 The Flintstone Kids
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare
'7.00 Dark Horse
8.15 Pan orama
9.00 Aliens - kyk onder
hoogtepunte
11.15 Boks
12.15 Legal Eagle s

SATERDAG 28

TV1
5.570ggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum
7.00 Goeie More SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Oskapades
11.10 Die Robinsons
11.35 Oorlewing
12.00 TopSport
6.00 Nuus
6.15 Kompas
6 .20 Boeremusiek-
kornpetisie
7.00 Die waaghals
8.00 News
8.35 LA Law

Saterdag:
Screen 1:
10.15 Best of the Best .
2.15 My Sweet Little
Village.
4.00 Salome'sLast Dance.
5.45 Liar of the White
Worm
7:45 Chouans!
10.15 One Deadly
Summer.
Screen 2:
1.45 The Life of Bach.
4.15 La Lectrice.
6.00 Salaam Bombay .
8.00 Eat a Bowl of Tea.
10.00 My Sweet Little
Village.

9.30 Sophie's Choice - kyk
onder hoogtepunte
11.50 The Thoms
12.15 Epilogue

TV2
11.00 Educational
Rendezvous
3.10 TopSport
6.30 Epilogue

.6.45 News
7.01 Top 20
8.55 Oordenking

TV3
11.00 Educational
Rendezvous
3.00 TopSport
6.27 Epilogue
6.30 Nuus
6.45 In depth programme
7.00 Top 20
8.55 Oordenking

TV4
6.02 Mr Belvedere
9.52 Kupid
10.36 Benson
11.03 Our Hou se
11.53 Sledge Hammer
11.32 TopSport

M-NET
7.00K-TV
11.00 The Alien Years
4.00 Motorsp ort
5 .00 Motorsport
5.30 Perdewedrenne
Oop T yd
6.00 Diamonds
Intekenare
7.00 Defense Pla y
8.30 60 Minu tes
9.00 Mona Lisa - kyk onder
hoog tep unte
10.40 Boks
12.00 Blue Thunder
1.25 Double Standard

SONDAG 29

TV1
12.30 Joy of Music
1.00 T ao Tao
1.3OZET!
1.40 The Gummi Bears
2.00 Walt Di sne y-fliek
2.50 Die Waltons
3.45 Collage
4.45 Beyond 2000
5.45 Kruis en Kronick
6.25 Skat in Kleipotte
6.40 Met Woord en lied
7.00 SO/50
8.00 Nuus
9.00 Vincent - kyk onder
hoogtepunte
10.35 A Look at the Book
10.40 Lig vir die wereld

TV2
1.00 TopSport
5.57 Vulkane
6.30 In depth programme
7.45 Nuus
7.01 Masekhaoe
7.55 Oordenking

TV3
12.00 TopSport
5.57 Terasse
6.30 News
6.45 In depth programme
7.01 Imahlasedi a Tumclo
7.550ordenking

• JOHANNESBURG

MINI CINE - Preto
riastraat 49, Hillbrow:
Vandag en Saterdag om
3, 6 en 9nm wys DR
STRANGELOVEen va
naandom middemag wys
LEGEND en Wll..LOW.
Van Sondagaand is dit
die Osprey-filmfees met
AlLEGRO NONmop
PO, SUGARBABAY, A
MANLIKE EVA enTHE
GRASSIS SINGING wat
die week wys.
Tel: (011) 642-8915.

1V4
10.00 Impre ssions
12.00 TopSport
9.04 Edward, My Son
10.59 Muzik a la Carte
11.31 TopSport

M-NET
7.00 Indiese programme
10.30 Portugese programme
Intekenare
1.30 Care Bears
2.00 Mac and Mutley
2.30 Superbook
3.00 Blood Vows
4.50 The Doobie Brothers
OopTyd
6.00 Beauty and the Beast
Intekenare
7.00 Carte Blan che
8.00 Royalty Special
9.00 Clue
11.00 Tennis

MAANDAG 30

TV1
6.00 Goeie More SA
2.30 Teleschool
4.05 San ta Barb ara
4.30 Just the Ten of Us
5.00 Innovations
5.15 Bionic Six
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 Majo r Dad
7.30 Origins
8.00 Nuus
9.00 TopSport
10.00 St Eligius
10.50 Oordenk ing
11.00 To pSpo rt

TV2
4.13 Fea therfoot Fann
4.25 Disneyland
5.58 Hello Killy's
6.27 Epilogue

6.30 In depth programme
7.00 News
7.31 Police F ile
8.00 Velaphi
8.30 Ziyaduma

TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
5.58 Dikolong
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.31 Police F ile
8.00 After 8
8.30 Sediba Sa Moya

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.03 Family Tics
9.30 W iseguy
10.27 Unsolved Mysteries
11.20 Rock 'n Roll Palace

MoNET
10.30 The Swiss Family
Rob ins on
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Spartakus and the Sun
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 The House on C ar roll
Street
8.40 Saturd ay Night
9.00 All of Me - kyk onder
hoogtepunte
10.30 60 Minu tes
11.00 Dark Ho rse

DINSDAG 31

1Vt
6.00 Goeie More SA
2.30 Teleskool
3.30 Oscar
3.45 Wielie Walie
4.00 Rustelose jare
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 Dall as
10.00 The Golden Girls
10.30 No Jacket Requ ired
11.00 TopSport
12.00 Evening Prayer

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4 .25 Countries
4.4 6 Dealing with Dogs
5.58 Centurions
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.3 1 Tydskrifprogram

TV3
4 .13 Featherfoot Farm
4. 25 Countries
4.45 Dealing with Dogs
5.58 Thakaneng
6.2 7 Epilogue
6.30 News
7.00 In dep th programme
7.31 Musi ek

TV4
5.00 Capitol
5 .30 The Bold and the
Be autifu l
9.04 Mistress
10.47 My Two Dads
11.13 Parad ise

MoNET
10.30 Secret Passions
12.0560 Minutes
3.00 The Smurfs
3.25 My Lillie Pony
3.50 Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Muntant Hero
Turtles
5 .35 Slimer
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Hogan Family
Intekenare
7.00 The Pick-up Artist
8.20 One Hundred Years
9.00 Heritage
10.00 Supersport
I \,00 Detective Sadie and
Son

WOENSDAG 1

TV1
6.00 Goeie More SA
2.30 Teleschool
3.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
4.00 Bible Story
4.05 Santa Barbara
4.30 Growing Pains
5.00 Inn ovations
5.15ZAPMAG
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 Space Experience
7.30 Who's the Boss
8.00 Nuus
9.05 Die Gu ldenburgs
10.00 TopSport
11.00 O ord enking

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4 .2 5 r: T rai ning ' and
developme nt
5.58 Jeugdrama
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News '
7.26 Bathathe

TV3 .
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Training and
Development'
5.58 G I Joe
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.26 Crossbow

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 Napoleon and
Josephine
9.58 Night Court
10.26 Die haastige man

M-NET
10.30 The House on Carroll
Street
12.1060 Minutes
3.00 The Smurfs
3.25 My Lillie Pony
3.50 Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Spartakus and the Sun
OopTyd
6.00 Loving ,
6.30 Doctor Doctor

Val Kilmer
in die fliek
WILLOW
waf
vandagby
die Mini
Cine in
Hillbrow
wys.

Intekenare
7.00 Clue
8.30 Saturday Night
9.00 Beller off Dead • kyk
onder hoogtepunte
10.40 60 Minutes
I \.00 Aliens

DONDERDAG 2

TV1
6.00 Goeie MOre SA
2.30 Teleskool
3.30 Wysheid van die
kabouters
4 .00 Rustelose jare
5.00 Welenskap in werking
5.15 Tekkies
5.45 Nuu s
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Binnekring
8.00 News
9.00 thirtysomething
10.00 The City
10.30 Diagonal Street
11.00 TopSport
12.00 Face to Face

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Tydskrifprogram
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News
7.31 526
8.00 Crossbow
8.30 Jazz

TV3
4.13 Fea the rfoot Farm
4.25 A IT
4.42 Stepp ing into Rhythm
5.58 Kickers
6.27 Ep ilogue
6.30 News .
7.00 In depth programme
7.31 Pick -a-Box
8.00 Nong Seakaladi
8.30 Jazz

TV4
5.00 Capi tol
5.30 The Bold and the '
Beau iiful
9.04 Napoleon and
Jo sephine
10.01 Movie Focus
10.29 The NUll House
10.56 TJ. Hooker

M-NET ,
10.30 Blue Thunder
12.15 New snight
3.00 Hello Spencer
3.25 Th e Smurfs
3.50 Dino Riders
4.15 Inspector Gadget
4 .40 Heathcl iff
5 .10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Slimer
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 The John Berks Show
8.30 Evita's Indaba
9.00 Dr No - kyk onder
hoogtepunte
'10 .45 Newsnight
I \.00 The Good Wife

Gidse saamgestel deur
DEBBIE AMOS

VryDag! 27 Julie 1990
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