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dat dit die gevolg was van 'n versoek deur PW Botha en NI ."
Barnard was baie naby aan oud -staatspresident, PW Botha . NI

het ook 'n belangrike inset in Botha se d ramatiese en emosionele
toespraak in Augu stus verlede jaar gehad. Botha het toe bedank
omdat die beplande De KIerk-ontmoeting met Kenneth Kaunda
van Zambie as 'n oorwinning vir die ANC en SAKP beskou is.

Na bewering het Barnard pe rsoonlik teen die einde vanverlede
jaar probeer verhoed da t sekere senior lede van die Afrikaner
establishment en vertrouelinge van De KIerk die ANC in die
geheim ontmoet. Dis ironies dat die ontmoetings later as 'n
deurbraak agte r die skerms bl yk te gewees het vir die huidige
pragmatiese verh ouding tussen die ANC en die regering.

Hy s8: "Maar die telegramme was vals en
daar is aIle aanduidings dat dit kwaadwillig
geplant was om 'n sekere doel te bereik.
Ondanks vrae in die parlernent, was die
weermag tot nou toe nie in staat om die
oorsprong daarvan te bepaal nie."

Hy beskuldig Pik Botha, die minister
van Buitelandse Sake, daarvan da t hy die
hele dispuut "'n poli tieke speelbal " gemaak
het deur die arnbassadeurs daaroor in te roep.
"Botha doen dit sonder om finaal seker te
maak van die feite . Dit is dwaas en onver
antwoordlik," s8 Van Der Merwe.

Hy vra ofdit 'n poging van die veiligheids
magte was om die onderhandelingsproses te
ontspoor deur sekere vooraanstaande deelne
mers in onguns te bring. "Dit sou politieke mis
bruik van hul posisie wees," s8 hy. .

Dr Fanie Ooete van dieSentrum vir Beleidstudies
aan die Universiteit van die Witwatersrand en voorbeen
hoof-direkteur aan die departement Staatkundige
Ontwikkeling s8: "Die wyse waarop die inIigting aan
die pers uitgelek het, met 'n doelbewuste anti-korn
munistiese inslag, dra meer die handelsmerk van die
veiligheidspolisie as van Nl.

"Ek vind dit egter moeilik om te glo dat daar bona fide
domheid aan die kant van die veiligheidsp olisie was. Hulle
is hoogs-opgeleide, gesofistikeerde deskundiges, soos hul
indringende verslag van I 500 bladsye oor die ANC-optredes wat
tans aan die Harms-kornmissie.voorg ele word, aandui.

"Die 'onus beru s op die veiligheidspolisie om te ver
duidelik of die skewe inligting domheid, of 'n
doelbewuste strategie was."

Dit is duidelik dat die inlig
ting aan die pers afkomstig
is van die veiligheids
polisie. Maar dit is ewe
waar dat Barnard en sy
NI 'n finale en waar
skynlik beslissende
invloed op De KIerk
se selfversekerde
standpuntinname ge
had het. I Die NI is
regstreeks ond er beheer van die staatspresident.

Verlede Donderdag het Barnard De KIerk slegs 'n uur voor sy
vergadering met Mandela finaal geadvi seer .

Dit alles plaas die werklike rol wat Barnard in die hele onder
handelingsprose s speel ske rp onder die soeklig. Dit is bekend in
veiligheidskringe dat hy nog altyd bitterlik teen enige gesprekke
met die ANC gekant was. In 1988 is die veiiigheidsklarings van
Kobus Jordaan, nou DP-LP, en Fanie Cloete, albei toe senior
arnptenare in die departement staatkun dige ontwikkeling, deur
die veiligheidspolisie ingetrek.

Dit is beweer dat hulle of in verbinding met die ANC was, of
ten gunste van sulke gesprekke was. Jordaan s8: "Ons inligting is

HENNIE SER FONTEIN

Komplot-spekt~kel
ingers wys na De

Klerk se adviseurs
.'[DIE vingers wys na Staatspresident FW de

Klerk se veiligheidsraadgewers vir die ernstige
verleentheid waarin die Rooi Komplot-spook
die regering laat beland het.

Slegs die vertrouensverhouding tossen De KIerk
en Nelson Mandela, die vise-president van die

NC, en 'n sterk verbintenis tot onderhand eling
,het verhoed dat die onderhandelingsproses
vasgeval het.
, Poli tici en diplomate meen dr Niel Barnard , die

direkteur-gener aal van Nasionale InteUigensie (NI), en
. genl Johan van der Merwe, diekommissaris van polisie,
is ui teindelik verantwoordelik vir wat gebeur bet. Die
ongelooflike flaters van NI en die veiligheidspolisie was
regstreeks verantwoordelik dat De' Klerk se swaar-
ver diende geloofwaardigbeid ondermy n is. .
I Want deur hulle toedoen ,word gese , is toegelaatdat daar
'n ve ldtog van agt dae lank teen die ANC en die SAKP
gevoer is - in die naam van ongei'dentifiseerde bronne en op
grond van hoofsaaklik valse en skewe inligting.

Daar word nou gevra: Was dit bloot gewoon onbevoegdheid en
agterlosigheid, aangevuur deur 'n blinde anti-kommunistiese,
anti-Slovo fobie? Of was dit 'n doelbewuste en berekende poging
deu rregse ofander elemente indie veiligheids-es tablisbment wat
len aIle koste die onderhandelingsprose s wil verongeluk?

Veral NI, die staatspresiden t se persoonlike inIigtingsdiens,
kom nou sterk onde r die vergrootglas, Dit wa s NI wat voorverlede
jaar verantwoordelik was vir die terugtrekking van die seker
heid sklaring van twee senior herv ormingsgesinde staatsarnpte
nare in die departement van gewe se minister Chri s Heunis .

ill die jongste uitgawe van die Financial Mail word daar ook
pespi ege l dat N1verantwoordelik kon wee s vir die meeluistering
van 'n spesiale lughawe-telefoon vandie mini ster van Buitelan dse
Sake , Pik Botha.

Dr Frederik van Zyl Siabbert , mede- dire kte ur van Idasa, s8:
"Die manier waarop die 'komplot' op die lappe gekom het en
sedert dien hanteer is, is onru sbarend. Dit dui op 'n ve iligheidsge
meenskap wat Of hopeloos onbevoegd is, Of politieke bybe 
doelings het, iets wat niks goeds inhou vir die verdere gladde
verloop vir die proses van onderhandelings en oorgang nie .'

Hy waarsku dar die hele pro ses skipbreuk kan ly as De Klerk
y oordeel moet grond op verkeerde of onvolledige inligting van

die de skundiges wat hom moet raad gee.
T ian Van Der Merwe, DP-LP vir Groenpunt, vergelyk die

hu idige veiligheids -fiasko met die gebeure in Oktober verlede
iaar op die vooraand van die verkiesing in Namibia. Bewerings
r(leur die wee rmag dat telegrarnme onderskep is wa t bewy s dat 'n

wapo-inval op hande was , het 'n onnodige krisis veroorsaak.
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gedoen om ''hope geld" aan Borne vir Afrika te
skenk. "Groot maatskappye moot borne. vir hul
werkgewers plant - ons het nie 'n groot borg vir .:
die projek riie, daarom is dit almal se ver-
antwoordelikheid om bome te plant." ,. ,)

Weil het laggend vertel dat hy nooit gedink : J
bet by sal mense aanmoedig om by Pick 'n Pay

~te gaan koop nie. "Maar, gaan soontoe en koop ,'1
-bome,' ' !

Aangesien 'n oppervlak gelyk aan sowat 20
, rugbyvelde elke minuut ontboom word, en een

groot boom genoeg suurstof vir 40mense vir 'n
. leeftyd vervaardig, weens die hoe lugbesoede~ I:
. lingsvlak in Suid-Afrika en die kw~ekhuis-ef-

fek wat die besoedeling tot g~volg het, het een
van die direkteure van Anglo American, Clem .
Sunter, gese Borne vir Afrika kan help om die
balans tussen tegnologiese vooruitgang en
natuurbewaring te herstel. ' ' ,

Sunter, wat homself 'n "Bagy" (Bom again "',
Greeny) noom, se Suid-Afrika sal 17,5 miljoen
bome jaarliks moet plant om die hooveelheid
borne wat jaarliks vemietig word, te vervang.

Dieeerste beenvandie organisasie se bedrY
wighede sal gerig wees op die townships naby'
groot stede. '

(FolD: &nny GooJ)

""nVerslag wat pas door die StedelikeStigting
uitgereik is, lui dat Kaapstad in die toekoms
meersoos Tokio as Washington gaan Iyk en dat
die moederstad nou sy moeilikste dekade in sy

. bestaanvan350jaartegemoetgaan. Weens die
geografiese Jigging het die Skiereiland bitter .
min grond beskikbaar. Kapenaars, soos die van
Houtbaai, word aanbeveelIomgemaklikte raak
met plakkers". .

Gavin Wyngaard. ontwikkelingsadviseur van
die Stigting, se tensy programme om plakker
buurte te verbeter in 'nbaie ernstiger lig beskou
word, die situasie hand-uit sal ruk.

Daar word beraam dat baie meer as die Rl
biljoen wat deur die regering vir die opgrader
ing van townships inWes-Kaapland beskikbaar
gestel is, sal nodig wees om die, "skokkende' .'.
toestande" op te hef, '

Ole ewlge mllltere teenwoordlgheld In Khayelltsha

PEARLlEJOUBERT.

Borne vir Afrika gestig

hou enkele klipgooiers voor as 'n profiel vandie
gemeenskap", se hy.

Feitlik geen van die inwoners werk in Khaye
litsha self nie, Buiten 25 skole en enkele kli
nieke wat sedert die totstandkoming van die
township gevestig is, is daarbykans geen fonnele
werkgeleenthede nie. Die meeste inwoners wat
weI werk bet (sowat 15 persent), moot daagliks '
minstens 20 km ver daarheen reis.

Die res van die inwoners werk in die in
formele sektor, waarvan die taxi-bedryf die
lewenskragtigste is, aangesiendie busdienskwa1ik
aan enige van die inwoners se behoeftes voldoen.
Ander diensteen geriewe bestaan feitlik glad
nie. Die plakkerstad het geen biblioteek of
nywerbede nie, Die boubedryf word deur die
private sektor aan die gang gehou, Altesame
13 000 gesinne is sonder enige dienste.

TUSSEN a! die ontwerperuitrostings, duurKWV
wyneen golwende grasperke by die Kirsch
woning in Hyde Park - een van Johannesburg se
die rykste woonbuurte - in 'n spierwit Mar-

,kiestent is Borne vir Afrika die week amptelik .
gestig. ,

Die 'n nuwe organisasie word bestuur deur
- die Jewish National Fund, die Departement van

Omgewingsake; die Raad vir die Groen Bedryf
van die Suid-Afrikaanse Kwekersvereniging,
die Nasionale Botaniese Instituut en die SUld
Afrikaanse Instituut vir Parke- en Ontspan-
ningsadministrasie.'· ,

Ben van die gassprekers, Clive "Twollie-vi
Twollie" Weil, die vorige bestuurder van Check- .
ers, hel tussen die seekos en koue vleisgeregte,
suiwer vrugtesappe, sjokolade en neut-happies
gese' Borne vir Afrika is 'n' "bonderd persent
apolitiese organisasie, boowel die aanplant van
bome vera! in die arm woongebiede in Suid-
Afrika aangemoedig sal word". .

Die burgemeester en ~nder~burgemeester van
Alexandra het darem ook die geleentheid byge- .
woon. Wei! het 'n beroop op groot maatskappye

... Woensdagnag is die voorsitter van die
Khayelitsha Residents' Association, Lawrence,
Smous,sevrouin'naanvalopbulhuistweekeer
deur die skouer geskiet.,

...Die vrou wat Vrye Weekbladse kantoor in
Kaapstad skoonmaak is drie weke gelede deur
so 'n bende aangevalen van haar klere beroof.
Sy het' twee weke in 'n plakkersbuis geskuil
voordat sy om mediese hulp aangeklop bet. Toe
bet die meswond in haar lewer reeds erg ontsteek.

...Die voorsitter van die Westem Cape.Civic
Association, Michael Mapongwana, het reeds
twee aanslae op sy lewe oorleef. Die polisie bet
nognie ondersoek ingestel na 'n voorval in
Maart waarin vigilantes in 'n saal vol mense op
born geskiet het nie, .

* 'n Jong vrou is na bewering berhaaldelik
agter in 'n polisie-vangwa deur 'n sersant ver
krag. Ondanks getuienis het die Prokureur
Generaal besluit om nie die polisieman te ver- '
volgnie.

"I\s die polisie net sonder vooroordele kon
werk, sou dit 'n groot bydraetot die bestendigheid '
van Khayelitsba konlewer," se Cyster. "Dit lyk
egter asof sekere elemente in die heersende
hierargie die vakuum ten opsigte van gesag
misbruik om die gemeenskap te verdeel en te
radikaIiseer."

Inwoners van Khayelitsha het die week
voorbereidings getref vir die eerste werklike .'
politieke protesoptog, ondanks die feit dat die
owerhede nie 'n permit wi! toestaan nie,

Mapongwana se die optog deur die Khaye
litsha Civic Zone is gereel om versoekskrifte
aan die stadsklerken die polisiehoofte oorban
dig om te eis dat bekostigbare behuising, elek
trisiteit en ander dienste en geriewe verskaf
'Word, en dat verenigde, nie-rassige munisipali
teite totstand gebring word. Die polisie sal ook
versoek word om meerprofessioneel op te tree.
Mapongwana is vasbeslote dat die optog voort
gaan - met of sonder toestemming, Cyster is dit
eens dat weiering om die optog te wettig, en
polisie-optrede teen die skare, die kruitvat kan
laat vlamvat,

Cister is ook besorg oor die feit dat die
polisie in Khayelitsha groepsIeiers misken, "Daar
bestaan 'n voortgesette sindroom dat leiersfi
gure wat erkenning geniet, geelimineer of geneu
traliseer moet word sodra bulle na yore tree.
Dan kom die polisie en se daar is wanorde en

. onder die Wet op Binnelandse Veiligheid in
hegtenis geneem nadat hulle teen die.'
behuisingsnood in Kayamandi, die township
buite Stellenbosch, geprotesteer bet.

Volgens die voorsittervanNusas op Stellen
bosch, Rudolf Mastenbroek, en Leslee Durr,
verlede jaar se voorsitter, het die studente besluit
om voor die stadsaal te OOtoog omdat die stadsraad

. nie grond aan die inwoners van Kayamandi
beskikbaar wi! stel nie. Volgens die offisier in
OOvel,luit-kolJeoffBarllour, is "suIkebyeenkom~
ste onder die Wet op Binnelandse Veiligheid .
steeds onwettig". Die studente is na vier ure op
R50 borgtog vrygelaat.

PEARLIE JOUBERT
"WIL jy nie maar 'n kamer hier he nie?" het die

,offisier in bevel aan Leslee Durrgevra nadat sy
saam met tien ander studente voor die Stellen-

· bosse stadsail.l in hegtenis geneem is.' .
Durr is verlede jaar oakin hegtenis geneem

nadat sy en ander studente aan 'n: protesoptog
tydens die versetveldtog deelgeneem bet.

Durr, 'nhonneurstudent aandie Universiteit
van Stellenbosch, is Woonsdagmiddag in heg
tenis geneem nadat hulle aan 'n plakkaat-de

" monslrasie in die dorp deelgeneem bet.
" . Die elf studente, alma! lede van Nusas, is

Khayelitsha 'n
, ,

kruitvat van

Khayelitsha, langs die N2-snelweg sowat 35
kilometer van Kaapstad af, is volgens die meeste

nuusberlgte 'n plek wat liefs vermy moet word as 'n
mens nleonder die kllppe gestook wU word nle. .

_CHRISTELLE TERREBLANCHE het 'n draai daar
gaan maak en doen verslag

· AF en toe, soos verlede naweek, versterkberigte '
van geweldpleging in die township die alge
menepersepsie datKhayelitsha 'nbel van vlamme
en 'n nes Va!X geweld moot wees.

Boonop het die plakkershutte weens 'n ge
brek aan ruimte nou al oor die duin langs die
snelweg begin louip en word Kapenaars toene
mend blootgestel aan die werldikheid van massa

'verstedeliking inhul midde. Net agter die duin
strek die plakkershuise tot ann die horison en
vandaar tot amper by die see, hier en daar

, . afgewissel met netjiese privaat-ontwikkelde sub
ekonomiese huisies.

• Weens die maand se hoe reenval het danune
so groot soos rugbyvelde plek-plek tussen die
huis~gevorm, terwyl talle uitgebrande vragmo
torwrakke die week nog van die naweek se

, gevegte tussen diepolisie en ontstokejeugdiges
getuig..

, Maar KhayeIitsha is ook 'n plek waar tussen
· 300 000 en 'n halfmiljoen mense woon en leef.

\_ Die inwonertal groei weekliks met minstens
100 gesinne aan. Die township, een van die
woongebiedeindie landwat die vinnigste groei;

'-, is volgenstalle kenners 'nlewende getuienisvan
die regering se gebn:k aan 'n langtermyn-ver-
stedelikingstrategie. ,

,. Dienuwe politiekebewussyn in Suid-Afrika .'
bet nou ook in die township posgevat en daar
word gevrees dat die inwoners se eerste groot
polities-geiiupireerde optog diekomende naweek
tot groter geweldpleging leanlei. ,

.: , DrGraham Cyster, wat by kerklike hulppro
gramme in die township betrokke is, se "as
geweld regtig in Khayelitsha kop uitsteek, gaan
dit Kruispad na 'n Sondagskool-piekniek laat
Iyk."Hy meen dat die gebrek aan 'n verteen- , .
woordigende gesagstruktuur ruimte gelaat bet
vir allerlei opportuniste en faksievomting. "Soos
die mafia 'in Amerika sy ontstaan tydens ver
stedeliking gehad het, lay ons hier bendes wat
kan doen wat hulle wil,"
. ,. Die creche wat Cyster in Wyk M vir die '.

kerk belp bestuur het, is 'n maand gelede, vol
gens hom, deur 'n groep vigilantes oorgeneem
en in 'n sogenaamde "kangeroo-court" omskep.
Inwoners van die wyk moot nou glo elke week
R5 per kop betaal om brandstigting en persoon
like aanvalle vry te spring.

Nog die polisie nog die stadsraad is in staat
om die beleg op te bef of ondersoek in te ste!.

Vrye Weekblad,3 Augustus1990



offisiervan die ANC in Zimbabwe,
beland, Die born het ontplofen Sissy .
Marichera, suster van een van Zim- ..
babwe se bekendste sIoywers,gedood,

Dieborn het die woonstel in stukke
geruk en nog twee volwassenes en
verskeie kinders is in die ontploffing
beseer,

Lesia is kort hierna in hegtenis
geneem. Die polisiehet 'n ring vol gif
en verskeie spioenasie- en ander
moordapparate in sy besit gevind.

, Hoewel hy erken het dat hy 'n Suid
Afrikaanseagent was, die born geplant
en by vergiftigings in Mosambiek
betrokke was, is hy wreed gemartel.

Lesia was 'n lid van die BSB, maar
het net Bekker,w~t die BSB in 1988
verlaat het, se administratiewe naam
gekeIL Omdat Lesia nie aangekla is 
nie, het die BSB aanvanklik gemeen
hy is dood. Hul1ehet eers !aat verlede
jaar vemeem dat hy nog leef en in
aanhouding is.

Intussen is daar nog geen duide
likheid oor'die lot van agente soos
Odille Harrington; Kevin Woods,
Michael Smith enBarry Bawden wat
almal tans in Zimbabwese tronke sit
nie. Hulleis strawwevan tussen sewe
jaar en die doodstraf opgele.,

like vlug na Suid-Afrika vertek.
Hoewel Lesia 'n lid van Streek 2

van die BSB was, is hy vir die be
trokke operasie gekies weens sy
uitstekende kontakte met die ANC in
Zimbabwe. Die teiken was Reddy
Mazimbu, destydse hoof van die ANC
in Zimbabwe.

Sy voorganger, Joe Gqabi, is in
1981 deurbeweerdeSuid-Afrikaanse
~gent, GrahamBanfield, doodgeskiet.
Banfield is vandag een van die mees
gesoeke misdadigers in Zimbabwe.

ELMC,die "tegniesearm" van die
BSB, het die born in die televisiestel

,'versteek waarmee MazUDbu opgeblaaS
moesword.

Lesia het die televisiestel as ge
skenk in Zimbabwe ingeneem. Die
televisiestel het verkeerdelik in die
woonstel van Frank Chiliza, 'njunior

3

OleSouth African NativeCongressseafvaardlglng na Engeland In Junle1914.Van links IsThomas
Maplkela, eerwWalter Rubusana, eerw John Dube,Saul Msane enSol PlaatJe. '

. (UiI:N.11OTI MantI.l.and 1Mri..of Ih. ANO. P "4)

uit te sluit nie, Die "ongemaklike Die kerk bet in die verlede deelgeneem Kritzingermeen Tutu en deAllan
verhouding" tussen die kerk en die aan politiek, omdat die kerk die reg Boesak - die twee mees prominente
ANC is moontlik deelvan die oor- het daartoe, se hy. kerldeiers van die onlangse verlede -
gangsfase tussen 'n politieke bewe- "Ons betrokkenheid in die stryd het kerke nie gehelp om die jongste
ging en 'ri politieke party. om geregtigheid, demokrasie, en die gebeure in die land sinvolteintegreer

"Ons beweeg op onbekende ter- maatskaplike welsyn van almal, 18 nie, ,
rein. Die rolvan die kerk is nog nie aan die wortel van die taak van die - . "Die geloofwaardigheidwatBoesak
duidelik gedefinieer nie. Die debat kerk. Hoewel kerkleiers nooit vir aan predikante wat deelneem aan
oorpresies wat ons rol in die toekoms hulself magsposisies in 'n regering politieke protes, gegee het, het 'n
moet wees, moet nog gevoer word." kan soek nie, het ons die taak om kwaai knou gekry weens die morele

'n Ander verklaring vir die lae politieke Ieiers te ondersteun inwat grondslagwathy onder hnlle uitgepluk:
kerklike profiel is die weekverskafin hulle doen. het. Van sy kant het Tutu die indruk -
die debat na die bekendmaking van "Die kerk kan me net geestelike geskep dat hy outoriter optree deur
die besluit ·van die Anglikaanse leiers buite die geskiedenis wees nie. alle predikante van sy kerk te verbied .
biskoppe dat predikante van die kerk As die kerk se ons wil bevryding gee; om aan partypolitiek deel te neern,"
nie lede van politieke partye mag betekendit dat ons ookbetrokke moot ' KIitzinger sa daar kan onder sekere
wees nie.- wees by die beplanning en heropbou omstandighede - soos in Natal- so 'n

Aartsbiskop Desmond Tutu se ; van 'n nuwe Suid-Afrikaanse ge- reeling getref word, maar dit leap nie
verklaring lui dat politiek in Suid- meenskap. Die kerk kan nie sy arms· .onder aIle omstandighede afgedwing .
Afrilai 'n kwessie van lewe en dood vou en se Mandela moet alles doen wordnie. "Dit skepdie omstandighede ,
gewordhetenpredikantemetlidmaat- "nie",seMkhatshwa. dat die politieke Ieiers kan se die
skapvaneenpartydaaromniemense Dr Klippies Kritzinger, teoloog kerke en predikante wi! nie meer
van verskillende politieke oortuigings van Unisa, sluit hierby aan. "Die vraag openlik met hulle assosieer nie en
kartbedien nie, Dr Manas Buthelezi, is of die kerk nou 'n 'derde mag' wil daarom gaan ons op ons eie aan",
vorige president van die SA Raad van word soos die Kairos-dokument dit Vir Kritzinger is dit belangriker
Kerke, en biskop Stanley Mogobo, noem.wst volgens syeie agendawerk, . om 'n regverdige regeringsbestel te
president van die Metodiste Kerk, maar nie volgens 'n politieke agenda he as 'n Christelike een, "Van die'
huldig dieselfde mening. nie? Betekendit dat as politieke par- regering soek ek nie godsdienstige.

Die ICf het aartsbiskop Tutu en tye 'n saak reel die kerke nie mag uitsprake nie, maar regverdige, eer-
ander kerkleiers verwyt dat hulle hul deelneem nie? Ek vind die 'n onge- like regering ... Die rol van die kerke
"terugtrek in 'n veilige hawe" en "'n maklike en onnodige skeiding", en van alle godsdienste is om -hulle
posisie van neutraliteit" wil handhaaf. Die Kairos-dokument spreekhom waardes in di~i)Olitieke waardes van
Mkhatshwa meen met die standpunt -uit teen kerkleiers wat meen dat die die regering in te projekteer. Die
wil Tutu en andere nou te kenne gee '_ kerk 'n "derde mag" tussen die stry- skepping van 'nnuwe klimaat waarin
dat die politieke betrokkenheid van dende partye moet word. Kerke moot die rol vir die godsdienste moontlik
kerkleiers in die verlede 'n fout was. kant kies in die stryd, word gese, is, is ongelooflik belangrik," se hy, ' '

teen Lesiagehadhet, is hynooit vir sy
wandade aangekla nie, Die polisie
kon nie waag om hom voor die hof te
daag nie omdat hy tydens ondervra
ging wreedaardig aangerand is. Hy is
dae lank gemartel en sy been is onder
meer gebreek.

Die Zimbabwese hooggeregshof
het 'n reputasie ontwikkel dat hy sake
uitgooi en beskuldigdes ontslaan in
geyalle waar hulle aangerand is.

Lesia is die !aastepolitiekeaange
houdende wat ingevolge Zimbabwe
se noodregulasies aangehou is. Hy is
vrygelaat toe die regulasies verlede
week opgehef is. '

Met syvrylating het Lesia gese hy
is "jammer" vir wat hy gedoen het,
maar dat hy "gebruik" is.Hy ismet sy
vrylating as 'n verbode immigrant ,
verklaar en het op die eerste moont-

'n Geswore lid van die pas-ontolnde Burgerlike
Samewerkingsburo (BSB)het pas na Suid·Afrika
teruggeReer na driejaar In'n Zimbabwese tronk

.waar hy weens moorden sabotasie aangehou is.
Hywas ook glo byvergiftigings in Mosambiek
- betrokke. JACQUES PAUW berig

, \' --

,-

BSB-vegter is terug in Suid-Afrika
( ,

geword. Samewerking met die Kom
muniste Party van Suid-Afrika het in
1941 begin toe die twee organisasies
gesamentlik die African Minework
ers Union gestig het.

In'1946 bet die ANC 'n ooreenkoms
met leiers van die SA Indian Con
gress geteken om voortaan saam te
werk. Die SAlC het 'n sterkMoslem
karakter, maar het ook Hindoes met
hulle saamgebring. - -

Die Kommuniste Party, met selfer
kende ateiste soos Joe Slovo en Mac
Maharaj as leiers, en die sterk teen
woordigheid van ander godsdienstige
groepe, het gesorg vir 'n gees van
godsdienstige verdraagsaamheid.
"Skriflesingen gebed" by 'n politieke

'vergadering sou nie net ongevoelig
wees teenoor mense met ander ge
loofsoortuigingsnie, maar sou 'poli
ties bloot dom wees, Hiemaas word
die insluitingvandr Beyers Naude by
-die onderhandelingspanvan die ANC
gesien as 'n blyk van waardering vii
die rol wat Ouistenti in die protesbewe
ging gespeel het,

'n Era waar groter skeiding tussen
kerk en staat gaan kom, het aange
breek, se prof John de Gruchy van
Godsdiensstudies aan die Universiteit
van Kaapstad - en hy meen dit kan 'n
gesonde ding wees. Hy ontkenheftig
dat dit beteken dat Christene 'n kleiner
invloed op die politiekvan dietoekoms
gaan he. Volgens hom het kerke nog
'n besliste se in die politiek.

Vader Smangaliso Mkhatshwa,
hoofsekretaris van die Institute for
Contextual Theology (ICf), se daar
was "geen doeIbewuste besluit" van
die kant van die ANC om kerldeiers

LESLIE JOHAN LESIA, 53, was tot
en met sy inhegtenisneming in 1987 
'n operateurvan streek 2, wat hoofsaak
lik in Mosambiek en Swaziland
opgetree het, Vrye Weekblad het
vasgestel dathy as "Tiger" in die BSB
bekend gestaanhet enhanteeris deur
Ernie Bekker, 'n gewese Reece-of
fisier.

Lesia is een van 'n reeks Suid- .
Afrikaanse agente en BSB-operateurs
wat sedert die-onafhanklikwording
van Zimbabwe weens terreur, moord
en spioenasie in hegtenis geneem is.
Verskeie agente is ter dood veroor
deel of dien langtermyn-tronkstraf
uit.

Suid-Afrikaanse agente het 'n
beroerd~ suksesrekord in Zimbabwe
en -het 'n lang spoor van mislukte
operasies in die land agtergelaat.
Daaronder is die aansiag op die lewe
van pres Robert Mugabe in 1981 toe
sewe onskuldigdes dood is.

Lesia se operasie, wat gemik was
teen die hoofvan die ANC se sending
in Harare, het ook misluk. 'n On
skuldige vrou is in diebomontploffing
dood.

Ondanks die feit dat die Zimbab
wese owerhede 'n waterdigte saak

NUUS Politiek, Skriflesing en gebed

Het dieA'NC

Waar i, dlekerklelers? Is'dle stem van
die geestellkes wat jarevoor was In die
stryd teen apartheid, beslg om van die

ANC se polltieke verhoe te verdWyn? INA
VAN DER LINDE doen.verslag, -:

die kerk gelos?

POLITIEKE beriggewers merk dat
kerkleiers nie meer as sprekers by
politieke vergaderings optree nie en
nie meer op die verhoe te bespeur is
nie, Die retoriek oor "Christelike
beginsels", en die gebruiklike "skrif
Iesing en gebed" by die opening van
politieke vergaderings, is hier groot-
liks afwesig. .

Gesien die aansienlike rol wat
kerkleiers in die da'mpkring van die
SA Raad van Kerke die afgelope aantal
dekades in protes-politiek gespeel bet,
het die verskuiwing vir baie as 'n
verrassing gekom. -

Die vraag wat non ontstaan is in
hoe 'n mate die Jaeprofiel van kerldeiers
te makebet met 'n doelbewuste onttrek
king uitdie politieke arena. Of is dit
moontlik 'n teken dat die ANC die
kerk begin afsweer het? Gaan die
Christelike stem in die toekoms van
die politieke agenda af verdwyri?
~ 0' Die ANt, meer as enige van die '
anderpolitieke organisasies in die
protes-politiek, het 'n "Christelike'.'
ontstaan gehad. Blaai 'n mens deur
Drum se foto-verslag oor Nelson
Mandela en die opkoms van die ANC, _
is dit opvallend hoeveel wit boordjies
op foto's voorkom, Daar is 'n foto van
die eerste president van die ANC,
eerw John Dube, predikant van 'n
onafhanklike swart kerk.

, Hy verskyn saam met nog 'n do
minee-stigterslid, eerw Walter Rubusa- 
ne. Die foto is in 1914 geneem toe 'n
afvaardiging van die SA Native Na
tional Congress Engeland besoekhet
om die Britseregering te vra om in te
gryp om die Naturelle Landwet teen
te staan. Die boek meld dat die stig
ters van die SA Native National Con
gress, wat later die-ANC geword het,
meestal Christene was wat hul op
lei ding in sendingskole ontvang het.

Op 'n foto wat geneem is tydens
die Nasionale Kongres van die.ANC
in 1952 in Bloemfontein, maak eerw
VB Tantsi van die African Methodist
Episcopal Church (AME) deel uit
van die bestuur, Nog 'nfoto tooneerw
James Calataop die verhoog, asook 'n
eerw Ngqoqa van Queenstown. Op
een foto staan eerw Walter Gawe, ,
Bybel indie hand, voordieNasionale
Kongres van,1953 in Queenstown.
Op verskeie foto's sit vader Trevor
Huddleston, doring in die vlees van
die regering, op die verhoog saam
met die Ieiers,

Nadieverbanningvandie Afltlen
die PAC in 1960, volg die bekende
geskiedenis vankerkleierswat toene
mend die leemte wat deur die poli
tieke organisasies gelaat is, begin vul
het. Die kerk het in die tyd meer as
enige ander georganiseerde gods
diensgroep in die land, hetsy die Jode, 
die Moslems of die Hindoes, bygedra
to~ die beviydmgstryd;

- Die een verklaring witt gegee word
vir die opmerklike verdwyning van
kerkleiers van die politieke verhoe, is
dat dit in die geskiedenis van die
ANC gesoek moet word. Die ANC
het sedert die'veertigeIjare ook die
tuiste van mense met 'n wye verskei
denheid van godsdienstige oortuigings _

Vrye Weekblad, 3 Augustus 1990
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'Die Here doen snaakse goeters'
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Loflied vir die haweloses
I'

Miss ~ove vanLusaka met een van haar tlen klnders ophaar heup

Aan die onderpunt van Breestraat In die
Johannesburgse middestad staan 'n

geboutjiemet 'n meerkcsmopolltaanse .
bevolklng as Hlllbrow of Seepunt In die
Kaap en waar velkleur, agtergrond of

kleredrag nle saak maak nie. Die enigste
familie en vriende wat die establishment

het, is die anderwat ook daaropgedaag het
• koud, honger, huisloos en werkloos. Ten
minste is daar lIefde en warmte, 'n nagwag

en 'n "pastor", 'n "band" watvlr God musiek
maak en 'n deurwat altyd aop staan.

PEARLIE JOUBERT het gaan kuier, kaffie
gedrinken opdie sypaadjle sit en praat,

"

~

~:' ~ '»v.. "

-. - ':;::::'.,:-' .s: .:

:~>",\. ",
Hler sit "Pastor Harry", die herdervandie drenkellnge vanJohannesburg. saam metAida van .

ZambiA en Alfredo Mapsenganl van Maputoop die sypaadjle en mat skoonmaak (Foto's Pe~r"e

- c: Joubert) ._~.__._ .

mag dit nie doen nie. "Ons laat egter slaap, vriende te maak en we~:r te dienste,' . -
niemand toe om wapens hierheen te probeer om 'n lewe te begin. In die koffiekroeg Ie boeke en
bring nie, Ek se altyd vir die mense Ongeveer 20 vrywilligers werk • plate van Jimmy Swaggart en ander
dat hulle hul messe in die drom moet vir die CCB."Saans gaan ons uit in : charismatiese kerkleiers. "Ek was
gaan gooi,want hier mag niemand die strate en verkondig die Woord en vroeer van die NG-kerk, maar God
wapens he of rook en drink nie," wanneer iemand hulp nodig het, neem het my geroep om te werk - nie net
, Die uitskop-inwoners van' die ons hulle na die CCB. Hier bad ons om Sondae kerk toe te gaannie - nou
Goudstad is van aIle bevo1kingsgroepe die mense en gee vir hulle kos en is ek van die charismate," se Sampson.

.enkom van oral oor Afrika om koffie klere as OIlS het. Ons vertel ook vir "Pastor Harry", soos almal hom
te drinken liefde en slaapplekte kry. hulle van die Here," se die 22-jarige noem, bet 'n doodskis in sy kantoor.

Miss Love, die CCB se kok, woon Tambisa Pasha van Port Elizabeth, "Ek sien elke dag boe bangdie mense
saam met haar tienkindersin 'nklein een van die vrywillige werkers, wat virdiedoodis. Toe kryek die doodskis
kamertjie en kom van Lusaka af. agterhaarkerel aannaJohannesburg om vir die mense te wys sodat bulle

j."Daar was geen werk, geenniks nie - gekomhet. moet weet hulle hoefnie die dood te
toe kom ek na Johannesburg. Hier Die meeste van die vrywilligers vrees as hulle Christene is nie,"
was ook geen werk - geen'niksnie. . het lank gelede reeds by die CCB Sodra die mense werk kry en 'n

l.Ek kry toe die CCB en nou kan ek opgedaag - koud en honger. plek het om te bly, trek hulle uit
hier bly,' se sy. "Hier was niemand wat ek geken sodat ander weer die CCB hul tuiste

Aida en haar vyf kinders wooll al bet nie, my boyfriend was weg, geen kanmaak.
. -:
~

nege maande in die CCB. In 'n klein woonplek nie en nerens om heen te "In die wintennaande slaap hier .
vertrekkie sit sy saam met haar kin- gam nie, NOll werk ek in die kof- tot 90 mense pernag. Dan is daarnie
ders en sewe ander mense op die fiekroeg en verkoop blomme," vertel genoeg komberse en kos nie, maar
grond en eet. "Ek het in Zambie Pasha. met die Here se bulp oorleef ons dit .
gewoon en toe kom ek na Suid-Af- Alfredo Mapsengani, 'n musikant altyd," se Sampson.
rika om te werk, Ons het nerens om en boer van Maputo, se hy speel
heen te gaan nie en 'pastor Harry' het . enige instrumenr, "Ekhetin 1986na ."ons laatniemand toe
ons ingevat, Hier is ons gelukkig. .Johannesburg gekom omdat ekplate .omwapenshierheenSusan MacDonald van Kaapstad wou maak, Nou woon ek hier - son-

tebringnie. Ek seenhaar siekseun, HiltonRichard,bet der 'n orkes, maar ek speel nog vir
in die CCB gewoon totdat Susan die Here en nie meer.in nagklubs altyd virdIe mense
weer begin drink het. Watvan hulle me." wathlerheen kom datgeword het, weet niemand nie, Op die sypaadjie in Banketstraat

"God het mygeroep sit Alfredo en maak 'n mat skoon hullehulmesse In die
terwyl hy vertel van die nagklub- drom moetgaan gool,om te werk ~ nle net lewe. "Waar almal deur die rook en wanthler magom Sondae kerk toe drink en vrouens na jou kyk - ek's --

te..gaan nte." klaardaarmee ennou lag ekbeeldag, nlemand wapens he of
maak melodiee en speel my kitaar rooken drink nte:'

Mark Mack van die Paarl vertel vir die Here."

hoe hy saam met sy pa "carpentry" Sampie Moghachane van Hen-
Die CCB kry geld en kos vangedoen het, Hy vertel hoe by gedrink nenman in die Vrystaat woon sedert

en saam met 'n vrou in die park geslaap Maart in die CCB en is "pastor Harry" verskillendekerlcgroepe en individue.
het, hoe hy nie die oggendbidure se regterhand. Hy vertel dat die "Ek vertrou egter me meer opmense
bygewoon het nie en hoe by weer by Christene born een aand op straat nie, want ek is al soveel . keer
die CCB weg is oor "my drinkery". gekry het enna die CCB gebring het, teleurgestel. Ek glo nou net in die

Julias Maculcula het ook in die "Ek het maar in Joharmesburg rondge- . Here," vertel Sampson.
CCB gewoon omdat sy vrou nie by stap soos almal maardoen- toe bring Die enigste vereiste waaraan die
die Stanhope-goudmyn saam met hom bulle my hierheen." inwoners van die CCB moet voldoen
kon.woonnie, Sampson se a! die mense wat in indien bulle daar wit bly, is om die

Van Grahamstad, Malawi, Welkom die CCB woon, word verplig om die kerkdienste twee keer per dag by te
en Dwbankom diemense om moedver-. kerkdienste by te woon. "Almal het . woon - en alma! moet in die kof:.,.
lore, honger en vuil by die CCB te hu1 eie kerke, maar saans bou OIlS fiekroeg belp wanneer daar werk is. . .

~/." ~ ~.

Die "registrasie-vorms" wat die
Johannesburgse drenkelinge moet
invul voordat bulle slaapplekby die
CCB kan kry, vra of hulle rook,
drink, dwelms gebruik, wederge
bore Christene is en of hulle die
reels van die CCB verstaan.

Niemand word by die CCB
weggestuur nie, Hoewel die huis
reels rook en drank verbied, ,se
Samps~n hy se vir niemand -hulle

wat reeds by die CCB vir kos en .
warinte kom aanklop het, vertel
troosteloos van die ontvolking van
die platteland, werkloosheid, ver
late motors en parkeergarages in
agterstrate wat as slaapplek dien,
honger, moord, roof, mynkampongs
waar vroue nie saam met hul mans
mag woon nie, ooIbevolking van
die townships en die Johannesburgse
koue. .

-t"
"Ek het in 1986 na

Johannesburg gekom
omdat ek plate wou .
meek. Nou woon ek _

hier- sander 'n orkes,
.maarek speel nog vir· 
dieHere en nie meer

in nagklubsnie."

DIE Christian Coffee Bar (die ander
CCB) se inwoners vertel'n verhaal
van die huisloses, dronklappe, troos
teloses, daggarokers, familieloses,
verdwaaldes enwerklose elektrisiens,
bouers en skrynwerkers van Suid-
Afrika. -

Die CCB se eienaar, bestuurder,
stigter, sieketrooster, werkgewer,
priester en raadgewer se hy het vir

. God gese by wil "net twee of drie
mense sonder huis of kos" help.
"Nou is hier tot 62 mense op eennag
- die Here doen snaakse goeters,'
vertel Harry Sampson.

Sampson, oorspronklik van
Kaapstad, se die Here het hom in
1982IllI Johannesburg gestuur. "Ek
het die mense gesien wat saans op

. die sypaadjies en in die stegies slaap,
Toe bid ek en begin die huis."

Die redes boekom hulle weg is
van hul vorige huise en omgewings
is verhale vanonreg wat indie naam
van tradisie, apartheid en armoede
gepleeg is. Plaaswerkers se kinders
wat uit huise geskop word wanneer
hulle ouers doodgaan, werkloosheid
in die tuislande en op die platteland,
alkoholisme en dwelrnmisbruik, mans
wat as mynwerkers na die stede kom
en wie se vrouens en kinders na
hulle kom soekmaarnooit vind nie,

Sampson se leers oar al die mense

, :

,,_._ "'__ 1 t.



Wie is De Klerk'se' raadgewers ?AGTERGROND

11
.,:: -.;),1 -'

6 ,-,,

Die Rooi .en Swart 'Spook hetge166p
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Gered
Die vraag Is: Was dlt doelbewus deur

regse velligheldselemente gedoen om die
, onderhandellngs te verongeluk? Of Is dlt,

deur oorhaastlge nalatlgheld gebore oit 'n
slaafse antl-Slovo-mentalltelt'i .

Maar grootse staatsmansoptrede deur
belde FW De Klerk en Nelson Mandela het
die onderhandellri'gs gered na samespreklnge
van .drte uur op Woensdag. Die twee Ielers
het mekaar tegemoet gekom. .,

De KIerk se "foutlewe afleldings" wat
gemaak Is weens die "fragmentariese" tie
kendwordlng van gedeeltesvan die "werkllke .
felte" oor die beweerde "Roel Komplot"
deur sekere ~Iemente In die SAKP noop die
regering om die saak reg te stel.

Mandela weer se dat hyas gevolg van 'n
'''mlsverstand'' onder die Indruk was dat De
KIerk Siovo uit sy span wou he.

Grootmoedlg van hom In die, IIg van
daagllkse ul~gelekte berlgte aan koerante'
hleroor. C

. Die krlsls Isbesweel" Die gesprekke gaan
voort. Maar die vraagIsnog n1ebeantwoord
nie: Wleln die velligbeldstrukture was ver-,
antwoordellk vir die rampspoedlge"eplsode?

leentbeld vir die regerlng..
, Slovo was n1e teenwoordlg nie; daar Is

. ~oolt 'n opstand beplan nle; die gesprek oor
'n moontllke verbreklng van 'n ooreenkoms " ':',

. vlnd plaas In die konteks "van die Natal·
, konfllkjendleregonderalleomstandlghede
tot selfverdedlglng teen sogenaamde "war
lords".

Maar nog 'n groter bron van verleent
held vir die sekurokrate Isdat die dokumente· '
aan die regering voorgele die volgende
beweringbevat bet: "Thosewho do not want
to sign the ceasefire there will be these two .
parties (ANCen regering) who will agree on. ."

. somethlngs - Joe Slovo. . .
Die byvoeglng van die naam Slovo en vail

die woorde "ANC en regertng" Is blykbaar
deur die veillgheldsevalueerder gedoen ter
wUle van volle duldelikheid. '. ,

geels het dat Slovo aan die ANC-afvaardl-,' ;
ging vir die ontmoetlng op 6 Augustus moet
onttrek.

Saterdag,28 Julie: Die. keerante gaan.
mal. Die notules van die,Tongaat-vergade
ring verklaar onomstootllk dat Kameraad
Joe teenwoordlg was, dat dit Joe SlovoISj e~'

, dat hy die persoon was wat verklaar het dat
die SAKP nie gebonde Is aan ooreenkemste
nle.

Seepbel
,Sondag, 29 Julie: DIE!' seepbel word ge·

, prlk en spat ulteen. Mandela staan by Slovo
wat kategorles beweer by was nle by Ton
gaat nle; sy paspoort bewys hy was nle eens
In die land nle; en hy het noolt In enlge
stadium eillglets oor . verbreklng van
ooreenkomste gese nle, .

Rapport kom egter met .'n, hoofberlg:
"FW els van Mandela. Krlsls Woensdag op
spits." . "

Maandag, 30 Julie: Beeld stook nog die
ketelmet 'n hoofberlg met die opskrlf: "Week
van Hoe Drama", en se volgens rege
rlngsbronne Is die gesprek tossen die rege
ring en die ANC "op 'n mespunt gebal
anseer", Maar die mlddag in The Star gee
die pollsle die eerste maal toe dat die In
IIgtlngoor Slovo se teenwoordlgheld 'n fout
kon g~we~s bet. . . .

Stap
Maar die pen word geblameer vir die

valse en verkeerde aneldlngs - dit nadat
hulle ongebinderd toegelaat Is om ylr meer
as 'nweek skelfe Inllgtlng te publlseer.

Op Maandag en Dinsdag, 31 Julie kom_
. die vollefeite betreffende Slovoen die SAKP
vergaderlng aan die IIg.

In 'n ultsonderlike stap maak die SAKP
., die volle notule by ·'n pel'skoltrerensle be·

kend. lets bultengewoon vir 'n organlsasle
wat ~og altyd beskou.ls as een wat s.lnlstere
gehelmhouding koester.

Diefeite wat DB vore kom,weerle bale van
die besk~ldlglngs en Is klaarblykllk 'n ver-

sadeurs in. Dokumente word aangebled
waarop Joe Slovo as die hoefsamesweerder
onthul word.

Woensdag, 2SJulie berig The Star op die
voorblad: "Mandela faces greatest test over
Communist Plot." By 'n perskonferensie
daardle dag ontken Mandela en die ANC 
kategorles alle beskuldlglngs oor 'n "soge
naamde Kommunlstlese opstandkomplot"
as "wilde en ongegronde spekulasle eor
verdellngsen spannlngs blnne die ANC en sy
Ielers". .

Ironies verklaar Renier Schoeman, die
hooflnligtingsbeampte van die Naslonale
Party, op dleselfde-dag in Brussels dat die
doel met die wettlgingvan dieSAKP was om
'n wig tussen die ANC en die SAKP te dryf. _-

Donderdag, 26 Julie en die Rool Aanslag
duur voort. In 'n hoofberlg openbaar die
Citizen vir die eerste maal dat by 'n gehelme
beleldsvergaderlng van die SAKP te Ton
gaat beweer Is dat die party nlegebonde was
aan 'n vredesooreenkoms tussen die ANC en
die regerlng nle.

Tongaat
Beeld se boofberlgse opskrlfwas: " Rool

es se Konkelry" - een van 'n reeks van
berlgte daardle week oor komplotte, verde
,lings en spannlngs in die ANCtSAKP-aUlan
sle.

. The Star berlg die mlddag vir die eerste
maal dat Joe Siovo teenwoordlg was op die
Tongaat-vergadering.

Die mlddag relk De KIerk 'n verklarlng ,
. ult dat Mandela en die ANC nledie erns van
die sltuasie besef nie. By ontbled Mandela
nog dleselfde mlddag. De Klerk, wat 'n

. reputasle het dat hy'n besadlgde polltlkus is
wat n1e maklik op loop gaan nle, moes bale
seker van sy saak gewees bet.

Want Nlel Barnard, die ~ekteur-ge"
neraat van NI,komslenbom 'nuurvoordle
ontmoetlng om bom finale ~oeligtirig te gee.

Vrydag,!7 julie: Beeld, Business Day en
The Star verklaar aan die band van on
genoemde regerlngsbronne dat, De Klerk

,
Komplot'

Die Rool Komplot begin op Sondag, 22
Julie. Twee .dae tevore het De Klerk In
gesprek met Nelson Mandela die saak van
ANC.inhegtenlsntimings geopper, maar dis
nie bekend wat bespreek Is nie.

-- lemand - maar dl~ instansle Is nou tjoep
stll - besiult om nuus van 'n "Rool Kom
plot" uit te lek en die Sondagkoerante
Rapport, Sunday Times en Sunday Star
baljaar met voorbladberlgte. .'

. Maandag, 23Julie word die saak verder
gevoer, met aile _berlgte gegrond ep
"hooggeplaaste, geed-lngeligte" maar on
genoemde regerlngsbronne.

Die opskrlf van Beeld se voerbladberig .
basuln dlt ult: "Volle oorlogsplan van ANC
nan 1Ig." The Citizen:"Terrorist Plot Bomb
shell. FW to disclose details."

HOE het dlt gebeur dat die
veillgheldsadviseurders
van Staatspresldent FW

.de Klerk dit toegelaat het
dat hy en die regering in
die openbaar die ANC en
die SAKP beskuldig het .:

op grond van hoofsaaklik
valse en verdraalde

inligting? Dit Is die groot
onbeantwoorde vraag in

die politlek vandag.
HENNIE S~RFONTEIN kyk

na die verloop van die
week-lange anti

kommunlstlese hlsterie en
CHRISTELLE DE JAGER
kyk na wie die manne Is

wat De Klerk oor
veiligh.eidsake advlseer

DIT wasweer soosIn die ou dae, die Roolen
die Swart Gevaar in een saamgegool.

Die beskuldigings het Ingeslult dat die'
ANCtSAKP-alliansfe beplan het om die
regering omver te werp; dat die SAKP
gehelme plannehad sonder die medewete
van die ANCj en dat Joe Siovo oj> 'n ge
helme SAKP-vergaderlng by Tongaat was
waar hy verklaar het dat die SAKP nle aan
die vredeseoreenkoms tussen die ANC en
die regedng gebonde Is nle.

In dieprosesisdie onderbandellngsproses
in gevaar gestel en De Klerkse welverdlen-

- de geloofwaardlgheld in die gedrang ge:
bring. Belangriker nog, in die antl-Slovo-:
foblevandie sekurokrate in dievelligheidspo
lisle en die NasfonaleIntelligenslediens (NI)

-het hullegefaal om weIdie openbare aandag
op sekere sake, wat weiverleentheld vir die
SAKP besorg, te vestlg. .

, Namibia
Maar reeds op die tweede dag van die 

saga waarsku Business Day In 'n hoofar
tlkel dat De Klerk uiters verslgtig moet
wees met wilde beskuldiglngs. Want die
sekurokrate se geloofwaardlgheld Is aan'
narde na die valse weermagtelegramme op
die vooraand van Namibia se verkleslng

. verlede jaar.
_Dinsdag, 24 Julie tree De KIerk toe tot

die polemiek 'met 'n verklaring waadn hy
. waarsku datnlemand deur die agterdeur

mag Inkom nle.
. Dleselfde dag'roep P(k'Botha, die minis
~'van Bultelandse Sake, al die ambas·

..... ,..

..

. / .
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AGTERGROND Hier is die drie hoofraadgewers

Die skaam man met die totale aanslagop die hart
SUID-AFRIKA se hoofspioen en direkteur
generaal van die Nasionale Intelligensiediens
(NI), Lukas Daniel (Niel) Barnard, is 'n man
wat glo om so min as moontlik te sS en nog
minder in die openbaar verskyn,

Barnard, wat in 1980 op 31-jarige ouder
dom die jongste direkteur-generaal in die
geskiedenis van NI geword het, bly so ver
moontlik uit die openbare oog en staan geen
media-onderhoude toe nie. Hy het sedert sy
aanstelling nog net twee openbare toesprake
gehou.

Die een was op 16 Desember 1986 by 'n
geloftedagviering te Bloedrivier toe hy die
ANC oor die kole gehaal het oor die "totale
aanslag''. Fotograwe wat foto's van hom by die
geleentheid wou neem, is deur agenle van NI
verhinder.

Die ander geleentheid was in 1983 toe hy
die sestiende CR Swart-gedenklesing by die
Universiteit van die Oranje Vrystaat, waar hy
studeer en doseer het, gelewer het,

Barnardgloaandiestrategievandie "totale
aanslag" en het sedert syuniversiteitsloopbaan
sy lewe aan die behoud van Suid-Afrika se
veiligheidteen die Marxistiese en kommunistiese
ideologie gewy.

Sy akademiese publikasies en doktorale
proefskrifhandel oor die onderwerpe, Dit was
vermoedelik sy kennis en insig oor die totale
aanslag wat die destydse eerste minister en

.. later staatspresident, PW Botha, oorreed het
om hom op die jeugdige ouderdom in so 'n

sleutelpos in nasionale veiligheid aan te stel.
Bamard is in 1949 in Otjiwarongo in Na

mibia gebore waar hy in 1967 gematrikuleer
het, Hy het sy militere opleiding in 1968 in
Kimberley ontvang en in dieselfde jaar by ·die
Universiteit van die Oranje Vrystaat begin
srudeer,

In 1970 verwerfhy ~yBA-graad met onder
skeidings in politi eke wetenskap en geskie-•..
denis, sy honneursgraad die daaropvolgende ..
jaar en 'n jaar later word hy die houer van 'n
meestersgraad in politieke wetenskappe,

Hy behaal sy doktorsgraad in 1975 met 'n
studie oor "Die Magsfaktor in Intemasionale
Verhoudinge"en publiseer verdere navorsing
stukke oor "Die Totale Aanslag teen Suid
Afrika, Internasionale Terreur en Stedelike
Terrorisme", "Die Ro1 van die Bevolking in
Guerrilla-oorlog" en "Truuks in Modeme
Diplomasie".

Hy is ookdie skrywervandie boek"Konflik
en Orde in Internasionale Verhoudinge", wat
in 1978 deur Perskor gepubliseer is;

Hy sein syboekdat Suid-Afrika die vermoe
het om sy eie kemwapens te vervaardig en dit
moet doen in geval van 'n kemoorlog.

"Die verkryging van kemwapens sal die
landnienoodwendig verderisoleernie. Sonder
'n magsbasis is modeme diplomasie gedoem,"
skryfhy.

Hy skryf verderdat die standpunt dat 'n .
Christenstaatnooit die swaardmag opneem nie
e~ geregtigheidshalwe moet ly "is bedenklike

Nlel Barnard

fatalistiese pasifismev..'
"Die beskerrning vanGod se Koninkryk op

aarde rnaak die aanwending van die swaard
mag vir die beskerming en instandhouding
daarvan 'n Goddelike taak en roeping," het hy

. ge.skryf.

Voor sy aanstelling as direkteur-generaal in
1979, was hy professor in intemasionale ver
houdinge en hoof van politieke wetenskappe
aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat.

Barnard siendie taak van die intelligensle
diens om korrekte, geevalueerde inIigting ann

: politieke besluitnemers teo voorsien ten einde
die veiligheidsbelange van die" staat te bes-

kenn. .
Tydens syeerste enenigste perskonferensie

kort na sy aanstelling in Junie 1980, het Bar- .
. nard gese: "In die toekoms sal die diens voort- ..
. gaanlim inligting te voorsien, nieinligting wat

die besluitnemers wit hoornie, maar wat na die
mening van die diens die ~aameid is,;'

Na sy toespraak by Bloedrivier in 1986 is
joemaliste verbied om daaroor te rapporteer.
Twee maande later h~t Staatspresident PW
Botha 'toestemming gegee dat sy toespraak
gepubliseermag word indiendit ten volle gebruik
word. .

In die toespraak het Barnard gese dat Suid
Afrika sedert 1986besigwas om 'naanslagveel
grater as Bloedrivier in die gesig te staar, Baie
mense het hul geloof in die land se leiers
verloor terwyl ander twyfel of die land hom
teen die totale aanslag kan verdedig.

"Die gevegby Bloedrivierhet gewys dat ons
bereid is om die hoogste prys te betaal vir ons.
voortbestaaa. Dit wys ook dat ons bereid is om
ons wapens op teneem as daargeenanderkeuse
is nie,"

.Jonk, maar '0 valk

Genl Johan van der Merwe

Op 1 Januarie 1990 word hy Kommissaris
van Polisie.

Van der Merwe is getroud met Ans en hul "..
het drie ~eUQS en 'n dogter.· ..

In1989 verduidelik hy in 'n onderhoud hoe
hy die totale aanslag beskou:

"Dit is 'n werklikheid. Ons het met 'n aan
slag te doen, Ons het beslis te doen met die
ANC en SAKP wat doelbewus terrorisrne as .
middel inspan. Hulle word deur lekere ra
dikale organisasies gesteUnendie organisasies
word deur die ANC en SAKP as. werktuie
gebruik om hul oogrnerkc te verwesenlik. Dit
beslaan 'n wye terrein - onder meer stkere
opvoedkundige inrigtings, kerke, en verskeie
ander instellings wat by die aanslag betrek
word."

Van der Merwe beskou die driejaar wat hy
inSuidwes gewerk het as 'n besondere tyd in sy
loopbaan. In die tydperk was hy baie nou
betro1dce by die bestryding van terrorisrne. .

Hy het van die tyd gesS:"Indie tydperkwas
dit die spits van die terreuroorlog, enook die
keertyd. Na 1983 dink ek het ons die rug van
terrorisme in Suidwes gebreck Dit was werklik
vir my 'n besondere tyd." ,. .

In Januarie vanjaar se hy op AlexllZ¥Jerbaai
.ann parlementslede dat die polisie voorbereid
is,vir die drastiese veranderinge wat in 1990
gaan plaasvind as gevolg van die regering se
hervorrningsinitiatie~e.

GENERAALlobannes Velde van der Merwe,
sedert 1 lanuarie Suid-Afrikase Konirnissaris
van Polisie, is bekend as 'n konserwatiewe,
harde polisieman en "n vatic,wat die "totale .
aanslag" steeds emstig opneem,

Op ~2 was Van der Merwe die jongste
. Konunissaris van Polisie in die geskiedenis,:

'In 'n onderhoud .verlede jaar kort na sy
aanstelling as Konunissarisbekendgernaakis,
het hy gesS dat die ANC nie vreedsame onder-

· handelinge kan bekostig nie, en dat dit belan- 
grik is vir die AN<;:/SAKP-alliansie dat pog
ings vir vreedsame onderhandelinge misluk.

Hy het toe gese al wat die.organisasie tot
dusver kon aanbied, was terrorisme en hul het

.daarrnee aangehou onder die dekmantel van
die bree demokratiese beweging.

Gebore op 25 Augustus 1936 in Ermelo,
wou hy van sy kinderdaeaf al polisieman
word, en het as 16-jarige die skool aan die
einde van standerd 8 verIaat en op 3 Februarie
1953 by die polisie aangesluit. Hy het deeltyds
gestudeer en later die graad B Juris aan UIiisa
behaal.

Van der Merwe is eers in Natal en daama,
· van 1954 tot 1961, in Johannesburg-Sentraal
gestasioneer. Aan die einde van 1961 is hy na

.Standerton, waar 'nnuwe distrikshoofkwartier
ingewy is. In 1964 is hy tot luitenant bevorder
ennadie veiligheidstakin Pretoriaoorgeplaas,

Die grensposte van Lesotho, Botswana en
Swaziland is in 1966 by die veiligheidstak
ingeskakelenhy isnaFicksburg verplaas waar
hy as wyksoffisier namens die veiligheidstak
beheer op die grens tussen Suid-Afrika en
Lesotho uitgeoefen het,

In 1970ishy nadie veiligheidstakinBloem
'fontein oorgeplaas waar hy tot 1979 in bevel
van die Vrystaat se veiligheidstakke was; In
November 1979 is hy na Suidwes verplaas

·waar hy bevel van die veiligheidstakke in die·
gebied oorgeneem het,

In April 1983 is hy na veiligheidshoofkan·
toor in Pretoria vetplaas. Aan die begin van
'1986 het hy hoof van die Veiligheidstakge-
·word. Hy is in 1987 tot die rang van luitenant
generaalbevorderenop 1Augusfus 1988,ishy .
as senior hoof-adjunk-kornmissaris van die
SAP aangesteL .

Witkop die
Slapelose

DIE hoof van .militere inligting,lt-genl Rudolph
"Witkop" Baderihorst, is 'n geheirnsinnige figuur
wat vroeer vanjaar by die Harms-konunissie
.die eerste keer openbare belangstelling ge-.
prikkel bet,In weerrnagkringe is hy egterbekend
as 'n gesoute en hoogs professionele soldaat.

Badenhorst was aanvanklik een van die
gunstelinge om by genl Jannie Geldenhuys as
hoofvandieSA Weerrnagoorteneem,maarsy
beweerde betrokkenheid by die Burgerlike
Samewedcingsburo (BSB) het die toekornsdroom
waarskynlik finaal gekelder.

Advokate vir die David Webster-Trust het
by regter Louis Harms aanbeveel dat daar
moontlike kriminele kIagtes teen horn onder-'
soek moet word.

Die man wat met die land se mees intieme
militere geheime vertrou word en jare reeds
aan die voorpunt van die weerrnag se militere
operasies staan, se loopbaan was tot dusver in
duister gehul.

Die weermag se skakelafdeling het die week
geweierom inligting oor sy loopbaanaan Vrye
Weekblad beskikbaar te stel. 'n Skakeloffisier
het gesS dit is nie beleid om inligting oor die'
hoof van inIigting uit te reik nie. .

Badenhorst was voorheenbevelvoerdervan
die infanterieskool op Oudtshoorn,· waar hy
volgens weermaglegende: bekend was weens
sy slaaplocsheid, dit het volgens verskrikte
troepe in onverwagte impoksies ~ soms on-

- goddelike ure uitgeloop,
Hy was 'n kort tyd bevelvoerder van Sektor,

.·10inOvamboland voorhy na weennaghooficWar- Genl WItkop Badenhorst
tier oorgeplaas is as hoof van staflogistiek, Hy

hetkorthiernahoofvanstafoperasiesgeword; het niks opgelewer nie, Hy is by die Harms-
Badenhorst het voor regter Louis Harms kommissie daarvan beskuldig dat hy halwe

getuig dat daar geenverbintenis tussenrnilitSre werk gedoenhetennooit probeerhet om by die
inligting en die.weermag se spesiale magte en waarheid uit te kom nie.

~~ BSa .is ni.~•. .My ~te;~ dat....h)l, ~e!s~, •.. :,; Badenhor.sthet,~oot opspraalc vex:wek toe
,. _ -N9Yet1.1qcry~r~ed~.\~~.y.~.cli.~J}Sl)c~~.5tll8it, i ..~ hy.,'\1OQrdie·konun.is~iegCl:Uig hetdat die ver· •

bewus geword het. moorde Swapo-aktivis,'ad" Anton Lubowski,
Hy het in Desember opdrag ontvang om 'n 'n betaalde agent van die weermag was. Die

. inteme ondersoek oor die BSB te doen. Sy aanhoor van die getuienis is op sy versoek in
ondersoekna.die moord op dr David Webster camera gehou.

. Vrve Weekblad. 3 AU2ustus 1990
> •
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Gewaarborg.elke week: sewe giggels; drie hond-voor-dle-monde:
- . twee skcom-kwcde: vier sloel's; twee haai-is-dit?ls; een ag-nee-

- magtig-mari; In enkele sies!; drie kan-jy-nou-meer's; en ook verskeie
.. gedoriewaars', wrinties en demmits. Met die gewone voorraad geslagte

'heilige koeie, katte in duiwehokke en klippe in die bos.
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Dis nou as jy etke weeklnteken op Vrye Weekbtad. Op lou voorstoep afgelewer. Vir net
, - .R75 vir 'n Jaar of R40 vir ses maande (AVS ingesluit). . ....

.. Tuisaflewerings geld al geruime tyd vir die Witwatersrand, Pretoria, die Vaaldriehoek en Bloemfontein. lorna by (011)
, 4972911 sal graag meer besonderhede verskafen klagteshanteer. Vanaf die week gelddit ook die hele Kaapse
Skiereiland, Stellenbosch, Paarl, Somerset-Wes en die Strand. Kaapse Intekenare moet 'n tjek of posorder stuur aan

Vrye Weekblad,Posbus 171, Paardeneiland 7420. Mev Rossouwby (021) 511 0003 sal navrae beantwoord.
- .r---------------- -- ~
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Deurbraak vir straatreg in Suid-Afrika
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mense nie,

'Kinders moet gewys
word dat daar ander

maniere «soos
onderhandeling • is '
om kontlik op te los,

en dat geweld nie:
nodig is nie. Ons laat
'hulle van albei kante
at na 'n saak kyk en,

dikwels verander
opinies dan bale

vinniq.'
Afrlkaanse kinders, byvoorbeeld,

sa sy, is oorgedissiplineerd en dus
buiwerig om dinge te bevraagteken
en hul mening uit te spreek. Hulle is
stiller in die klas en moet uitgelok
'word om te praat, terwyl swart "kin."
ders op.'n daaglikse grondslag m~r

, regstreeks deur die reg en uitbuiting
geraak is - en dus meer kennis daar-
vandra. '

"Op een of ander manier is om
almal aangetas. Wit kinders is
byvooIbeeld so opgepiep enbet so!~-,,".
dat hulle mingepla is oor verbriiiker
swette endaarom nie maklikoor sulke
uitbuiting kla nie,

"Kinders van alle rasse moet ook
begin dinkoor wat bulle in tn. nuwe

" verbeterde regstelsel sal wi! sien,.'n--·'
regstelsel wat menseregte sal hand-

" haaf en alma! se regie sal beskenn,"

se.sy.

Straatreg op dIe stroklesmanler. Max Mboya, die held In een van
dIe praktlese gldse tot die straatreg, Is 'n gewllde "straat

prokureur" wat dIe mense teen hullee/e onkunde beskerm .. Ole
" stroklesprent gaan blnnekort vIr televlsle verfllm word. , "'"-'--het kennis van basiese reg nodig en::::::::::

kan groot nu!.-daaruirput - Die net
minderbevoorregte of onderdrukte

. ",

Jy word in hegtenis geneem," Die
swart kinders het weer aggressief
opgetreeenhulgevangene geslaanen
aangerand. Vir hulle was dit nonnaal
om so op te tree, se hy.

Natal is 'n goeie voorbeeld van 'n
gebied waar respekenvertroue in die '
'regheeltemalverlore gegaanhet "Daar
geld die oerwoudwet," se McQuoid.,
Mason.

"Kinders moet gewys word dat
daar ander maniere - soos onderhan
deling - is om konflik op te los, en dat
geweidnie nodig is nie. Ons laat hulle
van albei kante af na 'n saak kyk en
dikwels verander opinies dan baie
vinnig,"
""Hy se daar is byvoorbeeld anneen

groep swart kinders gevraofditreg is
" dat polisie-informante genecklace

word. Toehulle egter gevra is indien
Mile die regering en dit hulle infer

, mante is,het die kinders andersbegin

dink.
Die koordineerder van die

straatregprogram by die UDiversiteit
-- --vanPretoria, Cecille van Riet, is baie

opgewonde oor die moontlikhede vir "
die uitbreiding en wyer aanvaarding

" van straatreg, veral omdat dit nou as
deel van iterlrende regsgraad liangebied
sal word,

Benewens die feit dat studente
verplig sal wees om klasse te gee as
deel vanhul kursus - tot dusver is alle
klasse vrywillig deur studente
aangebied - glo sy die geloofwaar
digheid van die straatregprogram sal

"'n hoer aansien by staatskole geniet,
"In ons land dink ons mos altyd

dat aIles ondergrawendis. Ekvra jou,
hoe kan dit ondergrawend wees om
mense van die reg te leer:'; .

Van Riet glo alma! in Suid·Afrika

komstige regstelsel wil sien, en hulle,

moet ingelig wees oor onderhande- " &;;=;;;;;;~;;;;';;;;;Iiiiiiii_.
lingsmetodes en nie-gewelddadige
maniere om konflik op te los.
" 'n Projek is verlede jaar begin om
juis die kennis oor te dra: Projek
ruimte-kolonie..'Verlede maand het
skoolkinders van straatregprogramme
landwyd in Durban vir die projek

" byeengekom, Dit was die jaar 2010,
en die Futura-kolonie,wat onafhank
likheid van die aarde wou he, moes 'n
grondwet met die aardlinge onder-.
handel om 'n oorlog te venny.

Soos te wagte het die humeure
soms opgevlam en toe afgevaardig
des Die hul sin kon kry Die, het van
hulle ander afgevaardigdes probeer
omkoop~

McQuoid-Mason se, die ver
skillende persepsies van swart en wit
kinders weens 40jaar van apartheid,
het duidelik gedurende die projek na
vore getree,

Hy noem datdaarin eengemengde
klas vir die kinders gevra is om te
illustreer hoe die polisie .iemand in
hegtenis neem.

Die wit kinders het na die persoon
gestap, sy armgeneemengese: "Kom
saam met my na die polisiekantoor.

ken hul regte
Skemerkinders

DAARIseen groep mensewat letterlik op straatwoon endikwelsmet
die gereg bots.Dlt Is die skemerklnders. ,

Maar die strate het bale VaD bulle oud en wys gemaak, en hul
antwoorde op vrae van hulleermeester gedurende 'n IesIn straatreg,-"
toon duldelik hul perspektief op die Iewe:

Wat Is 'n mlsdaad?
Om te steel. Om lemand dood te maak. Om 'n Vrou te verkrag.

Om jou kind te laat honger Iy terwyl jy dronk raak.
, Hoekom?

Jy vat goed van mense wat nie joune Isme enjy maak ander seer.
Maar hoekom word ons in hegtenls geneem as ons parkeerplekke
aanwys en In die straat slaap? Kan ouers in hegtenis geneem word
as hulle bier drink en hul kinders slaan en laat bongerly?

As 'n kind dan 'n mlsdaad gepleeg het, hoe dink julie moet hy
gestraf word? Volgens ons wet kan 'n kind na 'n verbeterlngsln
rigting gestuur word of met 'n pak slae gevonnis word.

'n Opgeskorte vonnis sou goed wees,Dan weet 'n mens asJy weer
lets verkeerd doen jy na 'n verbeterlngsinrlgting toe gaan.
" Wat is erger, die verbeterlngsinrlgtlng of 'n pak slae?

'n Pak siae Is bale beter. Hul slaan jou, dan is dit oor en jy kan
gaan. Dit Is nice. Indie verbeteringsinrlgting wordJy sleg behandel,
en dit help jou nie. '

kaanse situasie. aangepas en ses.
praktiese gidse gepubliseer wat met'
behulp van tekenprente meer toegank- .
lik gemaak is.

Ben van die tekenprentreekse wat
gebruikword om situasies uit te beeld,
"Max Mboya, die straatregter", is reeds
as 'n televisiereeks verfilm en gaan
volgendejaarop TV2 uitgesaai word.

Die program is veral op skoolkin
ders van standerd 8 tot matriek gemik.
McQuoid-Mason se die groep is 'n
toeganklike teikengroep wat ook oud
genoeg is om hul ouers met
regsprobleme te help.

McQuoid-Mason se oorspronkllk
was daar van alle kante agterdog en
teenkanting teen straatreg. 'Swart
kinders bet byvoorbeeld gevra waarom
hulle van apartheid en die witmense
se reg moet leer, terwyl daar by
sommige blanke staatskole gedink is
die"straatregpro~ is ondennynend
of revolusioner, '

In Amerika vorm straatreg deel
van die hoerskool-leerplan en vol
gens McQuoid-Mason moet dit ook
die uiteindelike mikpunt van die Suid
Afrikaanse program wees..

Jong mense moetpraat en dink oor
die veranderinge wat hulle in 'n too-

Straatreg, 'n konsep wat aanvanklik met
baie agterdog in $uid-Afrika bejeen is,

.word van volgende jaar af as deel van die
LLB·kursus by die Universiteit van Pretoria

aangebied. CHRISTELLE DE JAGER het
ondersoek gaan instel na die belangrike

aspek van regsopleiding

'streetwise'

Agterdog vervaag,
en Tukkies word/

'In ons land dink ons
mos altyd dat alles

ondergrawend is. Ek'
vra jou, hoe kan dit
ondergrawend wees
om mense van die

reg te leer?' "

"WORD "streetwise" enkenjouregte.
Die landswette is miskien Die

volmaak Die en'word dikwels gekri
tiseer, maar daar is tog algemene
strafregtelike wette wat jou regte
beskerm,

Dit is die boodskap van "straatreg",
en na vier jaar lyk dit of die konsep 
wat in Suid-Afrika aanvanklik met
baie agterdog as iets "revolusioner"
bejeen is - uiteindelik as 'n belangrike ,
aspek van regsopleiding wyer aan
vaarding begin geniet,

Volgende jaar word straatreg by
die Universiteit van Pretoria en die
Universiteit van Natal, Durban, as 'n
keuse in die finale jaar van die LLB
kursu s ingesluit.

Dit word beskou as 'n groot
deurbraak vir straatreg, wat in 1985
in Suid-Afrika bekend gestel is met 'n
proefprogram by vyfDurbanse skole.
Straatreg word nou by meer as 150
skole landwyd, by fabrieke en vir die
skemerkinders aangebied,

Die konsep het in die strate van
Washington ontstaan. Die meeste
stedelike inwoners, swartmense, het
gekla oor die hoe misdaadsyferinhul
gemeenskappe, uitbuiting en polisie
geweld.,

In 1972 het twee Amerikaanse
regsprofessore 'n program begin met
die doel om die mense meer bewus te
maak van hul regte en hul met alle
daagse wetlike probleme soos huur
koop, huwelikskontrakte, egskeidings
en die koop van'n motor te help.

In 1985 het prof David McQuoid
Mason, dekaan van die regsfakulteit
by die Universiteit van Natal, Dur
ban, die mede-stigter van die Ameri
kaanse program, prof Ed O'Brien,
ontmoet. EnstraatreghetookinSuid
Afrika posgevat.

McQuoid-Mason het altyd geglo
die meeste Suid-Afrikaners ken nie

I hul regte nie, en kin dus maklik
[~ uitgebuit word.
t l "Ofskoon ons regstelsel tekortko

i.J';. rninge het en as onregverdig en as
~ deel van die apartheidstelsel beskou
1'4 word, wou ek aan die mense wys dat
r:j~ daar tog algemene wette is wat hul
~.; regte op 'n wye gebied kan beskenn.
~, "In Suid-Afrika word mense nie
~~
.' behoorlik op die lewe voorberei Die.
~- Hulle word nie vertel hoe om 'n
tJ huurkoopkontrak te teken nie; bulle '
~j weet nie van die huweliks- en egskei
l,ii
!~ dingswette, ofhoe om'ntestament op
r~ te stel en hoeom verbmikersuitbuiting
~, te voorkom nie. Die kamis is noodsaak:
~ lik, maar die meeste mense kan nie 'n
~ prpkureur bekostig nie," sa McQuoid
£1 Mason.

~". ' Hy bet die Amerikawe program
.. saammet O'Brien vir die Suid-Afri-
~"
;t

,
r:'
"
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"56 my, met so 'n
geskledenls, hoe kan

ons die regerlng
vertrou?"

Tussen1975en 1976hetekver- Braganza. Hy was toe hoof van die
_e mderhoudemet Kaunda gevoer Sentrum vir Afrika-studies aan die
•'die eerste op die vooraand van'die Universiteit van Maputo en ook 'n
Brugberaad. Toe was hy gloeiend adviseurenintiemevertrouelingvan .
en liries oor Vorster Be leierskap en Mache!. .
inisiatiewe. .. Met die hulp van Westerse in-

Maar 'n paarjaar later was lllt 'n Iigtingsdienste het Mosambiek heel .
verbitterde, ontnugterde Kaunda: duidelik oor verdoemdende getuienis
"Jou Eerste Minister het my oor van voortgesette Suid-Afrikaanse '
N~~a belieg en. rnis~ei. Dit is, betrokkenheid by Renarno beskik.
duidelik dat h~ nooit enige ~lanne Aquino se woorde aan my wasr- .
geha~ ~et om lets ~dwerklik oor " "Jyweet, ons het nooit kon dink dat .'
Namibia te doen rue. 'n Calvinisties-Christelike regering

':Ekhet ge~ datekhom a~:n ons op so 'n wyse sou bedrieg nie.
A~er~Quisten kon ve.rtrou. Hulle kyk 008 vas in die 00.

~1S ~e troubreukvan ~eBotha- "Gee hul woord, terwyl hulle 008

regenng mhul ondeIhandelings met van agter in die rug steek,"
Dieselfde Aquino is 'n jaar later

in dieselfde vliegongeluk as Machel
dood, slegs 'n dag voordat hy na
Suid-Afrika wou kom op 'n vrede
sending - verbreekte ooreenkomste
ten spyt. '

, As daar dus vandag oor 'n gebrek
pres Samora Machel voor, tydens en' aan vertroue gepraat word, moet daar
na die Nkornati-verdrag van 1984 ., nie vergeet word watter wantroue ,
dan reeds vergete7 die ANC moes oorbrug om tot die

Dit is nou al bekende geskiedenis gesprek toe te tree nie. '.
hoe die weerrnag van genl Magnus .' Gesien in die lig is dit geen won-
Malan in die weke voor die verdrag der nie dat 'n lid van die ANC se
gesluit is 'n paar duisend Renamo- gesprekspanopdievooraandvandie:
vegters-na Mosambiek gestuur het Groote Schuur-byeenkoms aan my
met genoeg wapens en ammunisie. gevra het: "sa my, met so 'n geskie- .
Tot in daardie staduirn was hulle op denis, hoe kan ons jou regering
Suid-Afrikaanse grondgebied naby vertrou7"
Phalaborwa gestasioneer, Die feit dat die wedersydse wan-

.' Virjaredaamaisdie verdrag blatant troue oorbrug is en dat die onderhan- ."
verbreek. , ~ delingsproses nou deeglik op dreef

In die verband herinner ek my 'n is, spreek boekdele van die ANC en
gesprek aan die einde van 1985 met die regering. se basiese verbintenis

. 'n goeie vriend van my, Aquino de tot 'n onderhandelde skikking.

. Ronnie Kassrlls het die mense tydens die looclslng van die SAKP met
. sy teenwoordlgheld verras (Foto: Rafs Mayet· Afraplx)

optrede van FC Erasmus, minister
van'Justisie in 100>,tydens die opmars ,
van 30 000 swartmense deur Kaap
stad na die parlement. Phillip Kgo
sane, die charismatiese jong Ieier
van die opmars, is deur die polisie
offisier in bevel belowe; gelas die
opmars af en die regering sal 'n ver
soekskrif van 'n klein afvaardiging .
ontvang.

Kgosane stern in en aanvaar die
woord van die offisier. Hy is byna
onrniddellik in hegtenis geneern,

Die gebeure het 'n diep bitterheid
en wantroue veroorsaak wat na
dekades nog nie vergeet is nie. Die
afgelope dekades is Kgosane 'neen
same uitgeweke banneling. '
, 'n Ander ongelukkige gebeurtenis

· was die rol van Vorster van 1974 tot
1976tydens sy onderhandelings met
Kaunda oor die konflik in Namibia
en Rhodesie.

In Oktober 1974 het Kaunda 'n
parlementere toespraak van Vorster
oor vredesmoontlikhede in Suider
Afrika.as "the voice of reason" ver-:
welkorn.

'i'ydens die gesprekke oor Rho-
· desie by Victoria-brog en Jangs ander

diplomatieke kanale dring Kaunda
aan op die gelyktydige oplossing
,;an die Namibia-kwessie. Trouens,
in daardie jare is in diplomatieke
kringe geglo dat vrede in Namibia
gouer en makliker sou wees as in
Rhodesie,

Volgens Kaunda het Vorster aan .
homsekere'vaste ondememings gegee.
dat hy stappe sou doen wat tot die

· spoedige onafhanklikheid van
Namibia sou lei.

I

,.

Ole vertrouenskrlsls tussen die
onderhandelingspanne en die wantroue in

. die ware bedoellnge van die leiers van die
ANC en SAKP het die laastetwee weke die

,nuus oorheers. HENNIE SERFONTEIN
probeer meer perspektlet gee, en onthou 'n
paar voorvalle uit die geskledenls waar die

skendlng van vertroue ook bale skade
aangerig het

vergeet.
. Daar is 'n reeks van vergete be

loftes engeskende ooreenkomste,
wat dit vir die ANC bitter moeilik
gernaak~t om die regering se opregte
bedoelings en eerlikheid met die
aanvang van die onderhandelings- .
proses te aanvaar.

Dink maar aan die skandalige

"Jy weet, ons het
nooit kon dink dat 'n

Calvlnlstles
Chrlstellke regerlng

.ons op so 'n wyse sou
bedrleg nle. Hulle kyk
ons vas in die 01. Gee

hul woord, terwyl
hulle ons van agter In

die rug steek."

voortgesleep totdat dit flnaal aan die
einde van die jaar doodgeloop het.
Gedurende die tydperk was daar 'n

. verposing in guenilla-aanvalle. Maar
die veiligheidsmagte het die tydperk .
gebruik om die guerrillas te jag en 'n
emstige knou toe te dien.

Die gebeure het 'n belangrike
invloed gehad op die denke van die
ANC-leiding enhul vaste voorneme
om geen toegewing oor die gewa
pende stryd te maak alvorens dit nie
baie duidelik is dat die onderhande
Iingsproses werklik op dreef is nie,

Tweedens word die optrede van
die regering die afgelope dekades in
die euforie van die beweging na 'n
nuwe Suid-Afrikavandag gerieflik ,

~===10============

.Beroeringeom.die .onderhandelingsproses

Geskiedenis werp Jig op die
vertrouenskrisis

Skoueraanskouer: Nelson Mandela en Joe Siovo tydens die loodslngvan die SAKP as polltleke
party (Foto: WalterDhladhla ~ AFP)

Dm beroering oor die onderhande
lingsproses het veral uit drie sake
voortgesproit: die omstrede verkla
rings deur Chris Hani dat die ANC
die gewapende stryd sal voorsit as die
ondeIhandelings rnisluk; bewerings
oor 'nbeweerde ANC/SAKP-kom-

·plot om mag oor te neem; en bewe
rings dat ANC-vegters en wapens
steeds sedert 2 Febuarie vanjaar - en
selfs na die Groote Schuur-minuut
van 4 Mei - die land binnekom.

Wat ook al rnense se gevoelens of
menings oor die sake is, is dit mis
kien tyd dat alle betrokkenes besef
dat die voortgesette insypeling van
ANC-rnagte nie in stryd met enige
ooreenkoms is nie, aangesien 'n skiet-

· stilstand nog nie onderteken is nie,
. Dit kan vergelyk word met die

voortgesette paraatheid en optrede
van die regeringse veiligheidsmagte
teen die ANC.

Dis vanselfsprekend dat die'ANC
'n "Plan B" het, ingeval die onderhan
delings misluk- net soos die regering
'n soortgelyke plan het om onder
dieselfde omstandighede tot die aan-

· val oor te gaan. .
Belangrik in.die verband is egter

die feit dat die militere aksie van
', Urnkhonto We Sizwe (MK) .die

afgelope maande merkwaardig
afgeneem het. 'n Onuitgesproke vorrn
van 'n skietstaking bestaan dus reeds. '

In. die geskiedenis was daar
natuurlik die Arnerikaans-Vietnamese
vredesonderhandelingsvan die laat

. sestigerjare terwyl gevegte verwoed
, voorgeduurhet 'n Dekade later gebeur
dieselfde tydens die maandelange
Lancashire-beraad in Zimbabwe aan

· die einde van 1979 toe die Rhode-
· siese veiligheidsrnagte en die Zim
.babwese guerrillas mekaar aanhou
apdreun.

Dit moet ook ontliou word dat:
, beide Swapo en die ANC baie be-, .

langrike lesse geleer het uit die mis
lukte Rhodesiese vredesonderhande
lingsvan 1975. Pres Kenneth Kaunda

,.- en die destydse Berste Minister van
Suid-Afrika, John Vorster, het in
Augustus daardie jaar vir Ian Smith
en die swart leiers by die Victoria-
waterval byeengebring. ,

Die proses het nog 'npaar maande

I

"'.
Vryc Wcekb1ad, 3 Augustus 1990,.
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Is die mens regtig bo-aan die leer van evolusie?
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AGTERGRONJ)

Dis hoekom die mensoud word
.' ' .

WAT kan kanaries doen wat die mens nie kan doen nie? .
Kaharies besit die verbasende vermoeomnuwe senuweeselle inhul brein

te laat groei, wat blykbaar vir die mens onmoontlik is. ' .
Die ontdekking is gemaak deur Fernando Nottebohm, 'n dierkundige aan

die Rockefeller-universiteit.· Nottebohm was besig om'die voelsoort.se
sangpatroondeur die breinse senuweestelsel te volg toe hy ontdekhet dat daar
geslagsverskille in nie-menslike breine bestaan. Hy het ook vasgestel waar
die san.gpatrone in die vcelse brein vasgele is. Maar die belangrikste
ontdekking was die feit dat die vcel oor die vermoe beskik om nuwe
~enuweesellete groei. • . ,. .. '

'n Mens se Iiggaam kan 'n snywond herstel.Maar, wat die wetenskap
betref, is dit onmoontlik omnuwe breinselle te groei.As 'nmens sebreinselle
eers beskadig is, sal die funksies van die selle deur andere oorgeneem word
en die beskadigde selle sal nooit wee! herstel nie. Daar is nie iets soos nuwe
breinselle nie, Op 'n ouderdom van ses maande het die mens al die breinselle
wat hy of sy in sy of haar lewe sal gebruik.

Maarvoels is anders. Kanaries kantot op 20 OOOnuwe senuweeselle in een
dag vervaardig. ' . '

Dieverskynsel vanneuro-genese isnog nooit in enige studie van die mens
of ape opgemerk nie en baie navorsers het geglo dit is onmoontlik. Nou is
Nottebohm besigmet navorsing om die molekules wat vir neuro-genese
verantwoordelikis, te isoleer, Hy hoop dit sal vir dieselfde doel in soogdiere,
en dus mense ook, gebruik kan word.' ,

"Natuurlik is alles nog teoreties, maarditkan 'nnatuurlike wyse vir brein
herstel of verjonging wees," se Nottebohm.

Voelbreindie mens
s'n een voor

.,!

/

Ole mensdom Is al eeue lank behep met die
.idee van oudword en doodgaan. Talle teorieA·
is al geopper, boeke geskryf en rate voorberel
om die brandende vraeoor ons sterflikheid te

beantwoord. Ole filosowe probeer die
antwoord vind In gesoflstlkeerde argumente,

wetenskaplikes voerelndelose toetse en
geestelikes probeer troos. En tog blydie
vraag kwel: Hoekom word mense oud?
AUDREY BROWN hetgaan vrae vra, en

gevind dls omdat ons nie ons liggaamsdele
.kan vervang soos krappe of akkedisse nle.

Miskien is dit ook maar goed...

WETENSKAPLIKES se ons word
oud omdat die ensieme in ons lig
gaam nie meer die selle en weefsel
kan herstel nie, Ander se dit raak
moeilikermet ouderdom vir die inunu
niteitstelsel om die verskille tussen
ons eie en ander selle uit te kim. Dus
vergaan die liggaam in 'n geleidelike ,
proses van onherstelbare skade en
agteruitgang. Vir die meeste van ons
betekenoudword doodgewoon'n groter
moontlikheid dat ons sal doodgaan. ,
Hoewel ons liggame elke' dag ,
vasgevang is in 'n stryd om gesond,
jonk en aan die lewe te bly, is die pad
van geboorte af net afdraend ...

Ons liggame besit egter die ver
moe om sekere wonde en selfs beska
digde weefsel te herstel en die dood
sodoende vir 'n rukkie uit te stel.
Neem byvoorbeeld 'n sny aan jou jaar ofwat voordat hulle menopouse so vinnig dat oumense anachronis-
Yinger.Binne 'n paardae is diewond bereik,: mes is. Hulle is in die eenera gebore
gesond en net 'n letsel bly agter. Dan is daar natuurlik die feit dat . en moet dan in 'n ander oud word.

Maar sekere diersoorte kan veel ons oud word en doodgaan. Maar . : Hulle is verouderd omdat hulle nie
groter- biologiese toertjies uitvoer: daar is gelukkig 'n belangrike tussen- die waardes en vaardighede het om te
akkedissekan'n afgebreekte stert terug ganger tussen die mens en die natuur' oorleefnie. 'n Mens moet ook daarop
laat groei, krappe vervang hullede- . - kultuur. .let dat dit dikwels oumense is wat in
mate, olifante kry ses stelle tande, Volgens Emile Boonzaier, 'n besit is van die mag en rykdom van
haaie vervang hul tande elke keer as mediese antropoloog aan die Univer- ' die wereld. Hulle is vanselfsprekend
hulle begin afstomp -enditterwyl die siteit van Kaapstad, is onsfisiologies konserwatief, en gebruikhul mag om
mens maar tevrede moet wees met baie swak aangepas vir die oorle- konserwatiewe waardes op die same-
net twee stelle, wat dan vrot word en wingstryd. lewing af te dwing."
uitval soos ons ouer word. ' . "Ons kinders bly vir 'n baie lang Maar Boonzaier noem 'n tweede,

Diegrootste herstelweIk Vind binne " tyd atbanklikenhulpeloos, ons is nie . veel belangrikerrede waarom dit nie
onslyweplaas,maardanooknetmet goed aangepas vir die koue nie en' gewens is om oumense vir 'n on-
goed wat nie op die oog afnoodsaak- ,;' daar is sekere kossoorte wat ons glad bepaalde tyd aan die lewe te hou nie:
lik lyk nie. Ons binnegoed word ge-" nie kan verteer nie. Maar ons kan op "Ons kan nou nie eens behoorlik vir
reeld vervang; rooibloedselle wordkulturele wyse ons tekortkominge die oumense sorg nie, Wat nog te se
elke viermaande vervang, spiereword oorkorn. Swak 015, byvoorbeeld, is as die samelewing uit meeroumense
elke 24 uur herstel, asook die rnem- nie 'n probleem nie omdat die mens moes bestaan. In Europaen Amerika
braan om ons ingewande, die word . briIIe ontwerp het daarvoor. Ons het is daar meer oumense as jongmense,
elke paar dae vervang en diemem- .. medisyne teen siektes, en klereteen en daar is dit duidelik dat die ver-
braan om die blaas word elke twee sorging van oumense 'n las is. Ditkos
maande hernieu. baie om oumense te onderhou. Hulle

Daar is dus nie soveel om oor te het behuising en mediese hulp nodig
kIa nie, of is daar? en die lande sukkel om behoorlik vir

Daar is.' Wat van artritis en hulle te sorg."
hartkwale,. wat veral opIn mens se 'n Johannesburgse fisioloog glo

, oudag begin knaag? Kanons nie nuwe dat die lewe maar "saai" sou wees
ledemate laat aangroei soos krappe, sonder die dood. "Dit is absoluut
of'nswakhartnatuurIikvervangnie? noodsaaklik dat mense oud word en

Die antwoord is ja,.. en nee; Dit doodgaan om vooruitgang te verseker.
werk s6. Ons het nuwe wereldkampioene,

Volgens Jared Diamond, 'n pro- politici en dies meer nodig. Die lewe
fessor van fisiologie aan die Univer- sou maarsaai wees sonder die dood.
siteit van Kalifornie in Los Angeles, Maar ons moet ons kennis inspan om
word diehoeveelheidenergie wat aan . die kwaliteit van rnense se lewens te
herstelwerk bestee kan word bepaal verbeter, eerder as om te konsentreer
deur die beskikbaarheid daarvan in op programme wat net oumense sal
vergelykingmetdieverwagteleeftyd help. Ek glo oils moet probeer om
en ander take wat 'n liggaam moet kinders gesond te maak, en siektes
verrig, met of sonder herstelwerk. wat genees kan word, te genees. Ons
Met ander woorde, meer energie kan moet netnie ons lmlpmiddels en kennis
aan herstelwerk bestee word om 'n morsom oumense onnodig aan die
langer lewe te verseker, of minder lewe te hou nie.
energie kan daaraan bestee word, om "Die hoofdoel van biologiese
dan meer energie aan voortplanting manipulering sal wees om sekere
te bestee. siektes uit te skakel en omdie mens se

Die natuur, ofte wei evolusie, moes lewensverwagting te verleag. Mense
oor die prioriteite in die mens se sou dan 'n redelike lang lewe - van so
Iiggaam besluit. Muise bestee nieveel70tot 80 jaar - geniet, en danaan 'n
energie aan herstelwerknie, maar op skielike, kort siekte, miskien 'n hart-.
'n ouderdom van twee maande kan 'n aanval, steff'.
muis reeds voortplant. En een muis- . Boonzaierwys ook daarop dat selfs
paar kan ten minste 60geslagte in die al sou mense vir ewig aan die Iewe
lewe bring. Maar die muis, met die konbly, diekcnnisnie aandiemensdom
beste voeding en mediese hulp, sal beskikbaar sou wees nie. .
gelukkig wees om oueras tweejaarte "Die meeste mense kan nou nie
word - waar 'n mens ongelukkig sou eens behoorlike mediese hulpvir
wees omnie die Bybelse "three-score gewone siektes keynie, wat nog te se
years and ten" te haal nie. Die mens van 'n ewige lewe. Dit is moontlik vir
bestee ook minder energie aan mense om 200 jaar te leef, maar jy
voortplanting; mense raak later moet onthou dat net 'n uitverkore,
vrugbaaren, in vergelyking met muise baie ryk deel van die bevolkingdaarby
en honde, kry hulle nie so baie kin- sal baat. Dit is nie regtig moontlik
ders nie. Maar ons leef langer. Ons nie," .
leeflank genoeg om kinders groot te ' Hoewel dit Iyk asof ons nie so
maak en daama kan ons agteroor sit goed daarvan af'k:om in vergelyking
(ook nie te gemaklik nie) om die met ander diere nie, is daar tog een
bates van die ouderdom te geniet, troos vir die mens, volgens Diamond

En tog, volgens Diamond, is ons . ,. ons leef langer as baie ander diere.
Iiggame te swak om selfs die taak Die natuur verseker dat die meeste
ordentlik te verrig. Vroue moet 12 tot diersoorte : sterf nadat hulle
20 jaarwag voordat hulle kinders kan voortplantingsvermoe gestaak het,
key, en dan ook net ee~ op 'n tyd elke Skrale troos.

Vrye Weekblad, 3 Augustus 1990
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'nMoordbende of wettige oorlogvoering?

DAAR is hoop dat die Harms-kommisie, wat al skerp gekritiseer is vlr~y

onvermoe om moordbendes tot op die been oop te vlek, nuwegetuieJils '
ingewin het oor twee van Suld-Afrika se mees tergende moordraaisels.

Die kommlssie het vandeesweek aangedui dat hy oor nuwe getulenls
beskik oor die moorde op die antropoloog Dr David Webster en die egpaar
Ribeiro•.

Vrye Weekblad verneem dat die kommissie die afgelope maand indring
end gekyk het na die die moord op dr Fabian Ribeiro en sy vrou, Florence,
in Mamelodi in 1987 en vandeesweek Weer met famlUelede gepraat het.

'n Gewese lld van die BSB, Willle van Deventer, het vroeer vanjaar in
Londen aan Vrye Weekblad ges~ dat hy oor inllgting beskik dat die
gehelmslnnlge organlsasie verantwoordellk was vir die Ribeiro-moorde.

Kommissie kyk
opnuut ,na moorde

, "

Dm befaamde regter Louis Harms, wat met 'n yslike reputasie ~as die .
voorsltter van die kommlssie van ondersoek na moordbendes aangestel is, is
vandeesweek deur 'n senior advokaat daarvan beskuldlg dat hy die Indruk ,
wek dat hy staatsinstellings bevoordeel. ,

Verskeie argumente en woordewisselings is vandeesweek deur adv Eber- ,,) ,
hard Bertelsmann,SC, namens die David Webster-Trust en Vrye Weekblad,
en Harms gevoer.

Aan die een kant was daar Harms wat vir Bertelsmann tydens argumen
tering daarvan beskuldig het dat hy "karaktermoord" op genl Witkop
Badenhorst pleeg en wou weet of hy hom aan die kommissie moet onttrek
weens sy beweerde vooroordeel en skerp taal teen onder meer kaptein Dirk,
Ccetzee.. . "~'''' " '

.-~ ...- .

Wroeglng ..
'Aan die ander kant was daar die gerespekteerde Bertelsmaiut wat aan

Harms ges~het dat hy die gevoel van sy kllente aan hom moet oordra en dat ,
die regspan lank oor die krltlekteen die regter "gewroeg"het.·

Harmshethierop geantwoord: "'''Miskien was jou wroeging (agony) meer
as myne." "

Botslngs tussen Harms en die regspan vir die Trust het' die afgelope
maande kort-kort na yore gekom weens. Harms het al voorheen die regspan "
daarvan beskuldig dat hulle die kommlssie een keer op 'n "dwaaispoor"
geplaas het. , '

Dlt was veral Bertelsmann se junior vennoot, adv Martin Luitingh, wat
met Harms gebots het, By het hom al voorheen daarvan beskuldlg dat hy .
hom nle toelaat om behoorllke kruisondervraging te doen nle.

Tydens Bertelsmann se argumenteringvandeesweek oor die moord op dr" •
David Webster het hy 'n lys van organisasles ingehandig waaraan die antro
poloog voor sy dood behoort het. Daaronder was "The South African
Musicians Alllancel/. '

Regspanse groot
wroeging oor Harms

t ~ .J 1 ~ ~I '" • I

.Malan
Toe Harms die naam slen, wou hy"weet wat die relevansie daarvan Is. Hy

het opgemerk: "Is that left hand musIcians?"
Daar was ook verskllle oor Bertelsmann se argumentering dat die minis

ter van Wet en Orde, AdrIaan Vlok, as getuie geroep moet word sodat
vasgestel kan word ofhy dIe minlster van Verdedlging, MagnusMalan, oor
die BSB fngellg het. , '

Harms het aangevoer dat dlt "onbehoorllk" vir VIok sou wees om tydem
'n pollsie-ondersoek vir Malan oor die BSB in te lIg. '

Moontlike
klagtes -".

Vervolglng
, , Toe hy egter voor die kommlssle getuig het, het Van Deventer geweier om

.t , enlge inllgtlng te verstrek op grond daarvan dat hy homself mag inkrim-
, Daar is opdrag gegee dat projekleers Ineer, Die kommissle het onlangs weer met hom gekonsulteer oor dIe nuwe

teruggevind moet word. Die meerder- getulenls, maar hy wou klaarblyklik nlks s~ nle,
heid lede van die BSB het openlike en Vrye Weekblad verneem dat dIe kommissie nog nle genoeg getuienls
eerlike getuienis gelewer. ' Ingewin het om die saak na die Prokureur-Generaal vir vervolging te verwys i"

nle, maar dat daar goeie getuienis bestaan om op voort te bou,
Wat Webster betref, het regter Louis Harms ges~ dat die kommlssle

steeds probeer om 'n antwoord te vlnd op wie Webster vermoor het. 'n
Dagboek van een van die koordineerders van die BSB, Christo Brits, is vir
forensiese ondersoek verwys, het hy ges~. ' "

Dit het ult. vreeere getuienis geblyk dat sekere sleutel-datums in die
dagboek ontbreek, soos byvoorbeeld die datums net voor 'nbomontploffing ,
by 'n kleuterskool in Athlone en die moord op adv Anton Lubowski.

Ole David Webster
Trust:

Verskeie lede vandie BSB moet vir
'n verskeidenheid van' oortredings
aangekla wordenhul sake moetna die .
prokureur-generaal verwys , word.
Klagtes van verraad kanteen daardie
lede van die BSB ingestel word wat
die gesagvan die Staatspresidentopenlik
verontagsaam het weens hul politieke
oortuigings. ,

Verdere ondersoek moet gedoen
word na die moord op Webster en die
getuienis van Willie van Deventer dat
die BSB verantwoordelik was vir die
moorde op die Ribeiro-egpaar en Pe
ter Ntuli,

Daar bestaan duidelike getuienis
vir klagtes van poging tot moord, sa
meswering tot moord, sabotasie, ter
rorisme en opsetlike saakbeskadiging.
Die name van Webb, Verster, Slang
vanZyl, Calla Botha, Perdi Barnarden
Staal Burger word in die verband
genoem.

Die Prokureur-Generaal moet on
dersoek instel na die moontlike ver
volging van Magnus Malan vir sy hulp
en ondersteuning aan die BSB of sy
onvermoe om enige optrede teen die
BSB te neem. Hy dra nogtans die
morele blaam vir die optredes van die
BSB. '

Dit is vergesog om te wii voorgee
dat enige lede van die BSB hulle aan
hoogverraad skuldig gemaak het.

Daarwas weI getuienis dat die BSB
optrede teen twee persone beplan het.
Dit is niks meer as sanleswering nie.

Die bom-voorval by Athlone kom
blootneer op saakbeskadiging, aange
sien dit nie gepleeg is met die opset om
die .Wet op die Onderdrukking van
Terrorisme te oortree nie.

Die voorstel dat Malan strafregte
lik vervolg moet word, is lasterlik.

,Ole ass en die SA
Weermag:

Die David Webster
Trust

Die ass en SA
Weermag:

Dis onregverdig om te se dat die
Weermag nie hulle volle samewer
king gegee het nie.

pie getuies
en getuienis

,kennis van onwettige optrede gehad
, het nie en kan geen bydrae lewer nie,

, Nie die weermag of die BSBhet
die hulp aan die kommissie verskaf

, waarop die publiek geregtig is nie,
So byvoorbeeld het Verster 'n

noodplan in werking gestel om pro
jekleers te laat verdwyn. BSB-Iede
het openlik gerebelleer en uitdagend
voorgekom.
, Die BSB, en vera! Verster, het
hullehierdeur skuldig gemaakaan die
verontagsaming van 'n wettige bevel.
Niks is egter gedoen omhulle voor 'n
krygshof te daag nie.

Verskeie BSB-Iede, onder meer
Verster, het geweier om die kom
missie in hulle vertroue te neem. Die
feit dat hulle so swaar vermom was,
het hul getuienis afgewater.

Ole ase en die SA
Weermag:

is waarheen 'n ondersoek gaan lei, dit .
Die toelaatbaar is nie,

Daarom is verskeie getuies, onder
meer getuies voor die Hiemstra-korn
missie, Craig Williamson, Chappie
Maree, ander lede van die generale
staf, Magnus Malan, Adriaan Vlok en
verskeie ander personeellede van die
BSB nooit geroep nie,

Die indruk kon ontstaan het dat
Harms eensydig teenoor sekere getuie
is en skep die indruk dat hy meer
toegenee is jeens getuiesvan die staat,
Dit kon sekere getuies afgeskrik het
om voor die kommissie te getuig, Dit
word bewys deur:

*Sy weiering om die uiters belang
rike getuies vanMalan en anderoffisiere
aantehoor,

*Sy sterk taalgebruik teenoor sekere
getuies,

*Getuies wat die staat gekritiseer'
het, is baie kwaaier gekruisondervra.
Die voorbeeldevan Dirlc Coetzee,David
Tshikalange en Pieter Botes is hier
genoem.

Die kritiek teen Harms is geheel en
al partydig en ongegrond. Dit is onbil
lik om te redeneer dat net getuies wat
teendie staatgetuigbet,in kwaai kruison
,dervraging geneem is.

Daar bestaan geen logiese rede
waarom Malan volgens die huidige
getuienis self a$ getuie geroep moet
wordnie.

Daar is geen aanduiding dat hy enige

VryeWeekblad, 3 Augustus 1990

DieHanns~

kommissie

binnelandse optrede kon nooit verkry
word nie en is nooit verkry nie.

Magnus Malan was hoegenaamd
nie bewus van enige sodanige optrede
nie.

Dit is slegs die binnelandse ge
welddadige optrede van die BSB wat
ongemagtig was en dit is nooit aan
hoer gesag gerapporteer nie.

Die aanval op Badenhorst is geheel
en al onregverdig en die Trust het
blykbaar vroeg reeds besluit om die
blaam om sy nek te hang.

VryeWeekblad, 3 Augustus 1990
1

Ole David Webster-
'Trust: )

Wat die kommissie selfbetref, is sy
verwysingsraamwerk uiters eng omdat
hy net binnelandse optrede mag on·
dersook.

So byvooIbeeld is die kommissie
, in staatom diemoord op Anton Lubow.
ski te ondersoek, maar word weemou
om dit te doon. •

Die David Webster-Trust beskou
die taak van die kommissie as 'n feite

,sending en behoort op 'n "visvang.
,ekspidisie" te wees en sovee! feite as
moontlik in te same!.

Diekommissiebetdie hooding gehad
dat tensy daar 'n duidelike aanduiding

e'

..

Die vraag wat die kommissie moet
antwoord, is of die minister van Ver
dediging of enige weermaglid enige

, ongeregmatige dade vangeweld gepleeg
of laat pleeg het. Om is van mening
dat dit nie so is nie.

Goedkeuring vir gewelddadige

Die ssa en SA
Weermag:

gewees het vansekere onwettige dade.
Die vorige,yoorsitter van die BSB,

genl-maj Joep Joubert, het getuig dat
die ontstaan van 'n organisasie soos
die BSB op ministrielevlak goedgekeur
word:

Die Hoofvan Staf: Operasies, genl
Witkop Badenhorst, weet duidelik veel
meer van die BSB as wathy bereid was
om aan die kommissie te verduidelik.
Sy ondersoek vroog vanjaar was uiters
oppervlakkig enhy het nie eens na die
projeklesrs probeer kyknie, Verskeie
ander lede van die generale staf was
bewus van die BSB. ' ,

Die minister van Wet en Orde,
Adriaan Vlok, was minstens in kennis
gestel van een of ander vorm van ter
reur wat gepleeg word. Dit moos vir
hom belangrik gewees het. Hy het self
erken dat die BSB aan hom genoem
kon gewees het,
, Die ministervan Verdediging, genl

Magnus Malan, is duidelikaanspreek-
, , lik en verantwoordelik vir die optrede

van die BSB. Hy moos te alle tye
bewus gewees van die aard en bedry
wighede van die BSB en die stigting
van 'n binnelandse vleuel.
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DIE regspanne van die David Webster-Trust, die Burgerlike'Samewerklngsburo (BSB) en
die SA Weermag het die afgelope maande getuienis gevoer en getuies ondervra voor die

Harms-kommissie van ondersoek namoordbendes. Duisende bladsye se getuienis is
aangehoor in 'n kommissie wat gekenmerk is deurswaar vermomde soldate, getuienis wat
spoorloos verdwyn het en kritiek teen regter Harms se hantering van getuies. Vandeesweek

het.die kommlssle die argumente van die verskillende regspanne aangehoor. JACQUES
, ,

PAUW somdle argumente op.

Senior offisiere van die weermag
en die minister van Verdediging, genl
Magnus Malan, het geweet van die
optrede vandie BSB, enis daarom ook
verantwoordelik vir die dade wat
gepleeg is.

Die voorsitter van die BSB, genl
majEddie Webb, waste alle tyebewus
van die BSB se bedrywighede teen
linksgesindes. Hy moes ook bewus

Ole David Webster
Trust:

Aanspreek
likheid

Eberhard Bertelsmann, SC (bo), Dr DavId Webster (bo links), Genl Magnus Malan (bo regs), Joe Verster (~nder Malan) en Genl EddIe Webb (onder regs)~

Die ssa en die SA
Weermag:

Daar is verskeie beweerde voorvalle
van poging tot, moord en sabotasie
.waarvoordaarnie dienodige getuienis
vir vervolging bestaan nie, Geen lid
van die BSB het hom skuldig gemaak
aandie moorde op Webster,die Ribeiro
egpaar ofNtuli nie,

Daar is ook geen getuienis dat enige
lede van die BSB hulle skuldig ge
maakhet aan diefstal ofkorrupsie nie,

Daar is weI getuienis van ongereg
matige dade van geweld wat deur

, individuele lede van die BSB gepleeg
is.

, behoorlikemotiveringgeelimineerword
sonder om te weet. wie hy was of
waarvoor hy staan.

So byvoorbeeld W;lS die besluit om
die Athlone Early Leaming Centre op

.te blaas en adv Dullah Omar te ver
moor, op verkeerde inligtinggeba-
seer. ,_'

-Diefeit dat die BSB hul binnelands
met kriminele aktiwiteite doenig ge
hou het, word bewys deurdat persone
met krimineleveroordelings gewerfis
om die take uit te voer,So byvoorbeeld
is Ferdi .Barnard 'n : veroordeelde
moordenaar.

Daar is sterk aanduidings dat daar
emstige finansiele wanbestuur in die
BSB is.

Verdereondersoek hiervanwas egter
nie deel van die opdrag van die kom-
missie nie, '

Projekte en
teikens van
die BSB:

.R

Die David Webster
Trust:

Volgens beskikbare inligting i~
minstens elf organisasies, waarvan '
meeste wettig binnelands opgetree het,

.en 25 individue as vyande beskou.
Daar was projekte om minstens vyf
mense te vermoor. Ses gevalle van
sabotasie is blootgels,

Wat David Webster betref, was hy
, die soort van teiken wat deur die BSB

uitgesonder is.
Daar is getuienis dat die moord op

Webster die merk van die BSB dnt.
Die besturende direkteur van die BSB,
Joe Verster, het vermood dat die BSB
hom kon vermoor het.

Hoewel die kommissie enkele pro
jekte ontbloot het, gaan dit duidelik
baie dieper.

Die verdwyning van projekleers
, bewys dat daar nog baie interne pro

jekte is.

'Die,aard van
, ,

dieBSB

Die David Webster
Trust:

DieBSB is gestig om die -;yande
vandieRepebliekmaksimaal te ontwrig.
Hymoes dit binne- en buitelandsdoen,
Die BSB het dit as syplig geag om "in '
uitsonderlike omstandighede" teenstan
ders van die huidige regering te eli
mineer wat nie suksesvol deur die
staat vervolg kon word nie,

Daar is geen twyfel dat die BSB 'n
moordbende vir die binneland tot stand,
gebring het nie.

Die asa en die SA
Weermag:

Die David Webster
Trust:

Die inligting waarvolgens die BSB
geopereer het, was dikwels onakkuraat
en onbetroubaar. Iemand kOn sonder

Inligting,
kriminele' en·
·-,finansies

Die vyande van Suid-Afrika het
oorgegaan tot onkonvensionele oor
logvoering en dit was vir die weermag
noodsaaklik om sulke aanvalle op 'n
soortgelykewyse te beveg. Die optrede
van die BSB was om die heersende
politieke bestel te handhaaf en te be-
skerm. ,

Dit was ook nie ill iile gevalle
, moontlik om inligting vir optrede aan

, die polisie te oorhandig nie omdat die
naam van 'n bron byvoorbeeld nie
bekend gemaak kon word nie.
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-*Aile berigte van Sapa en AFP

KP kla oor sentrum
Die Konserwatiewe Party in die Johannesburgse
stadsraad bevraagteken _'n besluit van die
bestuurskomitee om die ANC toe te laat om een
van sy fasiliteite te gebruik. Die Konserwatiewe
party-lid, Jacques Theron, maak beswaarteen 'n
pamflet wat versprei is waarin die ANC mense
nooi om 'n ANC-dag in die Yeoville ontspan
nigsentrum by te woon,

Veldtog om grond
Die Trans~aalse tak van die United Democratic
Front loods sy "open land"-veldtog en moedig
huislose rnense aan om ongebruikte grond te
beset. Ronnie Mamoepa, publisiteitsekretaris
van die UDF in Suid-Transvaal, sa die Transvaalse
Provinsiale Administrasie bet geen reaksie gehad
toe die UDF die kwessie wou bespreek nie .

-ANC-apartheid'
.Inkatha veroordeel die-ANC vir die organisasie
se beplande optog op 11 Augustus na die poli
siehoofkwartier in Sebokeng in protes teen die
teenwoordigheid van Inkatha-lede in die
Vaaldriehoek. Themba Khoza, voorsitter van
die Inkafha jeugbeweging aan die Wesrand, se
dit is absurd om te dink dat inwoners van enige .
gebied uit hul huise moet padgee omdat hulle
nie dieselfde paadjie as die ANC willoop nie.
Khoza vergelyk die ANC·houding met apart
heid omdat al~i mense wil verdeel,

Kinders brand dood
Vyfkinders sterfin 'n brand in 'n woonstel in die
Johannesburgse middestad. 'n Polisiewoordvoer
der se die brand op die hoek van Kerk- en
Nugget strate het in die nag uitgebreek,

Hervedeling nodig
Die publisiteitsekretaris van die Azapo, Strini
Moodley, se die nuwe Suid-Afrika moet 'n
ordelike stelsel uitwerk waarvolgens grond
herverdeel kanword. Moodley se op die jaar
likse konferensie van die National African
Federated Union in Durbandat die herverdeling
radikaal moet wees sodat dit op konstruktiewe
wyse die probleme V3Ildie meerderheid swart
mense kan aanspreek.

.Kerke praat
Verteenwoordigers van die NG Kerk en die NG
Sendingkerkkombyeen om moontlike eenwor
ding te bespreek, Die NG Sendingkerk, wat laat
die vorige eeu op rassegrondslag van die NG
Kerk geskei is, is tans ook betrokke by eenwor
dingsgesprekke met die NG Kerk in Afrika. Die
afgelope week se gesprekvoering handel oordie
rol van die NG kerk-"fantilie" in 'n veranderde
Suid-Afrika.

Hospitaalgeld Op
Die Transvaalse Provinsiale. Adrninistrasie
vemoog hospitaalfooie as gevoIg van stygende
kostes. Die LUKbelas met gesondheidsdienste,

'.SES Ferreira, se die verhoogde tariewe is nodig
om die standaard v~ die wye reeks gesond
heidsdienste aan pasiente te handhaaf. Ferreira

.wys daarop dat pasiente by staatshospitale 'n
groter bydrae tot die koste van gesondheids
dienste moet maak.

Boikot Op Vryburg
· Vryburg inNoord-Kaapland is die jongste dorp

wat deur 'n verbruikersbi6kot getref word. Die
biokot is inpro!es teenbeweerde tekortkominge
inmunisipale dienste. Dieinwoners van Huhudi
township, buite Vryburg, beloofdathulle nie by
Blanke Winkels op die dorpaankope sal doennie
en dat hulle geen huurgeld sal betaal totdathul
eise aandag geniet nie. . .

FW en Mandela byeen
· Staatspresident FW de Klerk en die ANC visie

president, Nelson Mandela, ontmoet om ver
skille oor volgende week se ontmoeting tussen
die regering en die ANC uit te stryk. Pie ANC
is nie bereid om Joe Slovo, algemene sekretaris
van die SAKP, tydens onderhandelinge met die
regering uit te sluit nie, Intussen se Tiaan van
der Merwe, die Demokratiese Party sewoordvoer
der vir wet en orde,datdie regeringdie beweerde
"Rooi Komplot" met onaakuraatheid hanteeren
dat dit ondersoek moet word.

steraad sal die infrastruktuur van die nuwe stad
skep,

nisstraf ongelukkig die enigste straf is wat hy
aan Torr kanople omdat 'n opgeskorte vonnis
salbetekendatTorr steeds·militere.diensplig sal
moet doen. Torr is intussen op borgtog van
R 100 vrygelaat hangende - sy appel teen di6
vonnis.

Ongeluk eis 12 lewens
Twaalf mense sterf en drie word beseer in 'n .
motor-ongeluk waarby 'n minibus, 'n trok en 'n

Bop-pollsie geskiet
Vier polisiemanne van Bophuthatswana word
deur onbekende mans ill die Braklaagte-gebied
naby Zeerust doodgeskiet. Die polisie van
Bophuthatswana ondersoek die saak en ver
moed dat die aanvallers betrokke was by 'rr
aantal waaghalsige rooftogte in die gebied.

Saak uitgestel
Die saak van drie Blankes, wat die week in die
landdroshof op Germiston in verb and met die
onwettige besit van wapens, ammunisie enplofstof
verskynhet, word tot 28 Augustusuitgestel. Die
borgtog van twee van die aangeklaagdes, Gulio
Aramu en Michael John Street, word verleng
terwyl Norman van Biljoen in aanhouding bly.

Wynand bedank
"My Iessenae-v->r . '~ruimendie laaie leeg," se
WynandM; ", "'1 irRandburgenvoormalige
mede-leier van die Demokratiese Party. In 'n
verklaring oor sy bedanking, se Malan onder
meer dat dit waarvoor hy die afgelope twaalf
jaar in die politiekgewerk het, waargeword het.

Torr gevonnis
. 'n Gewetensbeswaarde, die predikant Douglas

Torr, word in die Johannesburgse Landdroshof
tot 12 maande tronkstraf gevonnis vir sy weie

. ring om militsre diensplig te doen. In sy von
_nisuitspraak, se Landdros Verhoef dat gevange-

Nie-rassige stad
Die ontwikkeling van die beoogde nie-rassige
stad tussen Johannesburg en Vanderbijlpark,
Rietfontein, sal meer as Rl-biljoen koso So se
Jo1mGriffiths, voorsitter van die Sentraa1-Witwa
tersrand Streeksdiensteraad, wat by die beplan
ning van die stad betrokke is. Die streekdien-

is nie.

.Suid-Afrika

Hulp gevra
_ Oos-Duitsland vraWes-Duitsland om hulp van

miljarde rand om sy geknakte ekonomie te red.
Oos-Duitsland staan op die punt om sy nywer- .
heidsektore te sluit en meen dat die ergste nog
korn.Die Oos-Duitse minister van arbeid se die
hereniging van die twee Duitsland se ekono
miee op 1 Julie het Oos-Duitsland veel harder
getref as wat verwag is en 'n nuwe uittog ria
Wes-Duitsland tot gevolg kanba. "Hierdie land
brand, dit brand. Endit gaanerger word," se hy.

Muti werk toe nle
Driemans wat aangekla word van die moord op
'n bankklerk in Swaziland, getuig dat hulle
gebruik gemaak het van"niuti" wat hulle on
sigbaar moes maakendat dit duidelik nie gewerk
het nie.... Ben van die beskuldigdes, Bheki
Mdluli, erken dat hy twee sub-masjiengewere
van Mosambiek na Swaziland gesmokkel het
vir gebruik in die rooftog in Mbabane.

A1banie maak OOp

Albanie, een van die laaste lande wat vasgeklou
het aan tradisionele Stalinisme, kondig aan dat
hy voortaan buitelandse beleggings sal toelaat,
Dit word gesien as 'n verdere stap weg van
kommunisme. S6 maakAlbanie sy deure na die
buitewereldoop na meer as 40 jaarvan isolasie,
Die Sowjet-Unie besluit om diplomatieke bande
wat in 1961 na 'n ideologiese verskil met AI
banie verbreek is, te hervat.

I "

Kok oorleef
'n Kok maak geskiedenis nadat hy veertiendae .'
na 'n aardbewinglewend onder die puin van 'n
.hotel in die Filippyne uitgehaal is. Hy het oor-

. leef deur sy uriene en reenwater te drink, _

Kerklui vra verkiesing
Vooraanstaande kerkmanne in Keniavra om 'n
onmiddellike algemene verkiesing in die land
en beskuldig die' regering van korrupsie. Die,

. kerklui se in 'n memorandum wat aan die Re
view Committee Van die.heersende Kenya Afri
can National Union (KANU) oorhandig is, dat
komitee-lede onbevoegd is 11m die probleme

. wat Kenia tans ondervind, te hanteer,

Dokters staak .
-Meer as 100 inense sterf as gevolg van die
gebrek aanmediese behandeling inBangladesh.
Ongeveer 12 000 dokters verbonde aan die
BangladeshMedical Associationstaakinprotes
teen'n I nuwe staatsgesondheidstelsel wat
staatsdokters verbied om privaatwerk te doen.

Unita bedrywig
Unita vermoor 20 burgerlikes en saboteer veer-

.' tien oliepypleidingsin Angola. Die InIUsagemskap
Angop se Unita is besig omdie vredes-inisiatief .
wat die burgeroorlog van 15 jaar kan beeindig,
in die wiele te ry; Unita aanvaar aanspreek
IIkheid vir die sabotasie, maar ontken skuld aan
die dood van burgerlikes.

Zambiese vrylatlngs
Die Zambiese president, Kenneth Kaunda, laat
vyf mans, insluitende sy voorrnalige persoon
like prokureur watlewenslange tronkstrafuitdien
vir sameswering om sy regering omver te wexp, .
vry. Di6 bevryding is die laaste in 'n~reeks

politieke hervormings sedert die bloedige anti
regeringsgeweld verlede maand waarin 26 mense
dood is. Onder die vrygelatenes is die voor
maligeZambiese hoekommisaris,Edward Shant
wana, die sakemanne Goodwin Mumba, Albert
Chimbaile, Thomas Mulewa Mupunga en 'n .
burger van Zaire, Deogratias Symba.

Regeringsmagte moor
Liberiese regeringsmagte vermoor 200 mense
in 'n strooptog op 'n Lutherse vlugtelingsentrum

7 in die hoofstad Monrovie. Diplomatieke bronne
se duisende mense skuil by die sentrum in die
besettehoofstad,Volgens berigte is taUe mense
in 'die aanval gewond terwyl hewige gevegte
plaasgevind het by die land se radiodiens waar
rebelle probeerhet om president Samuel Doe se
troepe te verwyder,

Ooreenkomsmoontlik
'n Moontlike ooreenkoms tussen rebellemagte
en die regering van Trinidad en Tobago. kan
moontlik binnekort bereik word.'n Regerings-

_woordvoerder vandie eilande-republiek se daar
word tans met rebelleonderhandel oor die vrylating
van die' eerste minister,Arthur Robinson, en
dertig ander gyselaars in ruil vir amnestie aan
250 rebellewat 'n mislukte staatsgreep uitgevoer
het, Di6 kwessie het onderhandelinge tot dusver
gekelder.

Wereld
Veelparty-Mosambiek
Mosambiek is die jongste amptelike Marxistiese
Afrikaland om die eenparty-stelsel af te skaf.
President Joachim Chissano kondig aan dat 'n
veelparty-stelsel in die land in werking gestel
sal word. Chissano se die 12·lid Politburo het
eenparig ten gunste van die afskaffing van die
huidige stelsel besluit, ,

Boere vies
Verteenwoordiges van Zimbabwe se 4 400Blanke
boere beplan 'n protesvergadering teen rege
ringstappe omkleinboere op hul grond te vestig.
Ziana berig dat die regering meen dat die 3,1
miljoen hektaar grond Wal reeds sedert onafhank-

.• likwording virherverstiging gebnJik is, nie genoeg

'Strydbegin' , ,
t Linksgesinde Wes-Duitse terroriste se verlede .

week se rnisluktesluiprnoord-pogingop itminister
buite Bonn, was die begin van 'n "verlengde
stryd" teen "fasistiese" herenigde Duitsland.
Die Red ArmyFaction (RAF) 'P)aakdie bewe
ringe in 'n nota wat aan verskeie nuusagentskappe
gestuuris.., )'

Vrye Weekblad, 3 Augustus1990
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Nog 'n blitsverkoper vir Eco?BOEKE

Middeleeue-

.maak op die ou end egternie soseer
saak nie•. Mettertyd begin die'
skeidslyne tussen fiksie en
werklikheid vervaag, en kan daar
nie meer tussen ooreenkoms en
identiteIt, metafoor en werkllkheid,
felt en flksie onderskei word nie.
Casaubon en J acopo se "her"·
konstruksie van die heelal word 'n
seltbevestlgende profesle, soos
wanneer op die effektebeurs die
vocrspelllng van 'n ineeristorting
die soort paniek veroorsaak wat
dit Inderdaad laat waar word. "To
~t the truth throug!! u;;
~ reconstruct1onof a faise@tdi~ ,paradoksale wyse

,waarop die roman die proses ver-
w"oord. _.

Met Casaubon se ander vrlend,
DiotaDevi, gebeur daar heeltemal
iets anders. Waar Jacopo soos 'n
LSD.trlpper aan die "siekte" van
herskryf op sy rekenaar verslaaf
raak en sy verslnsels later as die .
waarheid begin beskou (wat In-

, derdaad in die roman dan waar· '
heid word), begin die (!ermutasle
van kodewoorde en tekste hulself
In Diotavelli se Uggaam herbaal.
Die strukture van sy selle begin ,.

Q
Ok permuteer en hy kry kanker. ,J.,

Sy IIggaam begin as't ware letter- ,
Ilk bomseif dekonstrueer. ,)' .

, .

, .. Speletjies '.
Op die eu end is geeneen van die

speIetjies,dekonstruksle 6fherkon~,

sCruksle dus so onskuldignie.TerwyI
die pendule swaai tussen die anti.·'
ideologiese oppervlak .van die·
postmodernisme en okkultistiese '
diepte van die middeleeue, soek ..
die verteller 'n ander uitweg •
daardie stil punt waar die tou aan
die dak vas is. "That moment," s~

. ~y asPI dit,J:evind bet,"ba~ '.
go sl,mbol, sIi2Ls~m:Jim, allu
Slon, me&jiljOr oIni a: it ni ..

.wha,Ut.W;ls. It did not stand for
an~ eIse." Ditls die "isOchronal
maest?' van die"serene breath
ing" • waarvan mens op die eerste
paarbladsye al lees- van Foucault
se pendule. DaardiestilDunt in die
heelal waarby die vsrte er nlteln- >_,

delik uitkom, is die estetiese.' .'" .
&

, LSD· tripper .

~
Dit word egter "a novel about

God incognito". Oor 'n plek wat
nie gevind kan word nie, en die
ontsyfer van 'n gehiem sonder

, oud en daarmee swaai die pen.
dule weer na die postmodernlsme

f
ter ug. "Whatthe mask hides is the '
fact that there is nothing behind te
mask" is die formule waarmee
Baudry, een van die Tell Quel
skrywers in die sestigerjare al die
poststrukturaUstiese siening van
sake opgesom het.

Diefeit dat Godnie bestaan ole,

), .

.'Die lIefde word in
Foucault's

,Pendulum beskryf
as die najaag van

dit wat
onbereikbaar bly,
of die verlange na .,
'n veriore oombllk

wat reeds'
onomkeerbaar

. verby is'

bondlt wat met die verteller,'sy
vriend Jacope, gebeur het, herkon
strueer en probeer verstaan.

Dit blyk dat daar ~rens in die
mens se psige iets is wat nie ge~

diend is met die postmodernlstiese
oppervlak nie, wat bietjie diepte
soek, wat smag na betekenis agter
aUeswatabsurd Iyk en die pendule .
na die gehelme w~reld van die'
okkulte laat terugswaai. Hierdie
drang vind weer weerklank in die
verskynselwat bekendstaanas die .
iefde, wat in die roman beskryf

fieldis Sfuitverkoop, ook teenR16,95
soos HAUM-LiterSr.beskeieaanbe
veel.

HatfieldhetgeenvanAntjieKrog'
'se Hertrogprysbekroonde digbundel,
"LadyAnne", in voorraadnie. Kerk- . ,

,straat wei. En what a luck, "Lady
. Anne"kosdaarnetR15,95. Van die '

ou voorraad sien, eerste druk, en 'n
,hele R6 minder as die "bietjie meer,
natuurlik" wat Exclusive Books in
Sunnyside vir die tweede druk
"genoop" word om te vra.

Terug na die Goudstad. Ja, die
.Carlton se Van Schaiks het 'n "Lady
Anne",ook vimdie tweede drulcteen
R21,95 - 'nhele R2,04 minderas by
Exclusive Books in Hillbrow. Soos wat die verteller egter

, Jacopo se verhaal probeer verstaaJi
I " .: bet,gaandieleserweeropsybeurt .

. ' ". . '" die roman probeer verstaan. En

O· .nde'r'g'raw'-e~' ':~~I::~~:~e;;~t:::s~e:;::::.~ .
. gers hierdie wysheid waartoe hy

.. ' ..,'.. gekom bet • dit wat nie verstaan
" '. ',,' ' - " . -...: " . . moet word, gede- of geherkon·.

is' ;:""t"Yi"F'F:r:l;~{WT::~':;~t;r«;~~~l ' van die skewe gekieserYvan Victo- strueer moet word nfe • nietemin ,
""< , ... ::t1:JRIll:::~\·j';r riane, Oor die laaste tweehonderd' gaanprobeerkieinkry.Dlspresies
>:;>:t~!-·,~""'~~~<;Y: jaar is die' ondennynende aspekte wat ek wiI doeR. .
f;',::D()u't<'Tell';~; ~h~,,~0i;§l van die stories stilletjieshersien.Dus As 'n mens so terugkyk oor die .
~;:,:;:;GROWN::;U1'8'." ';:1 kry ons nog vandag 'Die Slapende afstande wat die· swaai van Fou· ,
'(;". .' ,"", <;>~')1 Skoonheid' (wat altyd verskyn son- cault se pendule bestryk, dan val
;; ,:-::$:~::th.~ :,'}i de,rsyoorspron}dikeeinde, waar die dit op dat die ulteindelikeantwoord,

_ " ';" f...irerafllnt ,.' ' ' ',',', :.-';j pnnses 'n tweeling kry asgevolg van - die estetiese soos ons dit vandag
, " ":" die prins se geesdriftige wakker- ken, 'n instelling met sy eie geskie-

," ,J makery) maarvan 'DieSlapende Prins', 'denls is. Dis naamUk iets wat bier
'n soortgelykestorie,word heeltemal teen die einde van ,die middeleeue '
vergeet, .' " '. in die werk van Thomas Aquinas ~"

Lurie wys ook daar~p dat die ou sy verskyning begin maak en toe
volksverhalevolseks,,dledood,krafdie verllgting en die opkoms van
h~mor~nveral vr:oulike inis.iatiefis. die kapitaUsme hom aIhoe sterker
Die aktlewe heldmne van die meer- b in tig het. '
d~rheidvan die ou sto?es (~1 hel- . ~gDlt~:~ierdlereineonskuld die
dinne teenoor 21 helde m Grimm se . , '-
oorspronldike "Kinder-enhuishoude- estetiese, die oomblik van skoon·
like stories") het tot aan die einde held (ole noodwendig die waar·
vandle wereld gereis, op eende se heidnie),watdeurTer:?Eagieton
rile ooroseane heen gevlieg en a1Ier- in sy onlangse studie The Ideol.
bande bonatuurlike vyande oorwin. . c:8Y of the Aesth~c" as aie~o-

AIis<nLulie s1ayfdathierdie vroue " gffie renrimeen by uitstek.bestem.

in effek bCvryde vroue'is • intelli- ~p=el::w=o=r=d.=--:--_.:...:...~__~
gent, dapper en vindingryk. -. ~, J

Diewelbesproke argument is maar/Wilhelm Uebenbergdoseer Af-
een tussen sestien. Lees die bock. "ns enNederlands by Wits.

s ~. ,
- ', '

,". ">.';" ',":, c' - ,,,,' ~,_~., :? "'""

Aspoestertjie en Sneeuwitjie is, in
derdaad, chauvinisties: maar onlhou,
slayf Lurie, dat van die honderde
volksverhale deur byvoorbeeld die
Brooders Grimm versamel is, maar
'nhandjievol vandag bekend bly: En
die is Die tipies van die genre Die,
Hierdie handjievol is die resultaat,

"Afskeid en vertrek", Beeld 'se re
sensie is al 'n paar weke oud, Die
bockreeds 'n geruimc tyd gepubliseer,
Die boekis in die nuus, meneer! Ook
van JeanneGoosen selekkerlees"Ons
Is Diealma1 so Die"weet die Carlton
niks.; '

In Pretoria vaar 'n mens wei be
t~r.Die Kerkstraat Van Schaiks se
Schoeman is uitverkoop. maar sal
oor drie weke R35,99 kos, Hatfield
~tooginvoorraad·teendw~ein-

I handelprys wat Human en Rousseau
aanbeveel: R35,99 - R3,OO minder
as by Exclusive Books in Sunnyside.

In Kerkstraat is Goosen teen
R16,95beskikbaar(R2,04minderas.
by Exclusive Books), maar in Hat-

Kinders

KOOS PRINSLOO

HAZEL WO.ODWARD

Die 'prysskandaal' sleep voort

Umberto Eco

Vrymesselaars beinvloed word 'om
deel te vorm van 'n ondergrondse
komplot van internasionale
tegnokrate - iets waarvan Chris.
tus, wat deur die ou testament
geprefigureer is, nou self die pre.
flgurasle word. Daar word ontdek
dat die Eitfeltoring verband hou
met Stonehenge, en dat die aarde,
anders as wat ons aI die tyd gedink
het, ole rond Is nie, maar holl '

Die gerekonstrueerde verhaal'
van die geskiedenis het in die roman
'n raamverteliing, waarin Casau-

DON'T TELL THE GROWN·
UPS
Subversive Children's Literature
Deur Alison~
Bloomsbury;~

(hardeband). .

Hitler.

'n Roman oor God incognito
~
word as die najaag van dit wat
onberelkbaar bly; of die verlange .
na 'n verlore oombUk wat reeds.
onomkeerbaar verby is.

Dit is 'n soeke wat ook weer·
spleel word in die metafisiese
ekstrapoiasie na "the only fixed
(!ointin the universe", die stil punt- .van Foucault se pendule waarom
aile ander dinge draal, Mens kry

er 'n e.lat~e, self plotiniese
abstraksle. ilfSan ideal principle,
which can be verifted oniy under
ideal elreu mstances," word
byvoorbeeld ges~, "which means
never. But it's stili true." Dis juis
bierdie soort abstrahering wat deur
middeleeuse denkers vergeestelik
is tot die soeke na God.

Sherlock Holmes

WILHELM L1EBENBERG

FOUCAULTSPENDULUM
Deur UmbertoEco
Secker & Warburg: R49,95
(hardeband)

. Waar'Ecos~eersteromanga~n
leen het by Sherlock Holmes, is die
popul~re genre waarop hy hom
hierdie keer beroep die van die
okkulte-Iiteratuur. Die verhaal gaan .
oor drie vriende wat vir 'n uitgewer
van Vanity Publications werk en'
beslult om met" die ultgee van boeke
oor die okkulte deurmeltaar teraak,
Wanneer huDeself'n okkulte-teks
begin produseer, begin die spe
letjiesegter ernstig raak op maniere
wat hulle nie kon voorslen nie.

Vir diegene wat metdie leesvan
die naam Foucault dadelik aan 'n
post-strukturalistlese Franse
denker dink wat oniangs oorlede
is, wag daar 'n verrassing. Die

oucault van die pendule is naam
Ilk 'n 19de-eeuseFranse wetenskap
like, en sy pendule swaai heen en
weer In hierdie roman tussen die
postmodernisme en die middeleeue,
tussen oppervlak en diepte, tussen
dekonstruksie en sinkretisisme.

U ERTOECOseeersteroman,
"The Name of the Rose", was teen
aile verwagtlnge in 'n blitsverko•.
per. Eco was naamllk lank bekend
as akademikus. Hy het 'n werk oor
Middeleeuse simboUek geskryf en
naam gemaak as diew~eld se eerste '
professor lit die semiotiek. Hy is
ook bekend, vir sy werk oor litera
tuurteorie en was die eerste om
ernstige akademiese aandag te
skenk aan die studle van James
Bond. Dit is die kennis van al hler
die vakrigtings wat hy nou weer

. gekombineer het om met sy jong
ste roman, "Foucault's Pendulum",
vorendag te kom.

NA laasweek sekeelopsit oor Exclu
, sive Booksrse "gespesialiseerde"
bockpryse,vandeesweekVanSc:haiks.
En in Johannesburg is dit 'n droewe
dag vir die pelgrim op soek na die
A1'ciIcaamebock.·

Karel Schoeman se jongste,
"Afskeid en vertrek", het die vrien-

Geheime 'Plan' delike meneer by die Carlton Van
Schaiks nog nooit vangehoor Die.

Ult 120 aanhaIings, wat vooraan Uit die katalogus kanhyjou wei later '
elke hoofstuk verskyn, word met se dit sal R35,99 kos wanneer dit
behulp van Jacopo se woordver- eendag beskikbaar is - R9,06 minder

erker 'n nuwe teks gegenereer. as by Exclusive Books in Hillbrow.
Teenoor, ~ll£;;rr;' .die. Dis nouin die weeknaRapport se
onoorspronkllke re eerder wat eerste atlewering van 'n resensie van

.YO.orgee om bloot te herrangskik, .. :, '
s daar sy vriend ~asauJlon wat (!.

terpreteer • wat die lee PlekkY. "
in I die samebang tussen die

,elemente insien, en 'n geheim '
"Plan" ontdek agter die fragmen "

. wat hulle ult die geskiedenisopdiep.
Met sy bulp begin die op-

pervlakteks wat deur J acopo
aanmekaar gelas word, mettertyd
diepte te verkry • word 'dit kom
pleet asof Jacopo met behuip van
die permutasies wat sy rekenaar
opgooi, op die kodewoord afgekom
het waarna die Kabballste al die
tyd op soek was, waarmee die
"waarheid", oftewel God,ontsluit
kan word.

POEDINGLEKKER Om'n boek oor
presies die onderwerp naaste aanjou

Waar die genereer van tekste hart te lay, en boonop deur een van
inspeel op «!ie postmodernistiese jou heel gunsteling romanskrywers.
drans om nuwe alternatiewf .~ Alison Lurie (onthou "Imaginary
ont n wat aan die heersendeie- ' Friends" of "Real People"?) het bier
010 e ontkom, gaan die interpre- 'n ster van 'n bock geskryf. .
tasie.spel van "Foucault's Pendu- Dis wonderlik leesbaar, Van die
lum" terug np die middeleeuse eerste rympies waar, kinders ewe
estetika. Net soos met die Patristiese vroom huIIevolksliedverandertc:xwyl
Eksegesevan Augustinusbegin elke hulle patrioties sing - tot die laaste

h60fstuk oor die volkekunde,
de:a~ ie;s me~ as net sy letterllke , Van die interessantste hoofstukke

~
e en.s ver ry. is een oor feeverhale en die vrouer-
Net soos met die sinkretisme egtebeweging, Dis a10mbekend dat

van die okkulte, hou aDeslater met feestoties Die eintlik b aI vind b
aIle ander dlnge verband. Hitler feministe Die. yv y

ord 'n Rosekruiser wat deur die "'-.'DiDiee:popuiere weergawes van

Vrye Weckblad, 27 Julie 1990 . " "'-



Sowjet-sensuurraad swig voor glasnost

NOll kandie pers skryf oor misoeste
\

, .
Die regeringskoerant Izvestia het onlangs

berig dat "staking en opstand" in 1978 gedreig
het nadat daar 'n onderbreking ill sigaretaf-

. lewerings was. " '. .
Die rokers staan nou in lang rye voor die

winkels en bespiegel oor die oorsaak vir die
tabaktekort. Selfs die "mafia" word genoem.

Die"papirossi", 'nklein, goedkoop sigaartjie
en gewoonlik 'n desperate roker se laaste uit
weg, het nou 'n kosbare item geword,

As gevolg van die landwye tekort, het ware
sigarettese waarde baie toegeneem. Die prys
van 'n pakkie sigarette kan wissel vanvyf tot
tien roebe1s (R20 - R40)

Volgens Izvestia is di6 situasie die gevoIg
van 'n skerp daling in produksie. Invoere van
Bulgarye, 'n tradisionele verskaffer, bet ook
opgedroog." --".-., .'

Beplanningsamptenarehet ook 16van die24
sigaretfabrieke in die Russiese federasie ges1uit
om,wathulle se, "fabrieksverbeteringe te beplan".

• IntussenberigAFP dat die mense in China,
die wereld se grootste afsetgebied vir tabak, 'n
rekord van 3,89 biljoen kartonhouers sigarette
gedurende die eerste helfte van di6jaar gerook
het,

Die Chinese regering het 12,56 biljoenyuan
(R7,4 biljoen) gemaak uit be1asting en winste
vantabakverkope - die grootste bron van open-
bare inkomste in die land. - AFP ...

MOSKOU - Rokers in die Sowjet-Unie is brie
send oor die tekort nan tabak in die land en
sigaretstalletjies het die teiken van hul frustra
sie geword.

"Hulle het daardie een onder hande gehad,'
se 'njong kafeebestuurder en wys na die uitge
brande oorblyfselSvan 'nnabygelee sigaretstal
letjie. "Daar is nie meer sigarette in Moskou
me." -'-" ... _r, .,'

Rokersrevolusie dreig
in die Sowjet-Unie

PIERRE GLACHANT

Volgens berigte is die rokersrevolusie nie
net tot die Sowjet-hoofstad beperknie,

Die Sowjet-pers berig dat duisende mense
onlangs ill Perm die strate ingevaar en die

,verkecrure lank opgehouhet. Hullehet geskree:
"Julle daarbo, eers het onsniks gehad om te eet

.nie, nou het ons niks om te rook Die."
Reserviste is ingcroep om die protesteerders

onder bedwang te bring,
In Kuybyshev, 'n industriele dorp aan die

oewer van die Volga, bet werkersverskeiewaar
skuwingstakings gehou, Die pers haa1 'n p1aas
like amptenaar aan wat se die tabaktekort het
senuwee-ongesteldhede onder die werkers tot
gevolg en dat daar 'n toename in fabriekson
ge1ukke is.

In die Oekralniese stad Voronez, soos in
Penn, hetwoedende rokers een nag die sigaret- .
stalletjies afgebrand.

'n Palestynse guerrl/la-vegter onder die portret van Jasser Arafat. Hy Is deel van
die PLO-magte wat die Iranees-gesteunde fundamentallste vanult die sulde van

Ubano~ ,~~~eg•. , .' "_, '. ;.', , •• a . {Fob:APj .

STEPHANE BENTURA politieke aard aan die sentrale komitee van die toe te pas. word.
________....~=--------, kommunistiese party gerapporteer, ~at dan die Daama het die kommentaar van die sensors Verlede maand het Glavlit en verteenwoor-
MOSKOU- DieSowjet-sensorhet di6week, na publikasie daarvan verbied het, as riglyn gedien, behalwe in die geval van digers van die media vergader, envolgens nlil:--
'nheerskappy van70jaar, amptelikgeelndigtOe~ Maar 'n sensor moes oo~ syoe ~ophou. Die strategiese aangeleenthede. zatof is die meeste publikasies ten gunste daar- .
'n nuwe persvryheidswet van krag geword het, een wat aangewys was om die regenngskoerant As gevolg van die nuwe wet staar Glavlit 'n van dat 'n Glavlit-verteenwoordiger as "'n kon- :

Joemaliste en uitgewers in die Sowjet-Unie Izvestia te sensoris in 1983oordie vingers getik onsekere toekoms in die gesig, Amptelike pub- sultant oor staatsveiligheid" aanbly. ,
hetlank gewag vir die nuwe wetgewing wat in omdat hy 'n berig deurgelaat het waarin gese likasies kan nou die advies van die sensors Bandura stem saam: "By die Moskou Nuus

.JUDieeenparig deur die opper-Sowjet aanvaar word dat, hoewel dit 'n goeie oesjaar was, die ignoreer, en die nie-amptelike pers - nog nooit het Glavlit reeds twee jaar gelede seggenskap
, is. graan vrot is teen die tyd wat dit die graansuiers onder Glavlit-beheernie - is besig om vinnig uit verloor, maar wat staatsveiligheid betref, is 'n

Die wet vervang die eens almagtige en ge- , bereik, " te brei. . Glavlit-verteenwoordiger nodig."
hate Glavlit (direktoraat vir literere aangeleent- .J::::::.. Diebegin vandie eindevan die sensuurstelsel Glazatof se hy hoop Glavlit se naam kan Intussen sit die Glavlit-sensors angstig en
hede) wie se sensorsdekades lank elke teks wat dateer terug na 1986 met die aanstelling van verander word na die "direktoraat vir die be- wag op nuwe wetgewing van die opper-Sowjet
vir publikasie bestem was, vir "staatsgeheime" Vladimir Boldyriev as hoof van Glavlit, Sy skerming van amptelike geheime" en sodoende om Glavlit se bestaan te verseker, enomte hoor
gefynkam hel. " J sending was om die nuwe be1eidvan glasnost tot die beskerming van staatsgeheime beperk . o.fhulle nog werk het, - AFP

Glavlitseamptelike rolwas die "beskerming . ,\. ' ,* , , . '

,:~f:2:~;~:~2~~~1;:~~~;;y:~E Britse regering' probeer poniepers inbreek
moontlike sin":" '

Op 'n tyd was alles 'n staatsgeheim, van die FRANCOIS'CASTERAN individu se regte te beskerm. Die belangrikste moordenaar haar storie vir 'n groot klomp geld
emigrasie van afvalliges, tot natuurrampe ofdie wapensal 'nklagte-kommissie metwetgewende aan 'n koerant verkoop het,
statistieke van die betrokke jaar se misoeste, LONDEN - Die Britse poniepers is omtrent net ondersteuning wees. Die tydskrif het bankrotskap in die gesig

Glazatof, 61, se sy loopbaan het jare gelede so berug soos die land se sokkerboewe. Maar in Sowel dieponie- as die"gehaltepers" beskou gestaar en die bedrag is tot 160 000 pond ver-
as 'n "eenvoudige sensor" begin toe hy aangewys plaas van geweld.Ies hulle die skynbaar onver- di6 waarskuwing as 'n bedreiging van hul . minder.
isomdictydskrifNaukatesensor.LaterishYna sadigbare dors na seks ;n skandaal van die spraakvryheid, \ 'n Rekord-bedrag is aan Elton John betaal
die hoofkantoor verplaas en in 1984 het hy op Britse publiek.· 'n Verslag oor die kaskenades van diepers is nadatTheSun "opeobarings" omtrentsysekslewe

.die Glavlit-bestuur begirt dien, . Sekere drukgroepe probeer al lank om die .ge1as nadat sekere koerante foto's van mense gepubliseer het,
Glavlit verskafvandagwerk nan 1500 mense," poniepers onder beheer te bring, maar sonder wat grusaam gesterf het by,die Hillsborough- .Soms is die eienaars verpiig om op te tree.

. luite d di di it enige welslae, Lastersakehetnou rekordhoogtes . .IDS ill en e verteenwoor gers op e ui voeren- sokkerstadion in April 1989, gepubliseer het, Die voorsitter van die Mirror-groep, Robert
de raad van die media in sy geheel. bereik, maar die regering, wat groot onder- Die Persraad, die huidige perswaghond son- Maxwell, het vir Wendy Henry, 'nredakteurvan

;." Die"tsenzor"- die amptelike titeltot aan die steuning van dieselfde pers geniet het, het nog der enige tande, het 349 klagtes ontvang en eenvan sy weekblaaie, ontslaanomdat sy'n foto
beginvan 1980- wasinbeginsel 'nkennerop die. niks daaromtrent gedoen nie. 10 000 mense het 'n petisie onderteken waarin .geplaas het van prins Charles' se seun prins
gebied van die publikasie waarvoor hy ver- . Noulykditegterofdaaropgetree gaanword, die optrede van die pers verdoem word. , William wat toilet toe gaan.
antwoordelik was. . Soveel druk is nou op Margaret Thatcher The Sun, die poniekoerant met die hoogste' Maar ander oortredings soos die volgehoue

"Enigietspolities is stelselmatig uitgewis," geplaas dat selfs sy moes toegee en 'n finale sirkulasiesyfei ill Brittanje, moes sy lesers.om belastering van 'n akteur wat hom eindelik sy
se Glazatof. \,. waarskuwing tot die persboewe rig. verskoning vra nadat mense in Liverpool, die. ~oopbaanengesinslewegekoshet,hetongestraf

Yuri Bandura, hoofredakteur van Moskou As hulle hul nie by die gedragskode hou nie, tuiste van die meeste Hillsborough-slagoffers, verbygegaan.
Nuus, se Glavlit het enige beriggewing van 'n sal die regering wetgewing afdwing om die die koerant begin boikot het. Die meeste persontleders is dit eens dat die

Die publiek liet in Februarie vanjaar nog 'n Calcutt-verslag, wat uitsluitlik daarop gemik is
skokwegtoe'nverslaggeweren'nfotograafvan om die poniepers te beheer, nie in sy doe1 sal
die baldadige Sunday Sport in die hospitaal- slaag nie.
kamervan diegewildeTv-akteur GordonKaye, Hulle wys daarop dat die poniekoerante nog
waar hy besig was om aan te sterk na 'n diep nooitdeurlastersake afgeskrikisnieendatdaar
koma, gebars het. in elk geval reeds genoeg beperkings is wat

Maar openbare kastydingsen lastersakedoen hulle aan bande Ie, soos die wet op amptelike
nie vee1om The Sun, DailyMirror, DailyStarof geheime en die verbod op onderhoude met1ede
die News of the World te stop nie. Di6 koerante of ondersteuners van die Ierse Republikeinse
se sirkulasiesyfer is tussen een en vier miljoen Leer.
kopiee. Die be1ange van die twee groepe is moeilik

Maar soms gaan die howe te ver. Die satirie-i om te versoen, maar die Calcutt-verslag hang'
se tydksrif Private Eye moes 600 000 pond soos'n swaard oorhullehoofenkandalknet die
opdokna'nbewering dat die vrou van 'nmassa- persboewe nan bande Ie. - AFP »:

/ ,
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Onrus in Jerusalem.

Amerikaanse Jode bedreigvrede

· Arabiere:
in 1948 het die Arablese lande

die nuutgestigte staat van Israel
aangeval. Jerusalem is in twee ver
deel, met die Ou Stad onder Jor
daniese beheer, Die J ode wat uit die

· Jordaniese gedeelte gevlug het, is
· vervang met Arabiere wat uit die

Israeli-kant gevlug het.
Israel het tydens die Sesdaagse

Oorlog op 7 Junie 1967 beheer oor
die Ou Stad gekry. Blnne agt dae is
'n Maghreb-enklawe, tussen die
Joodse buurt en die Klaagmuur,
vernietlg en die 800 inwoners is
aangese om ander hulsvestlng te .
vlnd, .

In die chaos het 5000 Arabiere
wat reeds 19 jaarlank in die J oodse
buurte gewoon het, ook gevlug. Net
vler Arabier-families het gebly
dle.opsigtersvan die AIAcpa-moskee.

DAVID DAURE

JERUSALEM· Die stad Jerusalem
-37 keer onder beleg, deur IS heer
sers van oor die hele wereld in die
naamvan God bestuur • bet die
afgelope '2 000 jaar nie jnls tyd
gebad om gestand te doen aan die
benaming"Stad van vrede" nle, En
dlt Iyk nie of dinge gaan verbeter
nie.

Die jongste onrus spruit uit 'n
poging van Amerikaanse Jode,
meestal van New York, om Mos
lems en Christen-Arabiere in die
ou gedeeIte van die stad - waar
Jode, Chrlstene en Moslems al
2 000 jaar lank ongemakllksaam
woon - te vervang.,I'

Die Ottomans, wat op 'n tyd in
bebeer van Jerusalem was,' bet
geweet hoe om die vrede in die stad
te bewaar: soos In die Mldde-Ooste
moet elke gOdsdienstige ~oep tussen
mekaar woon, bulle elebelligeplekke
besoek en hulle ele' rltuele volg en
vakansiedaevier. Naasbestaan was
slegs moontllk Indien die afsonder
like groepe afsonderllk gebly het,

Alles het redelik goed gegaan tot
aan die begin van die.20e eeu, Die
Moslems het naby bulle heilige
plekke gewoon en die Chrlstene bet
hulle kerk gehad. Die Jode het In
die noordwestellke hoek van die Ou
Stad, waar die huidlge Joodse buurt .
Is, naby die Klaagmuur gewoon••

Maar aan die begin van die eeu
het 'n golf van Russiese Jode as
gevolgvan die tsarlstlese vervolgings
in Palestina aangekom. Baie hetin
Jerusalem gaan woon. Die Joodse
buurte was te klein en van die J ode
bet in die Moslem-buurte ingetrek.

Maar nie vir lanknte.Indie der- .
"tlgerjare moes die Jode ult dieMos
lem-buurte vlug as gevolg van
gevegte tussen die J ode. en . die

Ole Klaagmuur In Jerusalem - al wat oorgebly het van die Tweede Tempel wat In 70 nC deur die
Romelne vernl~tlg Is en die heJIIgste plek van ootmoedlglng vir die Jode (Foto:AFP)

Sedertdien is geen ander Ara- ging.
blereindieJoodsebuurtetoegelaat Hulle ontvang geldellke steun
nie. In 1975 bet 'n sekere Abined van die Joodse gemeenskap in
Burqan aansoek gedoen om na sy Amerlka en selfs van die' Israeli-
gewese huis terug te trek. Hy bet regering-soos die gevalln April toe
selfs aangebied om dlt te koop. Die Joods-Amerlkaanse aktlvlste die St
Israeh-hcoggeregshof het sy aan- Jobn-tehuls wat aan die Grleks-

.soek om "geskledkundige en vellig- Ortodokse patriarg van Jerusalem
heidsredes" verwerp. ,behoort, beset het.

Tydens die Arbelders se bewbtd . In die afgelopedekade is tussen
In Israel is die status quo in die Ou ,40 en SO huise in die Moslem-buurt
Stad gerespekteer. Verandering het deur die organisasies- gekoop. Die .
in J971 met die Llkud-regering begin. .onderhandellngs geskled onder groot

Vyf organisasies is op die been geheimhouding en 'n suksesvoUe
gebrlngmet die uitslultllke doel om transaksle word nie bekend gemaak
gedeeltes van die Ou Stad op te ,voordatdieArableseverkoperreeds
koop en 'n Joodse stad - soos die land-aft en die geld velllg oorsee is
Jerusalem voor die Romeine die nie.
Tweede Tempel in 70 nC vernietig Die organlsasles het ten doel om
het, te rekonstrueer.·Vier van.die -: .: huise te koop wat eens aan Jode be-:
groepe het noue bande met die ver- " 'l:aort.het. Aiabiese Inwoners van
regse Gnsh Emunlm-setlaarsbewe-' .Jerusalem is egterontstoke. Hulle

.verduidelik aan die band van kaarte
van die Ou Stad dat die organl
sasles beplan om bulse vanaf die
Damaskus-hek tot by die KJaagmuur
- van noord tot sold - te koop en
sodoende die Moslem-buurt in twee
te verdeel. Ariel Sbaron, generaal •
en huldlge minister van bebulslng,
het drie jaar gelede 'n huls In die
gebled gekoop. ' ;or.

Die noord/suid-roete, AI-Wad.
straat, word gereeld deur gewapen- .
de magte gepatrolleer,'

Arablesemwoners s~ dlesellde "
indrlnging is besig om van oos na
wes te gebeur. Die doelis glo om die
Joodse buurt ult te breL

Maardltis een ding om 'nbuiste
koop, 'n ander om daarin te woon.

Dit is bier waar die jong Ameri.
kaanse Jode in die prentjle pas.
Daar is omtrent 400 van bulle, selfs
minder. Bale is getroud. Die meeste
is tussen 25 en 35 jaar oud, Hulle is
toegewyde, ortodokse Jode wat Ju•.
daisme naby Herodus se tempel wll
beoefen. .

Die meeste van hulle werk nie: .
hulle bestudeer die Talmoed voltyds.
Hulle ontvang subsidies van hulle
onderskeie Jeshiwas, die Talmoed
skole waar bulle studeer.

Hulle woon om velllgheidsredes
in dleboonste verdiepings van eye
geboue - in geval van 'n Arablese
opstand kan hulle op die terrasse
skuil. Professionele velligbeldswagte .
patrolleer die dakke met verkykers

.en radio's en bulle is permanent in
kontak met die pollsle. "

Buiten die St John-tehnls.stel
die setlaars nie in die Chrlsten-_ .
buurt ibelang 'fiie;- Maar sekere
Christene vrees dat die Israeli-howe

. ten gunste van die' plakkers in die"
.. ·tebuis-sal beslls en dafclleChrls~ ;
'... ten-buurtdie volgende tefken sal
,·'word.-. AFP . . '-.." - "

Joodse Chernobyl-slagoffers emigreerna.Israel

Israeli-propagandaoopgevlek
JEAN-LUCRENAUDIE

Piotr was deel van 'n span spesia
Iiste wat gehelp het om Chei'nobylna
die ontploffing te isoleer, Ses van sy
kollegasin die spanbet enkelemaande' .
daama kanker opgedoen. .'

PATRICK ANIDJAR

HAIFA. Israel- Meer as 60 Sowjet
Jode wat aan kanker ly weens die
ontploffingin 1986by dieChernobyl

.kernsentrale, het vanjaar: na Israel
geemigreer,

"Ons het reeds 600 ander mense
geidentifiseer watnog gesondis, maar
wat aan bestraling blootgestel is en \
binnekort ook siek lean word," se dr '
Maxime Sheinfeld, die hoof van die f

kankemavorsingsinstituut in dienoorde
van Israel.

In die openbare tuin van die sen
trumin Haifa sitdie 36-jarigeTatiana
L in die skadu van 'n bloekomboom
en leer haar Hebreeuse les,

Sy was in Kiev 'n paar dae na die
Chemobyl-rarnp toe '''n vreemdereen,
grys en warm, oor die stadneergesak
het", Sy het bloedkanker gekry. '" .

"'n Jaar rui die ontploffmg het'my'
hare begin uitval en ek hetrooi vlekke
op my lyf gekry.

"Die Sowjet-dokters het gese ek
het 'n emstige bloedsiekte," se sy.
"Ek was bang enhet besluit omIsrael
toe te kom." .

Sy het egter reeds in 1985 vir 'n
visum om na Israel ~e emigreer aan
sOckgedoen, maar moes vyfjaarwag
yooFat dit goedgekeur is.
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Tydens haar behandeling in die
Sowjet-Uniebetnie eenvan diedokters
die woord "bestraling" geopper nie,
ondanks die feit dat Kiev slegs 90
kilometer van Chemobyl gelee is.

. Sheinfeld, wie se instituutnon met
Franse en Sowjet-spesialiste saam
werk, se bonderde emigrante wat aan
Chemobyl-verwante siektes ly word'.
oor die volgende paar maande in Is-

.rael verwag.
Hoeweldie twee Iande geen ampte

like diplomatieke bandebetme,behoort
'n ooreenkoms rakende Chemobyl
pasiente binnekort tussen Israel en
die Sowjet-Unie onderteken te word.

· "Onswagookopinligtingvanons
.Sowjet-kollegas wat ons sal belp om
'n kaart op te trek oor die besmette
gebiede rondom Chemobyl. Die ver

.skillende grade van bestraling binne
die betrokke gebiede sal ook op die
bart aangedui word," se Sheinfeld.

Diemeeste van dienuwe aankome
linge uit die potensieel bestraalde
gebiede van die Sowjet-Unie is nog
nie getoets nie en moet nog deur 'n
Israeli-dokter getoets word.

Piotr M, 37, 'n kemfisikus van
Golem, het verleOO maand in Israel ..
aangekom.
. Hy het heelw,at gewig verloor en
sy jong seon IBor se gelaat vertoon

melkwit.
. "Indien ons bestraal is, moet ons

uitdie sonbly," seby. "Onsgaaneers ,
in die laatmiddag, as dit koeler is, na
buite."

JERUSALEM - 'n Berig indie New York Times dat twaalf
buitelandse joemaliste in Israel deur die Iand se minister
van buitelandse sake betaal word,laatdie Israeli-owerhede
ongemaklik rondskuif. . .

Die private ondememing Avi Yaffe, met die ministerie
aseen van sy grootste klante,bet diejoemaliste maandeliks
betaal om 'n positiewe beeld van die Israeli-owerhede se
beleid na buite uit te dra, volgens 'n ondersoek van AFP•

Ben van die joemaliste, .wat weier om sy naam te
verstrek, se spesiale vergaderings.is by die ministerie bele
waat voorleggings gedoen is oor ''hoe om die beeld van
Israel te bevorder".

"Maar dit was nie anlptelike instroksies nie," se by.
'n Ander verslaggewer wat by die affere betrokke was, '

sa egtcr dat "diegene watvan die regeringsvoorstelle afgewyk
het, onmiddellik deurverteenwoordigers van die ministerie
ingeroep is".

'n Radiojoernalis se sy hooftaak was om tekste oor nuus
ofkulturele aangeleenthede, wat voorafvoorberei is, voor .
te lees. '

, "Ek wag net," se hy. "Ek is seker
die dokters sal vir my lean sorg as ek
siek word. Maar as ek gaan sterf, sal
ek verkies dat <lit in die land van my
voorouers gebeur," - AFP

Volgens die berig in dieNe~York Times het Israeli
ambassades die twaalf joemaliste - die meeste van hulle

.'metdubbele burgerskap - gehelp om buitelandse klante te
vind. Uitsaaimateriaal wat in Israel voorberei is, is in dip
lomatieke sakke na die arnbassade in Parys gestuur. Die

.ambassadeword deur 'n ingeligte bron daarvanbeskuldig
datbulle ldante -plaaslike ofJoodse radiodienste - vir die
kassette gevind het, . .

Soortgelyke propagandamateriaal is na Suid-Amerika,
Angola, Australie, Belgic, Italic, Nieu-Seeland, Portugal
en Amerika gestuur. .

'n Segspersoon van die departement van buitelandse
, sake het ontken dat enige joemalis deur die departement
betaal word.

Hy het egter erken dat die departement "uitsendings
. wat Die 'n politieke karaIder het nie" finansier, en dat di6

joemaliste wat by Avi Yaffe.ateljee werk soms by die
departement vergader. .

Bande met die ateljee is op 18 Julie opgeskort om
suspisieoordie etiekvandievemouding te verhoed, sehy.
Die kantoor van die New York Times so egter die besluit
is die gevolg van bulle ondersoe.k. - AFP

,-.
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(Sampie Terrblanche is 'n prOfessor
in ekonomie aan die 'Universiteitvan
Stellenbosch)

se grootbase die vaagste benul het
, van dit wat van blinke pers~ne en
instansies in die land geverg.fl~an

word om van die geihstitusionaliseerde
~egr~sbevo?rdJ:ling en apart
held ontslae te rank, sodat die Na-

~Belan~~~al3§milj~~

'Daar is seker iliks
mee verkeerd as 'n

,persgroep hoe
doelstellings san
homselfstelnie,

.maar voordat daar
triomfantelik op

geroem kan word,
moetdaar darem
aandaidings wees

dat desr reeds
konkrete gesta/te

aan die hoe
doelstellings .
verleenword.'

skerming en bevoorregting verbind .
het, hied die Nasionale Pers hom waar
agtigwaar aan as synde 'n pers wat
optree as "pleitbesorger vir ons eie

, Suid-Afrikaanse nasieskap, alles-ins
luitend met die groter geheel voorop"!
Sou Vosloo die intelligensie en oor
deelsvermoe van die .lesers regtig so
laag skat dat hy dink hulle gaan die
verregaande aanspraak glo?

Oaaris sekerniks mee verkeerd as
'n persgroep hoe doelstellings aan
homself stel nie, maar voordat 'daar
triomfantelik op geroem kan word,
moet daar darem aanduidings wees .
dat daarreeds konkrete gestalte aan
die hoe doelstellings verleen word.
Oiensvaardigheid aan 'n alles-inslui
tende Suid-Afrikaanse nasieskap
skitter in sy afwesigheid in Naspers
se koerante. Kan ons dit in die sta
dium van ons geskiedenis bekostig

. dat 'n groot persgroep pcHti;s iets
anders is as wat hy voorgee om te
wees?

Op pad na 'n Nuwe Suid-Afrika 
wat klaarblyklik nog baie 'ver in die
toekoms Ie - moet ons ons nie so
maklik' om die bos laat lei wanneer

. 'die p'Oliiieke party en die persgroep
wat saam-saam daarvoor verantwoor
delik was dat Suid-Afrika die muis-
hond van diewereldgewordhet, skielik !;n Suid-Afrip op 'n billikeen gelyk-
ontpop as die beweerde pleitbesorgers beregtigde wyse bevorder kan word.

Nan'n alles-inshiitende nasieskapmet 'Dit wil voorkom asof nog 'die
die groter geheel voorop nie. betrokke persbase nog die NP-rege-

tydens die Algemene Verkiesing ring die vaagste benul het!
van 1989het slegs 6,3 persent van die Indien die Naspers-base goeie
potensiele kiesers van Suid-Afrika advies sou aanvaar - ek.weet hulle is
vir die NPgesiem, Wanneer 'n poli- nie juis genee daartoe of vatbaar
tieke party (en sy persvennoot) wat . daarvoornie - sou ekgraag aanhulle
minder as 10 persent van die kiesers wou se: "Kryend met julle stories oor
se steun by die stembus kon verwerf, 'ons eie ~frikaanse nasieska"p
in enige ander land in die wereld lilles-insluitend:.wat deurjulle gedien
daarop sou aanspraak maakdat hy 'n sou word. JulIe geloorWaardigheid is
"alIes-insluitendC"nasieskap met die emstig in gedrang as julIe met di6

"groter geheel voorop" diea. sal die . ~oort vergesogte en deursigtigepropa
mense van daardie land seker skeef' ganda sou volhard. Dit wat daagliks
opkyk. Maarwanneerdie partyen die injulle koerante staan, vertel fn tota~
persgroep wat vir apartheid ver- ander·storie. Wees bedag daarop dat
antwoordelik was (ennog steeds is) anke groepsbevoordeling en swart
en minder as 10persent van die steun omeg diep in die Suid-Afrikaanse
van die potensiele kiesers verwerf geskiedenis- ing~bed is 'en dat die
bet, dieselfde bewering oor 'n alIes- persmaatskappy en die regerendeparty
insluitende nasieskap maak, word dit wat lank en intiem gemoeid was met
darem heeltemal te gek vir woorde! die strukturele instandhouding daar-

a.wonder of die Nasionale Pers van, me hulle azvi-nasionale (met'n
klein letter"n")verledemet mooiklink
ende - maar nie toepasbare retoriek - .
kan beeindig nie!'"

Di6 advies kan seker gerieflik in
die wind geslaan word en kan daar ,
met die huidige propaganda volhard
word. Maar dan moet daar nie gehull
word as die son oor die blankes indie
Suide ondergaan nie.

Verlede week het die Nasionale Pers die
75e verjaardag van die verskyning van
Die Burger op 26 Julie 1915 gevier. Oit
hetmet groot trompetgeskal en uith~ng

gepaardgegaan. SAMPlE
TERREBLANCHE gooi 'n emmer koue
water op die feesgangers

'Yosioo het'n
"ligte mlstykle",

gemaak toe hy die
.Nasionale Pers se

verbintenis tot
pleitbesorger en
kampvegter "vir

onseie Suid·
Afrikaanse
nasleskap"

voorgehou het as
'n /og/ese 'en
konsekwente

verlengstuk van dit
waaropdrDF

Malan In 1940 sou
geroem het.I

Lesers van Die Burgerwat geinre
resseerd was oor hoe "nasionaal" (met

,'n klein "n") en alles-insluitend die
Nasionale Pers skielik geword het,
moes verbaas gewees het toe hulle op
Saterdag, 28 Julie in Dawie lees dat
die jarelange vennootskap tussen die
N'cb1lJ,,,,,e rers en c.i~p. Nasionale Party
steeds bestaan, Vir 42 jaar was op
eenvolgende NP-regerings ver
antwoordelik vir die institusionali
sering en die instandhouding van die
apartheidstelsel en die ruwe bevoor
deling van blanke(en vera! Afrikaner)
groepsbelange ten koste van' die
groepsbelange van die ander bevolk
ingsgroepe. Op die oomblik hou die
NP-regering nog ste~ds die
Groepsgehiedewet en die Bevolkings
registrasiewet in stand. Vroeer die

. jaar is 'n Begrotingswet deur die NP
regering ingedien waarvolgens daar
in per capita-terme vyf keer meer op
die sosiale dienste (soos onderwys,

- behuising, welsynen gesondheid) van
'die blanke as op die van die swart-

. .. .

Die Nasionale Pers word 75...
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hulle in gedagte het nie,

". Die twee here - en vera! Vosloo
probeer 1;>lykbaar voorgee dat die
Nasionale Pers sy jarelange knegskap
aan die Afrikaner en die Nasionale
Party se seksionalisme en groepsbe
lange oorkom het en dat hy nou die
nasionale belang (= algemene belang)
van al Suid-Afrikase38 rniljoenmense
ewe' swaar op die hart dra en di6
omvattende belang sonder
groepsbevoordeling wil dien en in
derdaad ook dien. Indien dit was wat

.die twee here probeer voorgee, het
hulle heelwat om te verduidelik.,'

."n Mens wonder of
.die Akademle dte

l .'

rol wat die
Naslonale Pers oor
die 751aar gespeel

\,' - ' .
... en gaan oorboord tydenssy ere

\

feesvieringe

Vosloo het 'n "ligte mistykie"
gemaak toe hy die Nasionale Pers se
verbintenis . tot pleitbesorger 'en
kampvegter "vir ons eie Suid-Afri
kaanse nasieskap" voorgehou het as
'n logiese en konsekwente verleng
stuk vandit waarop dr OF Malan in
19~O sou geroemhet. By die geleent
heid het Malan gfo gese: "As-Die
Burger en die Nasionale Pers bly wat

i' hulle was, as hulle nog altyd pleitbe
"'--sorgeris van ons eie Suid-Afrlkaanse

.nasieskap, die karnpvegtervir ons
regte endie wegwyser vir die volk op
die pad van sy uiteindelike bestem
ming - kanDieburger en die Nasio
nale Pers dan ooit agteruitgaan?" .

Enigiemand wat ietsvan diegeskie
denis en die omstandighedevan 1940
weet, weettog dat Malan (wat des- '.
tyds die -leier van die gesuiwerde
Nasionale Party was) die Afrikaner
volk in gedagte gehad het toe hy in
1940 van "ons eie Suid-Afrikaanse
nasieskap", van "ons regte" en van
"die volk op pad na syuitein~like
bestemming" gepraat het.

het om Inderdsad Wanneer Vosloo in di6 "groot
. A' #, . woorde"(sooshy ditnoem) van Malan
v~n ,rlkaans dle~ngumentvindassoudieNasionale

, ,tasl van die ,'. ers nog altyd 'n pleitbesorger wees
. , "vir ons eie Suid~Afrikaanse nasieskap,

~\ 'v;erdru,kker$, te " alles-insluitendmet die groter geheel'

" .~.:,,-'_~,,~.'~": j maskj'',v8"ekenlng voor°arlP'::_~S)hJ~trd'n~elurt~.igtigbee(~n-,
" " . " geva lAC:;, ,woo spee Jle ,slg.· meme bestee gaan word.

';~;::' gebrlng:'h.et t~f" .oor· . , Woord~:n?o~ t~1ken$ in bulle v~r- , Die NP-regering van pres FW de

,

>,1 ~."/, .'.', • d"e toe'''e,rtn 'n°9 . bandverstalin wmtenMaIan se woorde ' Klerk weier steeds om skuld te aan-
. " 1\1 II 'j '1940kan' di6 . 1990it< 10.:'" I ·t I I van me op wyr.e m vaar vir die groeponreg wat dekades
t" 'IJf::S UI S. gebruikwordnie. . lankdeurapartheid gepleeg is. Hywil

I ::," > Dit is nogalbelekl:nisvol dat Vosloo hom ook nie verbind tot die regstelling
in sy gebruik van Malan se woorde vail die groeponreg nie. Inteendeel,
die woord "volk"weggelaat het. Oit De Klerk se swartmeme moet hulle
het seker nie toevallig gebeur nie, of werklike en venneende (groep-) on-
hoe? . reg vergeel. Tog wi!hy die groepvoor-

, • Vo~Io~\~~.~ok dat die Na~ , regte van die bevoorregte (blanke)
.. sional~;~~~;~J'~i~rvu, 'n voller:" i ;;niinaeJhei~groepe in.dienuwe gTO?d-.

Suid-Atrikll'; 'Wat beteken "voller" wet verskans.
in di6 verband? Beteken dit dalk 'n TerwylNasionale Pers in 'nhegte
Suid-Afrika voller van mense? Ek vennootskap staan met die NP-rege-
hoop nie so nie! ring wat,hom dogmaties tot groepsbe-

i:". Indiendiehere Cilli6 en Vosloo
i-' o' met die klein letter "nasionaal" vir
1 .ons probeer se dat die,groep van

.~
' .: .... ,maatskappye hulle. boeke, koerante

~ ;;:': en ander',liIe~e.;tar1;~ die
•. '.:~:: bevo!kings ." .. " in':Suid'.Afrika'
, p".. ., -~~" o' i ......·."",

t.'·' verkoop om indie sinvan die 'woord
.r., "nasionaal': sake te doen, sou ek

daannee geen fout te vind gehad het
. nie. Ma,ardit isklaarblykliknie al wat

,
f.. ~

SOWAT' van selfvoldaanheid,
selfgelukwensing, selfaanprysing en
van selfportrette sien 'n mens nie
aldag nie! 'n Deel van ons ou volkie
,~el waarlik gearriveerl·. '

Vir erkenning van foute van die
verlede was daartydens die feesvier
inge geen plek of geduld nie, Die
bewering dat die Nasionale Party en
die Nasionale Pers van Afrikaans die
taal van dje verdrukker gemaak het,
isafgemaak as die "siek verbeel
dingsproduk van sekerebruin en blanke
intellekruele", '

Di6 selfvoldaanheid is enkele
maande gelede al aangemoedig toe
die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns 'n toekenning
aan die Nasionale Pers gemaak het
vir dit wat di6pers oor die 75 jaar vir
Afrikaansbetoken het, Dit het nie
ongemerk verbygegaan nie .dat die

. voorsitter van die Akademie 'n lid
van die direksie van die Nasionale

"Pers is hie. 'nMens wonder of die
Akademie die rol wat die Nasionale
Pers oor die 75 jaar gespeelhet om

,. . inderdaad van Afrikaans die taal van
die verdrukkers temaak, verrekening
gebririg het toe oor die. toekenning
besluit is. . i '

, . Volgensdie Burger (27 Julie 1990)
was' die kem van ·dit waf prof Piet

. Cillie by diefeesvieringe gese het dat
"dieNasionale Pers ... deur die afgelope
vier dekades ontwikkel (het) van 'n

i .Afrikaans-Nasional~pers tot 'n Suid-
, f ' Afrikaans-nasionale pers wat die

I teikengebied vir sy dienste verbreed .
het om geen bevolkingsgroepe uit te
sluit nie", .

'<, 0. " \

Ton Vosloo het volgens dieselfde
koerant triomfantelikbeweer. "Waar
lik, die Nasionale Pers (met hoof

. 1': , letters), het 'n nasionale pers geword
wat die hele Suid-Afrika in sy ryke

• . ,', yerskeidenheid dien."
.; \<,
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besoedeling hok
.. .

Kyk na die son en
'N AANTAL weke gelede bet Vrye
Weekblad verslag gedoenoorsonkrag
as alternatiewe bron van energie. Dit
is 'n goeie opsie; selfs al is daar nog
heelwat tegniese probleme wat nie
opgelos is nie~

Sonkrag is 'n logiese keuse - eers
tens omdat die sonjaarliks ongeveer
20000 keermeerenergie op die aarde
loslaat as wat die mens verbruik. En
tweedens het die mens in die verlede
(en vandag nog) grootliks op die son

. staatgemaakvir ill syenergie-behoeftes
- onthou dat dienatuur "son-energie"
in 'n wye verskeidenheid van gekon
sentreerde vorms aanbied. 'Steeakool
is maar een hiervan,

Hoe die mens die beskikbarebrome
van energie gebruik,is vandag 'n groot
probleem.

"Energie-tegnologie" het 'n lang
geskiedenis van pogings om die son
se krag in meer bruikbare gedaantes
en verpakkings aan die mens beskik
baar te stel. Sodoende kandie effekte
van winter, wolke en nag hopelik
uitgeskakel word.

Hoe verderdaar deurtegnologiese
ontwikkeling van die primsre bron
van energie wegbeweeg word, hoe
meer betroubaar en buigsaam word
die verskaffing van energie.

Maar met die verhoging in die
"tegnologiesekurwe" bet sekerenadele
ook 'n styging getoon: Inboofsaak is
dit besoedeling wat die meeste kom
mer wek, Bronne van fossielbrand-'
stof is ook nie in onuitputbare hoe
veelhede op aarde beskikbaar nie.
Die "ekonomie van energie" bet dus
al hoe meer op die voorgrond getree.
Dit het duidelik geword dat die be-

sparing vail energie 'n saak van nood -
geword bet. _ "

Die Weste het byvoorbeeld sedert
. 1979 nog elke jaar 'n venninderde
olieveIbmik getoon. Maar die Westerse
konsep van "besparing" is grootliks
irrelevant in ontwikkelende en on
der-ontwikkelde lande. In die Weste
stel jy die binnenshuise verwanning
laer,jyry teen l00kmperuurinplaas
van 140.

Op plattelandse dorpies van Af
rika is die verhoging van oliepryse in
1973(14 Die regstreeks gevoel nie.
Laterbet die eenna dieander ontwikke- '
lingsprojek tot stilstand gekom en vir
die mense bet die "olie-krisis" in 'n
langtermyn-probleem met vele ver
takkings ontwikkel.

Die olieproduserende lande be-
. hartig die "bewaringstIategie" natuurlik .

op suiwer ekonomiese beginsels - 'n
poging tot globale beheer van pro
duksie, bemarking en prys van die

. artikel (endit is nie altyd so maklik as
wat dit klinknie!)

'n Ryk Europese ekoloog sou
miskien 'n houtstoof verkies bo die
besoedeling wat 'n netwerk van
steenkool-energie bied, ofdie geseelde
onheil van 'n kemkragsentrale. In
Afrika is die daaglikse soektog na
genoeg hout 'n uitputtende oorlewings
taak, wat min tyd laat vir ander pro
duktiewe bedrywighede. Die ekolo-

giese gevolge is bier reeds aan almal
bekend.

pie uitdaging is nou om 'n brand
stof te ontwikkel wat nie die omge- '
wingbenadeelnie. Dit sal 'nhemieubare
bran van energie moot wees wat alma1
kan bekostig.

'Die Westerse konsep
van besparlng Is

grootliks Irrelevant In
ontwlkkelende en
onder-ontwlkkelde

lande. In die Weste stel
lY dieblnnenshuise

verwarmlng laer, lY ry
teen 100km per uur in
. I plaas van 140.'

Die neerdmkkende besef dat die
meeste mense in die wereld steeds
van "biomassa-energie" gebruik sal
maakmdie afsienbare toekoms, maak
die saak nog dringender. Die We.ste
kan nie die ekologiese gevolge van
die "energie-krisis',' -van die soge
naamde Derde Wereld ontsilap nie,
. Is vemuwing haalbaar1

• In Engeland word daarnoogewerlc
aan 'n sentrale van 12 megawatt wat
boendermis as brandstofsal gebruik.

InSuffolk, met 'n groot pluimvee
industrie, mootboere volgens wet die

slaan

hoendeIbokke gereeld skoonmaak. Die
afval (hoendermis, strooi en bout
skaafsels) word tans asbemesting
verkoop. Simon Fraser van Fibro
power gaannou die afval koop om 'n
turbine aan te dryf wat genoeg elek- '
trisiteit vir 'n dorp met 12 000 buise
sal verskaf. Die as wat geproduseer

. word, sal met minimale verwerking
. as omgewingsvriendelike bemesting
gebruik kan word - minder nitrate en
metaanas die onverbrande afval van
die hoenderboere sal in die grond
teruggeplaas word.·

Daaris in Suffolk nie 'n tekort aan
die basis-rnateriaal nie. Die 100 000
ton hoendermis wat die kragsentrale '
perjaar sal gebruik, is slegs die belfte
van die totaal wat beskikbaar is.

• In Oos- en Sentraal-Afrikaword ,
daar sedert 1982 gekykna die moont
likhede wat die papirusplant inhou..

.Gedroogte papirus is dit nie dig
genoeg omtydens veIbrandinggenoeg
hitte te verweknie. Maarwanneerdie
plantmateriaal in 'n briquette, (soos
ons braaivleisblokkies)gedrukword, .
is die digtheid effens boeras die van
bout. Die vuur van suIke papirus
blokkies is byna rookloos, en-pro-
duseer min as. _ _

o Papirus groei vinnig terug nadat
dit gesny is en daarword bereken dat
die oorspronIdike biomassa binne 9
maande na eenjaar weer bereik kan

TIENIE DU PLESSIS

word. Die jaarlikse produksie van 'n . -
groot papirus-moeras is in die omge
wing van 30 ton per bektaar. Dit
vergelyk gunstig met 'n woud as bron
van biomassa,

Papirus is dus produktief genoeg
om as 'n alternatiewe bron van ener
gie beskou te word. Die grootskaalse

. verbruik van papirusplante bet egter
duidelike ekologiese implikasies en
studies om die effek van gereelde
verwydering van die plante op hul
moeras-omgewing te' dokumenteer,
is steeds am die gang.

. Miskien 'n klein begin, maar die
'wereld sal sy energie uit hemieubare
bronne moet verkry en besoedeling
moet hokslaan.. Sonkrag is oral te
vind. .

(Cross, M. (red.); Grow your own
energy, Basil Blackwell & New Sci-
entist; Oxford, 1984 . 0 '-lJ,-'

Country Living; Droppings and
Dynamos, July 1990

Greenpeace; bow we can save it, ,
vol. IS, no. 1, Jan/Feb 1990)

(Tienie du Plessis is 'n mede-direkteur,
van Taurus-uitgewers]

;';

Ekumene: nie 'n Iuuksenie; rnaarn.
voorwaarde viroorlewing

f

. . '.' .;~

(Teksen konteksworddeur 'np,meel
van bekende teoloe behartig)

.-~',..

verabsoluteer word - en-dat afskei-"
ding enisolasie byna die onvermyde-
like resultaat word. '

Onskannie vir alle mense leesnie
en ons kan alleen maar eerlik vanuit
ODS eie konteks lees. As ons eers
besefdat die veelheid van lesinge nie '
'n verleentheia vir" die geloofsge
meenskap hoef te wees nie,. maar
eerder 'n bron van rykdom, betons
die eerst~ tre~ op pad na die herstel

·van die geloofsgemeenskap ge~eem.

• Juis omdat ons eensydig lees en
omlti'CteIneser onmoontlik al die .'.

0, &sette van <tieteks kanuitput, hclons'"
melcliii nodig. veelheid van lesinge
beteken nie dat die een so goed soos
die ander is en dat elkeen maar op sy .
of haar eie geloof salig moet word '

. .Die. Die verskille ill wat elkeen ver-
·staan,dwingonsnamekaartoe,maak.
'n gesprek noodsaaklik waarin ons .
rrdes vir oDSlesing kangee enwaardeur .
ODS saamdie geldig¥d van 'nbepaalde .
vertolking kan beoordeel."

l1l1n gesplete sarnelewing soosdie
van Suid-Afrika, mcSet die verstaan
vandie Bybel ophierdie wyse~.'
syds gekontroleer en aangevtil word'~l

·om eensydighede te vermy en om die
volle omvang van die boodskapin al
sy fasette te begryp.

Die ekumeniese lees van die Bybel
in Suid-Afirkanie is nie 'n luulcse nie,
maar 'n praktiese noodsaakiikheid.

temal verskillend gelees kan word.
Iemand wat die mag in hande bet,
sien die'gedeelte as bewys dat gesag
erken moet word, terwyl diegene wat .
magteloos is en aan die ontvangskant
van staatsgesag staan, beklemtoon
dat Paulus die owerheid as dienaar
van God beskryf.

Die owerheid kan dus nie blinde
lings gehoorsaam word nie, maar slegs
in soverre dit werklik reg en gepeg
tigheid dien,

'Elkeen sesltuasle bring
ander vrae aan die teks na

vore, enelkeen se
behoefte maak ander
aspekte van die teks

", opvallend.'. .
Ons bet beginontdekboe belang

rik die omstandighede van die leser
vir 'die verstaan van die teks is. Elkeen
se situasie bring ander vrae aan die
teks na yore, en elkeen se behoefte
maak ander aspekte van die teks
opvallend. Oieselfde evangelie moet
anders .aan verskillende gehore en
lesers bedien word om werklikeffek
iefte wees.

Juis omdat' lesers verskillende .
fasettevan die teks ontdek, kandit die
oorsaak van verwydering tussen ge-

. lowigesword as elkeensy/haar Iesing
as die enigste regte en die enigste'
moontlike vertolking beskou. So 'n
een~dimensioneleverstaan van die
BybCllei daartoe dat die eie standpunt

Christelike kerk konstmktiewe ver-
o boudinge op te bou, bet 'n groot deel
.van die kerk in Suid-Afrikabomself
effektief gersoleer en uit die wereld
gemeenskap van gelowiges uit-,
geskakel. .

Die onvermoe om buite die noue .
kring van die eie .geloofsgroep te
kommunikeer, bet 'n groot gedeelte
van die Suid-Afrikaanse kerke erg'
verarm en amper permanent geknou,
Dit sal lankneemengroot inspanning
verg om die skade te berstel wat so
deur die jare opgedoen is.

So 'n herstel sal maar ecrs beskeie
op die drumpel van die geisoleerde
kerke self moet begin. Gewoontes
van afsydigheid en die onvermoe om
te deel, sal stap vir stap en met groot
moeite eers weer afgeleermoet word.

Intussen het daar 'n dringendheid
bygekom wat van 'n ekumeniese styl
'n praktiese noodsaaklikheid maak en
nie net 'n mooi ideaal wat gelowiges
kan nastreef as bulle dit so verkies
nie.

In die jongste tyd bet gelowiges al
; meerdaarvanbewusgeworddathulle'

Die alleen ten opsigte van kerklike.
leerstellingsen godsdienslige praktyke .
verskil nie, maar dat eenen dieselfde
gedeelte van die Bybel. beeltemal
verskillend gelees word.

In die vorige rubriekhet onsdaarop
gewys l.me 'n teks soos Romeine 13
(waarin gehoorsaamheid aan die
owerbeid van die 'dag beklemtoon
word)', deur ve.rskillende lesers heel-

boofstukke in ons eie kerkgeskiedenis
'van die jongste tyd. Wat vir sornrnige

..'n vanselfsprekende doelwit is, word
deur ander met groat agterdog be
jeen,

In 'n samelewingwaarin"eiesoor
tigheid" die sleutelwoordwas, bet die
"uitwissing van grense" omtrent die
ergste sonde denkbaargeword. Enige
praatjies van 'n "wereldkerk" het al te
veel na 'n "valse eenheidstrewe"geruik,
wat met wortel en tak uitgeroei moes .
word.

Die Wereldraad van Kerke is ge
sien as die sinistere verteenwoordiger
van al die bose magte.Toe die RiIssiese
Ortodokse Kerk boonop as lid toege
laat is, was dit die finale bewys dat
daar agter die strewena 'n "wereldkCrk"
'n komplot skuil wat net deur die
Kremlin self uitgedink kon wees en .
wat klaarblyklik 'n kommunistiese
oorname van die Christendom in die.
oog het,
',' Vir.sommige van ons landgenote
was dit nie moeilik om die Wereldraad
as 'n verskyning van die antichris te
brandmerk nie, met al die onheil wat
dit oor die aardc; sou bring.

Vandag, na die dramatiese veran
deringe inOos-Europaendie Sowjet
Dnie self, kan ons nugterder oor.deel.
Die eku,meniese beweging en die

. Wereldraad is allesbebalwe volmaak
enhethul kwota van oordeelsfouteen
twyfelagtige beleidsbelissings begaan. ;
~aard~r die drogbeelde wat geskep
1S en d1e onvermoe om met die bree

DIE gespletenheid van die Suid-Afri
kaanse kerk:1.ike bevolkingword drama
ties deur die woord "ekumene" geillus
treer. Vir sornrnige is dit 'n edele
ideaal, vir ander 'n skelnaam. Sekere
kerke streefhartstogtelik daama, ander
sien daarin bose magte aan diewerk.

. Die woord "ekumene" beteken
oorspronIdik "die (geheel van die)
bewoonde wereld", soos . dit
byvoorbeeld in Mattheus 24:14 ge
bruik word. Mettertyd bet dit 'n aan-

, duiding van die wereldwye karakter
van die kerk geword, van die kerk in

. al sy vorme en sy wereldomvattende,
opdrag. .

Die sogenaamde "ekumeniese'
beweging" van die 20eeeu word gedra
deur die verlange onl uitdrukkingte
gee aan die wereldwye veIbintenis
van gelowigesen van kerla: aan me,kaar.

Dit is die inklusiewe ideaal wat in
~e Suid-Afrikaanse konteks soveel
spanning veroorsaak het en wat ver
antwoordelik was vir die treurigste

VryeWeekblad; 3Augustus t 990 .
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Dubbele nominasie
Albert Marltz van Observatory skryf:
Die AA Lewens/Vita-toekennings is een
van die weinige gebare waarmee akteurs in
Suid-Afrika aangemoedig word. '

Ek het onlangs die opgewondenheid
gesmaak van 'n Vita-nominasie vir my spel
in 'nverhoogstuk deurdat ek in die Vrystaat
genomineer is as Beste Speier vir my ver
tolking van Adriaan van der Hoven in die
bekroonde "Stille nag". Groot was my ver
basing toe ek die naweek in my tuisdorp vir
dieselfde toekenning genornineer is as Beste,
Byspeler. >

DieS glips strek my egter tot voordeel
omdat ek met die nasionale Vita-toeken
nings later in September in twee kategoriee
in aanmerking sal kom.

,Metopregte dank aan AA Lewens/Vita.

Vlrvolg 0l? bl 22

is te klein daarvoor, Daar behoort eerder na
die Groen partye in Derde Wereld-lande
gekyk word. Die BrasiIiaanse Groen Party
is relatief suksesvoI. Die programme van
die Keniaanse Greenbelt Movement is taam
lik relevant. Hoewel die beweging nie party
polities georganiseer is nie, word veral
vroulike kIeinboere redelik suksesvol be
trek. In Afrika speel vroue tradisioneel 'n

-, belangrike rol in Iandbouproduksie, en
kleiIiboere behoort in die toekoms groter
politieke invloed te verkry - veral w.anneer
daar na 'n veelpartystelsel beweeg word.

Soos Tienie. du Plessis, is ek bewus van
die vele tekortkominge van Groen partye., '
Groen paitye loop die gevaar om hulself
van hulle grassroots-ondersteuning te
vervreem, Die stryd moet egter op vele
fronte aangese word. Groen partye moet
saam met ander Groen bewegings en orga
nisasies (insluitende menseregte-, vredes-,
vroue- en gayregtebewegings) werk. Om 'n
sterk groen bewussyn te skep is uiteindelik
belangrikeras om meer stemme te werf. Op
'n vraag of daar rede vir hoop is, antwoord

'dr Klaus Bosselman (stigtersiid van Die I

Griinen) as volg: "We can at least create a
vision of the future we want. We can even
try to achieve it. To make this effort is
probably what Green politics, is all about."

die bewuswording. Ander partye moet nou
met die Groenes om die progressiewe stem
meeding,

Daar moet egter onthou word dat die
tradisionele partye ons in die eerste plek in
die gemors laat beland het. Tradisionele
partye wend op die oomblik 'n halfhartige
poging tot omgewingsbewaring aan om
sodoende 'n Groen beeld te verkry. Die rol
van die Groenpartye is myns insiens om die
tradisionele partye onder druk te plaas sodat
laasgenoemde betekenisvoIIe veranderings
sal aanbring eerder as om 'net daaroor te
praat. Die enigste manier om die establish
ment ~e aandag te trek is om by die stembus
met hulle te kompeteer. '

Groenpolitiekgaannie netoordie ekolo
gie nie, (Daarom die vier grondbeginsels
aanvaar deur diemeeste Groen partye 
ekologie, geweldloosheid, basisdemokrasie
en sosiale verantwoordelikheid).

As die tradisionele partye Groenwi! wees,
moethulle die volle Groen program met

, hoek en sinker insluk. So 'n stap behoort die
meeste Groenes tevrede te stel omdat die
Groen doelwit nie die verkryging van mag
behoort te wees nie. Ek glo dat die tra
disionele partye egter nie die mae vir sq 'n '
radikale kulturele revolusie het nie..

As ander partye weI die middeweg
omgewingsbewaringsaspektevan die Groen
politiekoomeem, saldit die Groenes toelaat
om meer op die politieke aspekte te konsen
treer. Groen partye moet 'n .meer pragma
tiese houding ten opsigte van samewerking
met ander partye inneem en moet verder
intemasionaal organiseer.

Die doelwitmoet die daarstelling van 'n
nuwe holistiese ekologiese wereldsiemng
wees. In die kort termyn is wetgewing nodig
om die omgewing te beskerm. In die lang
termyn moet ekosentrieseetiek op plaaslike
enintemasionale vlakinwetgewing omskep
word. Ekonomiese groei moet vervang word
deur "sustainability", Ekonomiese en sosiale
strukture moet geiiltogrellr word met die
bewaring van die omgewing (en nie anders-
'om nie). '

Suid-Afrikaners moot natuurlik selfbeslwt
ofhulle 'n Groen party wi!he ofnie. 'nGroen
party geskoei op die lees van die Europese
Groenpartye sal myns insiens nie suksesvol
inSuid-Afrika weesnie. Groenpartye indie
industrilHe lande word vera! deur die
witboordjie-sektore en die intellektueles
ondersteun. Die middelkIas in Suid-Afrika

Vl}'e Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet oortree of lasterlik is
nle, mits 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, Vl}'e Weekblad, Posbus 177,

Newtown 2113. Ofbel met jou mening na (011) 836-2151.

'Onwaar,: onregmatig en lasterlik'

,A mal ski~lik groen
Christo van Rensburg van Wellington,
Nleu-Seelandskryf:
Ter aansluiting' by Tienie du Plessis se
Groenpraatjieil van 22 Iunie ("Verf nou 'n
dik laag groen") wil ekkortliks enkele voor
dele van Groen politieke partye probeer steI.

Dit is so dat die meeste politieke partye
nou "Groen" programme het. Omgewingsbe
waring is nou in die mode dwarsoor die
wereld. Groen partye het baie bygedra tot

VryeWeekblad
Die komplot

Disbeter
Die Minister van Justisie, KobieCoetsee, is die minister
wat daarvoor gesorg het dat Vrye Weekblad by registrasie
R30 000 pleks van RIO moes betaal. Kwansuis omdat ons
die veiligheid van:die staat sou wou ondermyn.

Ons het 'sedert~ien baie krities na die minister gekyle,
want ons we~t sy besluit om ons die hoogste deposito in die
geskiedenis ,:,and~ekoerantwese te vra, was moedswilIigen
onregverdig~~." :,..:.", .,' . ,

Maar ondanksdie vooroordeel, begin dit vir ons Iyk of
die minister besig is om te onrpop as die beste minister van
Justisie wat die Nasionale Party nog sedert 1948 gehad het.

Minister Coetsee se vinnige reaksie op die vemederende '
behandeling wat 'n gerespekteerde gewetensbeswaarde,
Douglas Torr, die week van die owerhede gekry het deur
met boeie en enkelketiihgs in die hofte moet verskyn, is 'n
voorbeeld. Die Minister se hy betreur dit,

Ons waardeer die minister se houding en verklaring, en
hoop dit dien as voorbeeld vir van sy kollegas,

(En nou, Minister, hoe Iyk dit met ons R30 000 terug?)

,So se hulle....

OleStaatsprokureur, Johannesburg
skryf: .
Hierdie skrywe word aan u 'gerig in opdrag

. van advokaat KPCO Von Lieres Und Wilkau,
, Prokureur-Generaal van die Witwatersrandse
Plaaslike Afdeling van die Hooggeregshof,
na aanleiding van lasterlike bewerings wat
tenopsigte vanhom gemaak is in die uitgawes
van Vrye Weekbladvan19Januarie 1990en
23 Februarie 1990. '_ . _ _

Vrye Weekblad is ingevolge Artikel4(1)
van Wet 63 van 1971 by die Departement
van Binnelandse Sake as 'n nuusblad gereg
istreer en u was ten tye van die publikasie
van die bovennelde uitgawes, die eienaar en
uitgewer daarvan.

Vrye Weekblad word algemeen in die
RepubIiekvanSuid-Afrikaversprei enword '
algemeen deur lede van die pubIiek gelees.

In die artikels soos vermeld, word onder
andere beweer dat die Prokureur-Generaal
hom skuIdigmaak aan selektiewe vervolgings
en dat hy 'n vendetta teen Vrye Weekblad
voer. My instruksies is dat die bewerings in
die artikels waama hierbo verwys word,
onwaar, onregmatigenlasterlikisaangesien
dit die indruk by lesers van Vrye Weekblad
skep wat dit as sodanig verstaan het, dat die
Prokureur-Generaal ongeskikenonbevoegd
vir die verrigtinge van sy ampspligte is en
dat hy sy diskressie en bevoegdhede op 'n
onbehoorlike wyse uitoefen,

As gevolg van bogenoemde lasterlike
bewerings is die goeie naam en aansien van
die Prokureur-Generaal aangetas en het hy
skade gely in 'n bedrag van R35 000. U word
gesamentlik met die redakteur en drukkers
van Vrye Weekblad vir betaling van bo
genoemde bedrag aanspreeklikgehou, beta- .
jiftg deureen d.ie ander vry te stei.

·/,l~.Tensy diebedrag van R35 OOObinne 21
'dae vanaf datum hiervan by hierdie kantoor

I..::=====;:::==============~\inbetaal word, saIekgeenanderkeuse he as
, om 'n dagvaarding teen u .uit te reik nie,

.. I

"What a wonderful start! Blood allover the commentors!
- Bokskommentaarna die eerste ronde van 'n geveg tussen

• Alladin Stevens en Abram Gumede.

"This is the first time in my career ... seven to eight years,
on the bench ... that I have before me exactly the kind of
person who does not belong in prison.~But there is an Act
passed byParliament and the court has to obey that Act ~d
invoke its provisions." - Landdros H Verhoef, nadat hy die

c gewetensbeswaarder Douglas Tprr tot twaalf maande
gevangenisstrafgevonnis het. ,cr'

, ,
, '

,I

"

Die bohael oor die "rooi komplot" wat die land bynatwee
weke lank op hoI gehad het en heelwat skade aan weder
sydse vertroue aangerig het, is iets wat Suid-Afrika nie
weer lean bekostig nie,

, Die debakel het, op 'n kritieke tydstip wat'SUid:Afiika
dit allermins konbekostig, gedien om konserwatieweolankes
se vrese te versterk dat die ANCnie te vertrou is nie: dat die
Rooi Gevaar steeds ons hele toekoms bedreig; dat die ANC
eintlik 'n werktuig van die kommuniste is; dat die swart
meerderheid eintlik net ~ geweld belang stel en nie eerlik
is met onderhandelinge nie; en dat die regering die blankes

itverkoop deur,met die soort te wil onderhandel. _
Onder baie swart burgers het dit die gevoel versterk~t

hoe meet dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde. 1),• .-1--1--._ '

wit regeerders is slu en onderduims,
Dit is belangrik dat die regering, ander politieke partye

en die publiekbehoorlikbesefwat presies gebeurhet en wie
waarvoor verantwoordelik was.

Ons kan met die beste wil in die wereld nie aanvaar
die polisie, veiligheidspolisie en Nasionale Intelligensie
diens 'n bona fide-four gemaak het nie,

,Die mense het geweet daf Operasie Vula, waaroor 'n deel
van die bohaaigaan, nie 'n operasie van die SA Kommuniste
Party is of was nie; ook dat dit nie 'n nuwe operasie is nie,

Verskeie ANC-Ieiers, insluitende Umkhonto we Sizwe
se Chris Hani en Joe Modise, se al maande lank openlik dat
die gewapende stryd nie eensydig gestaak sal word nie en
dat die ANC sal voortgaan met die bou van ondergrondse
strukture net in geval die onderhandelinge misluk en die
ANC hom weer in die situasie bevind soos v66r2 Februarie.

, Die polisie en NI het dit tog geweet, .
Die polisie en NI moes tog ook geweet het dat die

"kameraadJoe" van die Tongaat-vergadering nie Joe Slovo
kon gewees het nie. Slovo is die een man wat seker in
onlangsegeskiedenis die meeste dopgehou is. Hoe sal hulle
nie geweet het dat hy hom in die tyd in Lusaka bevind het
nie? .

As die polisie en NI dit geweethet, hoekom het bulle
.subtiel en minder subtiel aan media-vertrouelinge laat lek
dat hy wei by die vergadering was? Selfs al het hulle dit nie
aan die media gese nie, hoekom het hulle dit nie reggestel
nadat die koerante enTV dae lank met die vals inligting te
koop geloop het nie? . , '

Die polisie en NI het ook deeglik kennis gedra dat die
. l 'Tongaat-vergadering van die SAKP nieS 'n ''beleidsverga-
" dering" was nie. Hoekom het hulle gelieg daaroor? '
; Die enigste redelike verldaring kan wees dat die polisie
:" . en NI _:.. ofelemente uit die dienste - doelbewus gekook en

gekonkel het om. .. om wat? Om die onderhandelinge te
beduiwel? _' - '.

Dit begin so ly1C:Veral~s 'n ~ens na ander houdings en
uitsprake van die hoofde van die poIisie enNIkyle, soos ons
in die uitgawe doen. .,

Dit is ontstellend as 'n mens dinkdat Staatspresident FW
de KIerk en sy regering kritieke besluite neem op inligting
wat deur die here aan hulle verskaf word. '

Ons hoopvan harte President De Klerk besef die ems
van die saak en doen iets dringends daaraan.

Vrye Wcekblad, 3 Augustus ~990
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genl Lothar Neethling, brig Leon
Skrikruiter Mellet en genl Herman
Stadler.

Brolloks is onder sterk orders iC""

van die redakteur om nie die
gewraakte stuk oor die ge
respekteerde PG te herhaal nie.

* Nie eers om te wonder waar
voor Herr Von Lieres und Wilkau
se voorletters - volgens die
prokureursbrief is dit K.P.C.O: 
staan nie, But the mind boggles.

Piesangs!
Namibia het darem gou sy

I

volwaardige plek in die waardige
ryvan Afrika-state ingeneem.

* Nog nie vyf maande onafhank
lik nie, en die week is daar klaar
berigte van 'n ...staatsgreep wat
afgeweer is...

Oranjerig
Bittergal se kollegavertel van 'n
vriendin wie se kind 'n maatjie uit .,~

hul veelrassige kleuterskool huis .

toe wou nooi. Die rna kon haar
nuuskierigheid nie beteuel nie, en
vra toe die.grootvraag: watterkleur
is die kind? .

* Haar telg het 'n minuut of wat
lank hard nagedink, en toe effens
onseker geantwoord: "So oranjerig." ,

Herr Hoesenaam
Brolloks is di6 week vir laster
gedagvaar. Regtig. Deur die
Transvaalse Prokureur-Generaal,
herr Klaus von Lieres wid Wilkau
(Wasgoed ingesluit.) Lees maardie
briewekolom op die bladsy bier
naas.

Dis 'n eerste vir Brolloks,maar
helaas nie ~ir Vrye Weekblad nie.
Herr Klaus voeg hom nou by 'n

.eksklusiewe klub van manne wat
Vrye Weekblad al gedagvaarhet of
dreig om te dagvaar omdat hulle
seergemaak voel: 'veldmaarskalk
PW Botha, maj CraigWilliamson:

bevolking: Wat wil hulle nou eint- stoot geneem as met di6 storie -
lik met die program ~? Waarop tipies van die walglike etniese ste-
buurman se vrou -. vinniger van reotiperings wat so algemeen in
begrip as manlief ~ antwoord: Oat ons samelewing voorkom: •
die koelies slim en skelm is en dat Hoekom het die meeste Portu-
die Zoeloes hulle haat. gese mans snorre?

*Omtrent 'n raak opsomming, Hulle wil soos hulle rna's lyk.
dink Brolloks. Dit was kru, pater- Amper so walglik soos di6 een:
nalisties en oppervlakkig. Hoe het die Grieke in Suid-Afrika

aangekom? Die eerste een het
Agtermekaar geswem, toe loop die ander op die

Die Italiaanse tydskrif.L'Espresso oliestreep.
het laasweek 'n steekproef laat doen Of: Hoe kom Libanese in die
oor Italianers se seksuele gewoon- . . hemel? Hulle breek in.
tes. *Ons kan waaragtig sonder di6

Endaarwaai die eerste mite oor soort humor klaarkom. Netnou be-
dienasie se warmbloedige mans. 'n gin hulle sulke grappies ookoordie
Hele 96 persent se dat hulle al die Afrikaners vertel.;
begeerte gehad het om seksuele
verhoudinge metmense vanhuleie
geslag aan te knoop.

(As Bittergal sokykna die Boom
se voorliefde vir kakieklere en ste
wels enblonde lyfwagte, dan sal hy
nie verbaas wees as dieselfde re
sultaat onder di6 groep verkry word
nie ...)

*Jong Italianers se in dieopname
hul gewildste plek om seks te he is
steeds in 'n motor. Dis seker omdat
hulle nie so bale plek nodig het
nie ...

_.- - - -- -
Brolloks het lanklaas soveel aan-

Snorre

BROLLOKS EN
BITIERGAL·

Slim en skelm
I

Brolloks se buurman vrananoudie
aand se ellelange dokumentere TV
program oor Suid-Afrika se Indier-

Jesus en ander godsdienstige fi·
gure hulle nie ook by die onder
druktes sou geskaarhet as hulle hul
in Said-Afrika bevind het nie. Hy
glo van hulle sou by die onder
grondse strukture aangesluit het,
miskien selfs by MK...

Nou ja. Bittergal het self ge-
. wonder hoeveelJoe van die Bybel
ofdie Koran af weet. Maar godslas
terlik? Nee wat, Ten minste nie
erger as wat Boere-politici oor die
jare hulle daaraan skuldig gemaak
het nie.

Waarwas PousJohan Heynsen
yuppie-priester Ray McCauley toe
Eugene TerreBlanche en sy fana
tieke trawante week na week hul
rassehaat in die naam van God
uitgespoeg het? Waar was al die
hoogheiliges toe 'n hele staatsbe
stel van ontmensing en onder
drukking op Christelik-Nasiona-

- lisme gebou is? ..'

*Tjoepstil.

21===' ================================== c

Deja vu van voor af'
" _.

aan - of Rooikappie
met 'n verskil

Toe was hulle
tjoepstil
Amper ewe onverkwiklik is die
hoogheilige wit eerwaardes se be
swaar teen Rooi Joe se uitlatinge
by Sondag se vergadering.

Bittergal was daar. Volgens sy
notas het Slovo gese Suid-Afrika
se regeerders en kapitaliste vrees
sosialisme en bid al jare lank dat
die Here hulle daarvan moet spaar.
Hulle vergeet, seg Joe, dat Jesus
selfgese het die onderdruktes moet
vrygelaat word. - -- -

Hy wonder, gaan Joe voort, of

SO vir 'n wee1c lank het Brolloks
gewonder of hy ses maande lank
gedroom het, en of iemand die hor
losie met 'n jaar teruggedraai het,

Die SAUK, die Sunday Times,
Beeld, Die Burger en Citizen het
soos skoongeskropte skouvarke pas
terug op die plaas in heerlike mor
sige modder rondgerol in die "rooi
komplot" en "ondergrondse, agter
bakse revolusionere planne".

So erg was dit dat die polisie
later, toe dit uitkom dat die hele
ding 'n verbeeldingsvlug was, selfs

. gese het dit was nie hulle watsekere

dinge .ge~ het nie., dit was die
koerante!

Red nou 'n nasie met media wat
erger wil totale aanslag asdie manne
in uniform self,

Maar siestog, dit moos vir die
arme mense lekker geweeshetterwyl
dit aangehou het. Dit was grepies
uit geheime dokumente, 'n ver-'
skriklike gekonkel onder die
komberse,rooies agterelke bossie,
kodename en kamerade - en agter
dit alles sit daardie' aartsmonster
van 'n Kommunistiese Beer, Rooi
Joe Slovo.

* Soos die ANC se Aziz Pahad
gesehet: die enigste werklike rele
vansie van die hele episode is dat
die regering Tongaat op die kaart
geplaas het.

In dietyemoet jydie toyi-toyi kan goyi-goyi
DAAR het julle dit, vrinde, die
Koeksistergilde se komplotoopgevlek
soos 'n blikkie ingeniaakte wurms.

In die stilligheid vergader hulle,
sonder om selfs vir Madam de Klerk
se man uit te nooi. AI verteenwoor
diging wat daar was van die kant van"

. die Skoon Administrasie was die
jammerlikeBSB, ennou het die ook
verdwyn soosmiskoeke voor die son.
Al wat van hulle oorbly is Regter
Harms. Ex officio,natuurlik.

Iedergeval, seg Miesies
Klaagvoort, as die Black Sash-tan-

.nies vergader, dan brei dit 'n ganse
volkskombers in 'n aand, dis 'n dia- .
boliese geklik van breinaalde, klink
kompleet soos die minister wanneer
hy sy tande ingesit het in die koue
weer. Maar as die Koeksistergilde
wil saamsweer, is dit 'n geruislose
gevleg van koeksisters, extra large,
dis ongelooflik hoe hierdie spul
kommuniste die volksgenotjies kan
verorber. Seg Oswald jy moet 'n
halfeeu in exile deurgebring het
voordat jydie goed oor jou lippe lean
kry. Oswald sal nooit 'n ware Afri
kaner wees nie,

Die apparaat van die staat beweer
natuurlik dat Moeder die sluwe spit
is waarom alles draai, en "n mens
moet hulle gelyk gee. Conuade Joe
kantog irnmers niernandanderswees
nie. Kodenaam vir Josephine, Moe
der se alter-ego. Die probleem is net
dat die senior siel van die Klaagvoort
residensie k:anbewys dat sy op die

padtussenDurban enPietennaritzburg
was, aan die jog, toe die ondenkbare
gepleeg is. Jammer sy kon nie by
SoccerCity weesom die danspassies
vanhaarnaamgenootComradeSlow
Joe dop te hou nie. In die tye is dit
raadsaam om die toyi-toyi te kan
goyi-goyi, en wie beter om van te
leer as die wit Rooi hoop? Boonop
goedkoper as Arthur Murray, met
die dat sosialistiese prysegevra word.

Wie van die Skoon Adrninistra
sie gaandie eerste wees om sypassies
ten toon te steI? Oswald raai dit sal
Pik wees, maarseg Miesies Klaagvoort
hy lyk vir haar meer na ballroom.
Stoffel Dinges lyk vir Egbertus dees
dae of hy 'n toyi-toyi in die oe het,

.maar dalk is hy net die kluts kwyt.

Een man, een plaas
Die sosialisme is darem maar aan
treklik, vera! as jy 'n have-not is in'
die land van melk en heuning vir
blankes. In Zimbabwe het hulle die
regte idee: een man, een plaas. Dit
moet brigadier Mellet se mond laat
water, want sou dit nie plase beteken
vir al die kollegas ook nie? .

Oswald isbesig om vir hom 'n
paspoort te teken, dis nou net next
stop Harare. Is daar werklik regver
diging vir die enonne plase wat onse
landjie vir die uitverkore paar reser
veer? EnIian lees 'n mens nog in die
Landbouweekblad sehoekie vireen

, sames dat daar kerels is met vyf-ses

plase, Daar's mos iets drasties
verkeerd. Nee, dis Moeder wat die
hoekie knaend lees, dis glo deel van
die spioenasie-bedrywighede, .

Bemarkbare geslggles
Die anrichris is intussen besig om
vreeslik te worstel met die besefdat
hy 'n bernarkbare konunoditeit is.
Skielik is people's profit nie meer
aanvaarbaar Die, 'en mense wat die
ANC-Iogoen kleure wil bemarkmoet .
aansoek doen, sodat die organisasie -,
'n winsiekanmaak.Allawereld,times
is tough" soos Moeder se, en elke
meevallerjie moet help.
Die liewe siele wil nou ook kopiereg
registreer oor Comrade Mandela se
gesig. Dit lean die stonune SAUK
TV duur te staan korn.
Seg Miesies K sy hoop nie die ged
agtesteekaannie: senonmaar iemand
wil skielik'ngesig soosEf s'nbemark, ,
Kinders sal saans nie k:anslaap nie
en Moedersalnie haargekoudewarm
melk afgesluk kry nie,
Oswald meen die henne sal ook nie
meer Ie nie, maarhy behoorthorn by
groente te bepaal. > '

Hy moet in elk geval stadig met die
eierstories, met die dat die polieste
eier oral oor hul gesiggies het van al
die liegstories oor die Rooi Gevaar.
Divide and rule is maar nog steeds
die regerig se kru taktiek. om die
opposisie te ontmaD. '

Onchristelike
gespook
Dis natuurlik nie net die regering in
die kabinet wat so maak:nie, maar
ook dieregering se verteenwoor
digers in die kerk. Eers was daar
pogings om die Mandela-karavaan .
.asgeweldenaars te veroordeel,maar
die mense het te veel geloofwaar
digheid en die gedoente het doodge
loop. Toe is dit die komrnunistiese
spook, maar ook die was nie te ges
ond nie, as spoke oor iets soos ges
ondheid kan beskik. Nou is dit die
godsdiensbeswaar. In die land van
sogenaamdegodsdiensvryheidword
Broeder Heyns met ondemok en al
ingesleep om Comrade Mandela self
verdag te maak. Selfs vir CliffSaun
ders, sy kniee deurgeskuur van on
derhoude met regeringshelde, was
die poging onsubtiel.

Waarom, Broeder, moet Mandela
sy geloofsbeleidenis voor die yolk .
maak:? Is die dinge nie persoonlik
nie,enhethyniedie vryheidomniks
aan te hang as hy dit so sou verkies
nie? Vir politici om so met hul ge
loofop die mou rond te loop asof dit
'n papegaai is wat daar vaskIou, is
cinsmaaklik en onego Moet al die
volksleiers Christene wees, Broe
de~? Is Hindoe nie orraait nie? En
Harry Schwartz? En Moslem? Nou
waar trek jy dan die streep met jou
godsdiensvl}'heid?

Gesogte Daantjie
Optimis van die week is die poli
sieman wat gevra het dat Daantjie
Besterhulle moet kontak. Daantjie,
geliefdes, is die naam wat op 'n

, dokument in 'n motor gevind is wat
iewers gaan staan het met stapels
wapens en ammunisie daariIL,
Seg Miesies Klaagvoort, aikona,nie
so optimisties nie: soos die Iere .
mag 'n AWB-man sonuner maklik
gaan aanmeld. Wie nie wen nie,

..waag. .

...
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water bring...
Ditis inderdaad sodatbaie vandie

vaardighede wat dieSAWvan tyd tot
tyd benodig in die private sektor te
vinde is. Die SAW was nog nooit te
trots om van die vaardighedegebruik
te maaknie. Die bydrae vangekwali
fiseerde NDP's is helangrik, maar
geensins onmisbaar nie!
'. Ons moet dankbaar wees dat
omstandighede sodanig veranderhet
dat hulle na verkorte aanvanklike
diensplig vrygestel kan word om so
lank as moontlik hulland in die pri

.vate sektor te kan dien.
(Brief verkort - Red.}

vandiehoofvan'nprivateondememing
verwag word om 'n rekenaar te kan
programmeer,net so min kan dit van
die hoof vanweermag verwag word.

Daar bestaan 'n wanvoorstelling
dat bestunr in die SAW berus op .
slaafsenavolging deur ondergeskiktes
- iets so reg uit Rudyard Kipling. So
'n bestuurstyl werk eenvoudig nie in
'n dienspligsituasie nie,

Om 'njong man,veraleenmeteen
of ander professionele kwalifikasie,
watin dieeersteinstansie nie daarwil

. wees me, sover te kry om produktief
te wees,verg leierskapvan die hoogste .

. graad, 'n Mens kan 'n perd tot by die

.emstlg of sarkasties is nie, As 'n
afgetrede "hoeoffisier" wat baie nou
betrokke was by die hedrywighede
wat hy "tot 'n grootmate" aan NDP's
toedig, moet 'ek egter verskeie as
pekte van sy brief hevraagteken.

Die helangrikste eienskap wat
effektiewe top-bestuurders in sowel
die openbare as die privare sektor
besit, is juis die vermoe om die ken
nis en vaardighede van aI sy on
dergeskiktes tekan inspan. Baie min
van hulle het 'n diepgaande tegniese
kennis van die bedryf waarin hulle
staan. Dieselfdegeld ook dieSAW se

, top-besruur, Net so min as wat daar

Wanvoorstelling
Koos BrInk, Kommodoor SA Vloot
(A'getree), ven Clubvlew skryf:
,Ek het die brief van WashingtonIr
vine van Bellville (Vrye Weekblad,
20 Julie 1990) verskeie kere deur
gelees en isnogsteedsDie seker ofhy

BRIEWE (V.n b12011
suicidaltendencies. A studypublished
in the February 1990 edition of the

, American Journal of Psychiatry re
,veals that 3,5 percent of persons tak
ing Prozac developed "intense, vio
lent suicidalthoughts"in patientsnot
suicidal before taking the drug.

Perhaps the most gruesome inci
dent of suicidal thoughts leading to
violent actions followedby suicideis
the case of Joseph Wesbecker. In
September 198910seph Wesbecker
went intohisofficein Kentucky anned
with an AK47 and four other guns
and opened fire on his colleagues,
killing twelve people before turning
the gunonhimselfandtakinghis own
life. In the autopsy report subsequent
to Wesbecker's death, it showed that
he had excessive amounts of Prozac
in his system.

If anybody feels that they have ,
suffered adverse side effects as a re
sult of using the drug Prozac, or if
anybody would like more infonna
tion concerningthedrug,please write
to-the Citizens Commission on Hu
man Rights, PO Box 710, Johan
nesburg 2000.
(Briefverkort - Red.)

Prozac-feite
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[ Ott.l:ltou. rt~ AJi(J;'~ Wl~ 's die.Ia
DavId LIpsItz van' Johannesburg
skr'yf:
There has been increasiIig talk about
a newpsychiatricdrug on the market ,
by the nameof Prozac.TIlls is adrug
which is being promoted as the new
wonder solution to depression as it
supposedlyhas minimal side effects.
Thisdrughas beenm 1mSouthAfrican
market forjust a couple of years and

, for the benefitof the public, herewith
are somefactualdata concerning this
drug:

Prozac came onto the market in
the UnitedStatesofAmerica in 1988
and contrary to the advertised (and
generally accepted) claim that the
<!rog produces less side effects than
other drugs, the American Food and
DrugAdministration (FDA)has some
5 740 reportsofadverse effects from
the drug. As a comparison. the drug
Elavil, whichhas been on the market

, for 23 years and is considered the
majorcompetitor to Prozac,has been
the subject of half the number of
complaints that Prozac has had.

Even compared to the number of
adverse reportswhichhavebeen filed ,
with the FDAconcerning the widely
used and abused drug, Valium, the
figures for Prozac are staggering.
Valium has received only 600 more

,adversereports in its 20 years on the .
marketthanProzachas received inits
shortlife onthepharmaceutical shelf
of only twoyears.

Prozac can and does bring about

'.
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Om 'n advertensie in fJierdie kolomme teplaas,
bel vir.Peppy' of Cathy (011) 836-2151, fax:
(011) 838-5901, of skryf aan Posbus '177,
Newtown 2113. Die spertydvirkleinadvertensies
is 5 nm op die Dinsdag voorpublikasie..

,.

Manfred at (011)
788-3994

Tarief: R15 vir
.25 woorde of

'n gedeelte
daarvan'

Handgeweefde
dhurries

.(gestreepte .
katoensakke)

en silwer
juweliersware

van Nepal,
Indie en

Thailand te
koop. Winkel
68, The Firs,

Rosebank. Tel:
(011) 880·3566

'MARK

Illustrations, comics,
logos and graphics

. designed. Good, quick
andcheap. Contact M
Krouse and A Lord at
(011) 339-6880 dayand
night

Have you got some
unusual knick

knacks to sell at the
Flea Market? Tel

Learning to see. Eye
training tolookat snape,
form colour, dimension
translated into draWing,
painting, sculptureand
crafts. Classes available
day and evenings for .
children and .adults.
Phone Maggie' van
Wezel at 614-7297 af
ter 5pm

VISUAL ART
COURSES

CRAFTS

The Institute For Philo
sophical Practical and
Teaching offers the
oppurtunlty to gain
perspective on existen
tial crises andproblems
In living. For more in
formationphone (011)
648-3079

4:30nm tot 7:00nm

. POWA (People Oppos
Ing Women Abuse) is
'n ondersteuning- en In~ .
Iigtingsdiens vir m1shan
delde en verkragte
vroue. Ons bled ook
werkswinkels en oplei
dingsprogramme aan
oor geweld teen vroue.

'Vir verdere inligtlng
skakel (011)642-4345

TIK· EN
VERTAALWERK

8el Louise by(012) 46
6577

TAROT READINGS

Uncover What you re
allyare,byletting your
self be yourself, by let
ting yourselfthatIs not
yourself, fallaway. R30.
Pleasephone Ushke at
(011)~14-5398

DIENSPLIG
ADVIESDIENS

Vir gratis en
onafhanklike

advles op enlge
navrae oor

dlensplig. Skakel:
Durben- (031)

301-5663 Richard
(W)j

Pletermaritzburg •
(0331) 944079

Mark (H);
Kaapstad • (021)

689·1194 (5:30nm
tot 7:30 nm);
Grahamstad •

(0461) 26067 Rudi
(H)

of gaan na die
Metodistekerk,

Prltchardstraat 79
'.op Dlnsdae van

kantore. Uitstekende
verwyslngs. Virverdere
inligting skakel (011)
728-4678 (Vrydae,.
Saterdae en Sondae):
of skakel (011) 787
7734 Maandae

8EDREWE VERWER
Hulse, wocnstelle,

REGTERBREIN 01
NAMIKA:
VergrootJou kreatlwiteit,
produktfwltelt, pro
bleemoplosslngs-ver
moe, Intursle en kern
munikasle dramaties. 'n
Werkswfnkel van 67
aangename oefenlnge
aktlveer Jou artistleke
breln. Skakel (011)643
4659

DIENSTE

AFRICAN LAN
GUAGES:Anlntroduc
tory Zululanguageand

. culture course will be
cornrnenclnq on Tues
day the21 st of August.
The course will be 12
weeks Induration, and
will comprise 12 con
secutiveTuesday eve
nings. Meetings will be
heldfrom 7pm- 8.3Opm
and thevenuewill be In
Parktown. To secure a
placephone Vivat483
1572.Allwelcome

. AGGRIEVED' 8Y AN
UNFAIR DISMISSAL
FROM WORK?
You maylegally claim
compensation and/or
re-instatement In your
job. Pleaseconta.ct:Tel
(011) 609-3405. Fax
(O11) 609-3405 for
Immediate assistance.

Kingsway Mansion,
pragtige woonstel om
te deel, het balkon,
kaggel, en swembad.
R375.00 perrraend,bel
447-3498 en .Ios 'n
boodskap vir Katinka

Garden Route: Rlver-
, sideHouse,Great8rak

River.R50.00per per
son per day B & 8.
Lunch/Dinner extra.
River frontage; Splen
did beach nearby. For
more Information phone
(04442) 3387

HELP OM VERLORE
ENEAGIE TERUG IE PLAAS
OEUA DIE VOEDINGS- ...
VITAMINES WAT VIR

.NOAMALE UGGAAMLIKE
FUNKSIESVEREIS WORO,TE
VERVANG

WOONPLEK

Woonplek: Ordentlike
mens-gesoek omhuls
in Westdene te deel.
8el Sarah;339-2415

Quiet house with pool
in Orange Grove: Two
rooms, private bath,

. separate . entrance.
R600-00. Tel: 483-2528
Gwyne

Auckland Park:

Die'TakharevlrVrede
Ishartseer cordieslang
indie paradys

Stuur R20 (AVe ingesluit) vir 30 kapsules, saarn
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582. Milnerton 7435. Tel (021 ) 551-4360

r----------~------~---,

. I Naam: : : ~ ' I
: Adres: .-: : : :................................................... . :

I
: ' I
'. . '

: T~;~;:~;·:::~:::·.·::::::.:::::::::::::::::::::::::::: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : .:~~.~~e: :
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OOK VEAKAYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK .

Ole !3leskoppe teen
Apartheid sfl Rooikap
pie .was bale meer
opwindend

PERSOONLIK '.

t

Skrywers teen Sensuur
sfldaaristemindigters
met 'n orgaan vir die
po~sie

...
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Wie was "nou eintlik tweede?
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In dieamptelike uitslae issowat 
ses minute van sy tyd darem
afgesny. "

LouisHarmse, (Spectrum) die
wenner :van die jaar se Wasbie
(160km) isdieeerste veteraan en ",

"die agtste hardloper wat klaar-
maak,

Die wedloop vir vroue is ver
rassend deur Erika Coetzeevan'
Roodepoort-Atletiekklub gewen
in 9 uur 2sek,

Vreemd genoeg kla diehardlo- .
\ .

pers nie juis nle, ,'n Mens sou
seker konsedat mensewat eksen
triek genoeg is,om 100kmver te
bardloop, nie enige logika van ' -,
beamptes verwag ale, ' ,J?

Comet Mathomane

'n amptclike beswaargemaak nie.
Hyhet homself maar getroos met
die derde plek,

VryeWeekblad Is'nonafhankiike weekllksekoerantwatuitgegee
word deurWending Publlkasies Beperk(Reg; no.88/04168/06).
DledirekteurevanWending Publikasles BeperkIsMaxduPreez,
Christo Nel, ChrisOtto, Van Zyl Slabbert en sample Terreblanche."
Ole aandeelhouers van Wending Publlkaslss. Beperk Is die
dlrekteure en werknemers vandie maatskappy•

HAZEL WOODWARD het verlede
Saterdag 'n _wedloop oor 100km by

Trezonapark In Florida bygewoon. Sy
• staan verstom oor die feit dat die '

deurmekaarspul naslonale
kamploenskap-status genlel.

VryeWeekblad

Wending Publikasles Beperken VryeWeekblad sa adres Is~BreAstraat

153, Newtown, '
. Oleposadres Is Posbus 177.Newtown 2113.
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Wat 'n sirkus!
VERGEET maar die Moskouse
sirkus. Vir toeskouer-vermaak
kan ons eieweergawe daarvan 
die Suld-Afrtkaanse ' 100km
wedloop- nie geklop word nle, _

Sowatvan 'n deurmekaarspul
sal'nmensver seek, Datdiewed-

, loop, wat verledeSaterdagop The
zonapark, Florida beslis is, na
.slonale kamploenskap-status
geniet, is 'n grap.

Die hardlopers moet vyf-en- '
sewentig keerom 'n baan hardloop
om die 100kilometer te voltooi.
Dietoeskouersstaan Diekahn die
wedloop engenletnie; hulle bekyk '
diespektakelmet die hand in die
hare.

Hul kommentaar wissel van:
,"Kyk,diepad isvolgate!" tot"Is
hullelaf om'n nasionalewedloop
aan die publiek oop te steI?".

'n Helper staan vir die beoor
deelaars en skree dat haar
hardloperal drfe-en-veertlgkeer
verby is - en baar Dommer ver-,
skynsteeds nie op eiligevan die '
rekenaar-ultslae nie.

, "KyktNommerlOS! mer kom
sy weer!" jil sy opgewonde.En
inderdaad, daar trek nommer lOS, '
eneJanet Cox, verby dat die stof
so staan, .,

'n Groterige man stoot sy ge
sig vorentoe.

""Skryf, suster, skrJf," se by,
"Skryfmaar Andre du Toil, ma
ratbonkaptein vanSpectrum(wat,
terloops;dieklubprys gewen bet)
se Spectrum gaan nie weer kom
deelneem nle,".

Hy is vera! ontstoke oor die
tydbou-stelsel. "Dis up to mag
gots,man!"

Hy is reg. Die organiseerders
het die probleemvan rondtes tel
makliktehowe gekom- hullehet
dit eenvoudiggeignoreer,

Cornet Matbomane (West
Rand Cons GM) was gelukkig:

, by bet van begin tot einde voor
genaelen Die eers die meesonbe
holpe beampte kon hom van 'n
"oorwinning beroof Die. (Hy bet
weImolestemet sy maag ervaar,
maar dis toevallignie dieorgani
seerdersseskuld Die. Hymoetdit
maar met sy kok uitklaar).

Hyhet Die sy baaa-rekord van
6 uur 49 min. van verlede jaar
oortref nie, maar bet met sy tyd
van 6 uur S6 min. 11 sek, die
eersteamptelikeSuid-Afrikaanse
100~m.kampioen. geword.·

Hendrik van Eeden(Unisa) was
tweede- OfW8S by? Chris Preto
rius van Magnolia kon wraggies

, nie onthou dat Van Eeden bom
ooitverbygesteek bet nie.Preto
riusmoesboonop nie neteen nie,
maar twee rondteste vee! hardloop

, enbetdus102,66 kDometer afgele.

Elke keer as by wou stop, bet
diebeampte gewysbymoetmaar
uitbouen aanbou. Tog het by Die

Hendrlk van Eedenwastweede. Of was dlt dalk Chris
, Pretorlus? ' '

• T1NUS HORN'

Stevensc'slao'n"/n': are's
"~,!iY.';::,r~~'l""';!!I''\':~'il!v...'J.~~ ,'fs<::...'t, ~~"p-",' <,~", ''''0''' ~"'':'''~'~~~:,,:t;.t,;''''<'':·'''~ .: c>," ~.~& ~

IN Hollywood-rolprente is daarbaie bokserswat in hul dertigerjare, met
hulougloriebynaheeltemal vergete,met mening terugkomen titelswen; .
in die kryt is sulkeboksers dungesaai,

Alladin Stevenshethomvandeesweekbydi6uitgelesegroepie gevoeg.
Minmensehet hom'n leans gegun teenAbramGumede, watverlede jaar
die Suid-Mrikaanse liggewig-titel by hom afgeneemhet,

" .
, (Stevens selfshetgemeen hy is in daardiegevegdeur diebeoordelaars

vemeuk)," -

Die31-jarige Stevens - watnie juis om syslaankragbekendis nie- het
"niedie 22-jarige kampioen geklopnie;by hethom verpletter. J,

Dit waseen van die bestevertoningswatons in' 'n lang tyd in 'n Suid~

Afrikaanse bokskryt gesienhet. Stevens hetbynaelke rondeoorheers.

Gumede se ondersteunerskonhul oenieglotoehy sommerindieeerste
ronde al twee keerop die krytvloerbelandnie. ,

En dit wasmaarnet die begin.

Stevens selinker-haakhou wasdodelikakkuraat-netsoosses,sewejaar
gelede,toe hy Suid-Afrika sebeste bokserwas.

Gumede wassybekende voortvarendheid goukwyt.Hyhougewoonlik
daarvan omvorentoe tebooren onophoudelik houe na sy teenstander se
koptelanseer; indiege~eg washy meestalopdieagtervoet-duideliklugtig
vir daardie geniepsige linker.

Vandie bokskryt se hulle: "You can run,butyou can't hide."Gumede
konnieuitStevens sepadblynie,Ditwas onafwendbaardathyeenofander
tyd weerdaardie Iinkerhaak van naby sou beskou, en in die tiende ronde
wasdit ookso.

Assy hoekniediehanddoek betyds ingegooi het me, hethy strakslelik
seergekry.

Almalwat gemeenhet Stevens se"loopb~an is verby, sit nou metrooi'
,gesigte.'Hoelankhy nogbo sal bly is egter 'n ander mag. -

Swaargewigte is soms ophulbestenlidertig, maar kleinrruinnetjies~ vir'
wievaartbaiebelangriker asbrute krag is, bereikveel vroe!r hul toppunt
en hulle loopbane is gewoonlik veelkorter.

VryeWeekblad.3 Augustus1990"
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Dis alles of niks vir Johnny en Pierre
PHINEUS TSHUKUDU

DAAR is nie plek vir twee bulle in
een kraal nie, Net een bokser kan die
beste swaargewig in Suid-Afrikawees
en rnoreaand sal ons weet wie die
bokser is: Pierre Coetzer of Johnny
du Plooy.

Hulle pak mekaar in Sun City se
Superbowl en hoewel Coetzer se SA
tite! nie op die spel is nie, sal die
wenner deur die bokspubliek as die
kampioen beskou word.

Bokspromo tors stel ook nie in
verloorders belang nie . Daar wag 'n
blink toek oms in wereldboks op die
wenne r, terwyl die verloorder se inter
nasionale loopbaan 'n kw aai knou sal
weg he.

Dit is moeilik om die twee bok
sers teen mekaar op te weeg. Du
Ploo y het meer nederlae gely , maar
rneestal ook teen bete~ teens tanders
bakl ei.

C oetzer se a frigter, Alan T oweel ,
het hom van die grates weggehou en
hy het die een ui tklopoorwinning na

.. die ander teen onbe kende Amerikan

ers ingeryg.
Be rnard Benton en Os sie Ocassio

het eg ter swakp lekke in sy monde
rin g blootgele wa t Du Plooy kan uit -
buit. "

'D ie groot vraag is ofCoetzer teen
Du Plooy se slaankrag bestand sal
wees.

Toe Coetzer destyds vir Bennie
Knoe tze om die SA titel gepak her, is
hy so byna-byna in die eers te ronde
uitge slaan . .

'n Mens lean daarop reken dat Du
Plooy ook vroeg met 'n groot aanslag
sal ko rn. As hy met daardi e boulhou
tref waarmee hy Mike Weaver in hul
twee de geveg droornland toe gestuur

he t, sal dit die einde van Coetzer se
aanslag beteken.

Coe tzer verkies om sy teenstan
ders met Iythoue moeg te maakvoordat
hy die nekslag toedien. Sy reguit
linker het die afgelope jaar of twee
onherkenbaar verbeter en sal rnoreaand

een van syvemaarnste wapens wee s.
Hy is ook 'n hard e slaner, maar

anders as Du Plooy is hy bereid om
vir die regte opening te wag voordat
hy met mening lostrek,

Daar hang beslis 'n vraagteken
oor Du Plooy se durf en deurset-

tingsvermoe. Hy het al drie keer bes
gege e in gevegte waarin hy nie eers
werklik in die moeilikheid was nie.

(By die een geleentheid was sy
hande glo seer; by 'n ander het hy
nog sy mondskerm gesoek toe hy
sien dis alles verby),

Sal hy Ius wees om op te staan as
Coet zer hom me t 'n goeie hou tre f?
Waarskynl ik nie ,

Coetzer Iyk dus ongetwyfeld na
die gunsteling. As Johnny wil wen,
sal hy die uitklophou voor die sesde
ronde moet plant.

Johnny du Plooy Pierre Coetzer

nog baie loskoppe vanjaar laat sukke!.
Amper wen bly egter die Transvalers se forte . Hulle he t

Noord-Transvaal vanjaar twee keer op Loftus in aile afdelings
van die spel geklop - maar op die telbord was die Bloues baas.

Wanneer Transvaal die dag lee r hoe om al sy goeie verto
nings in ligapunre te omskep,sal hy werklik 'n sterk aanspraakmaker
op die Curriebeker wees. Soos sake nou staan, sal hy maar
aanhou droom oor wedstryde - en bekers - wat hy eintlik moes
wen.
Oostellke Provlnsle:

Die OP het dalk die opwinden dste span in die reeks met die
twee Du Plessis-broers en Riaan Potgieter in die agterlyn, maar
voorlangs is hy nie werklik toegerus om die nodige balbesit teen
die top-spanne te wen nie.

Hy het vroeg in die seisoen teen N oord-Transvaal verras en
onlangs met 'n enkele punt teen Natal ve rlo or. In die tweede
ronde wag daar egter wegwedstryde te~n die twee spanne. wat
swarigheid vir Frans Erasmus se manne voorspel.

More se wed stryd teen Wes-Transvaal op Olenpark is 'n
moeiliker hekkie as wat 'n mens dalk mag dink. Die OP speel
altyd sy beste rugby teen spanne soos Noord-Transvaal en die
WP en ten spyte van sy swak vertoningslys teen die kleiner
bonde, kan hy hom net nie behoorlik vir die soort kragmeting
rnotiveer nie,
Vrystaat:

Teoreties staan die Vrystaat nog 'n kans (en hy het immers
met die WP op Nuweland afgereken). Wi sselvalligheid is egter
sy tweede naarn en te oordeel na sy groot loesing teen Natal in
die kwarteindronde om die Lionbeker, kan hy nie te optirnisties
oor die res van die seisoen wees nie .
Noord-Vrystaat en Wes.Transvaal:

Albei die spanne he t al vanjaar 'n paar goeie vertonings
gel ewer, maar 'n bedreiging vir die grotes is hulle nie, Noudat
hulle weet hul dae in Afdeling A is getel, lean hulle Of hul
mot ivering heeltemal verloor, Ofme t nuwe vuu r speel om te
bewys die SA Rugbyraad was verkeerd.

Westelike Provlnsle:
Die WP het reeds sewe punte afgestaan, maar begin nou

momentum optel, As hy more se botsing teen Natal wen, kan 'n
mens jou begin klaarmaak vir nog 'n eindstryd tu ssen die
Streeptruie en Noord-Transvaal. .

Op linkervleuel kom Danie Gerber weer tot sy reg. Sy puik
vertoning verlede week het waarskynlik wondere vir sy selfvertrooe
gedoen. Hou hom dop . . .

Gert Smal versterk boonop die WPse agttal.
Transvaal:

Die Rooibontes speel vanjaar teen die verwagting in stukke
beter as verlede jaar.

Die vemaamste rede hiervoor is die feit dat die slot Kuifie
van der Merwe en die flank Ian McDonald van nerens gekom het
en binne die bestek van 'n paar wedstryde s6 verbeter het dat
hulle nou as moontlike toets -kandidate bestempel word.

Die be seerde Charles Pieterse se uittrede vroeer vandeesweek
was 'n groot slag, maar sy plaasvervanger, Franc ois Pienaar, het
darern ve rlede jaar vir Wahl Bartmann uit die Rooibont-span
gelig, wat genoeg se van sy vermoens, ..

Benewens Noord-T ransvaal is daar geen agttal in die land
wat teen die 'Bontes se skrumkrag opgewasse is nie . Die vaskop
JohanIe Roux kry nie die erkenning wathy verdiennie. Hy gaan

jaag Natal

'Witwarm stryd om tweede plek in Curriebeker-reeks:

I TINUS HORN I Vieer grotes
NOORD-TRANS VAALsal nie vanjaar uit die eindstryd om die
Curriebeker gehou word nie. Vyf ander spanne gaannog lekker
spook om die tweede plek op die puntely s.

Te en die halfpadmerk Iyk die spanne se kanse s6:
Noord-Transvaal:

Verlede Saterdag se Lionbeker-eindstryd het Noord-Transvaal
se posisie as die voo rste span in die land bevestig, maar ook die
Blou Bulle se kwesbaarheid onderstreep.

In die eerste helfte, toe die WP die stryd om die Iosbal
oorheers en die spel na sy vleuels toe gerek het, was hy
heelternal in beheer van sake.

N a rustyd het die Noorde se skrumkrag en skakelpaar hom
met die wedstryd laat weghardloo p. Die groot bates sal stellig
sorg dat hy vanjaar die beke r regstreeks wen .
Na tal: .

Die Piesangboere het die seisoen soos kamp ioene begin.
maar hul nederlaag teen die WPin die Lionbeker-halfeindstryd

.-het 'n mens laa t wonder ofhu lle die temperament vir die groot
oomblikke he t,

'n Span wat die V rystaat in Bloemfontein mel meer as dertig
punte kan verniel, behoort sekerlik nie so teen die Streeptruie
te sukkel nie.

More pak Natal weer die WP. 'n Oorwinning sal nie ne t sy
eie posisie op die puntelys verstewig nie , maar ookdie WP - wa t
al hoe beter speel - se aanslag beeindig. .

Swart op wit lyk Nat al enige dag selfs teen ?le. No?rde
opgewasse. Sy skrumwerk i.s goed, s~ sl0!paar(Rudl Visagre en
Steve Atherton) is dalk die beste in die land en met Wahl
Bartmann weer op dreefsal hy nie rnaklik in die los geklop word

.nier.liete~ kry 'n mens die idee dat die Pies~gboere geen
kans sou staan in 'n eindstryd teen die Noorde me. Onder druk
swi g hulle darem aite rnaklik,
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James Dean verewig
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onder pedaklil_
AIIJREA VrMSlA

57 demokratiese vrae

DIE Amerikaanse televisie·prent van Athol Fugard Be "Master HaTold and
the Boys" word vanaand om 9.40 op Bop-TV verloon. Mattn- Broderielc 
hier is hy in sy jongste prent ''Family BU8ine"."• apeel die rol van Hall"
Fugard Be outobiogra{ieBe hoof'karakter, ten»yl John Kani (bo) en Zaie.
Mokae die ''boys'' vertolk. Die atuk speel in die jare vyftig in 'n ted.-er ia
Port Elizabeth afen handel, op tipiese didaktieBe FugartJ-w,-, oor 'n
akoolkind se verhouding met twee van die kelnen. Broderick _kkelltOftGl
met die SA·aksent, maar Kani is puik en Mokae is puik . .

JAMES DEAN seloopbaanhetl6maandelank
geduur en na net drie prente was hy 'n legende.
Hoe het dit gebeur en waarom is Dean, wat in
1955 dood is, nog on tienerheld?

Vind 10 Augustus om 1O.45nm op TV4 in
"Forever James Dean" uit. Hierdie dokumenter
is on deeglike ondersoek na die verskynsel van
die tienerheld, Tonele uit "East of Eden", "Rebel
Without a Cause" en "Giant" word saam met
onderhoude met vriende, familie en ander sterre
aangebied. Die temamusiek, "American Rebel",
is spesiaal vir die program geskryf.

Ara Chekmayan, wat in 1983 'n Oscar
benoerning gekry het vir "Children of Darkness",
het "Forever James Dean" geskryf, vervaardig,
geregisseer en geredigeer.

Rits .goeie prenle
ANDREA VINASSA

DIEGENE wat die huidige hit "Jesus of Montreal"
geniet het en nog nie die regisseur, Denys Arcand,
se debuutprent gesien het nie, hier is jul kans.
Die skitterende prent, "The Decline of the
American Empire", draai van volgende Vrydag
aftydens 'n "Fees van Feeste" by die Seven Arts
in Grantlaan, Norwood.

In "Decline" word die gesprekke tussen 'n
groep vroue in 'n gimnasium met die van hul
mans tuis afgewissel- die mans is besig om kos
te kook. Die verbrokkeling van aanvaarde
waardestelsels, skynheiligheid, egbreuk, verraad
en die feilbaarheid van intellektualisme is die
intrigerende temas van "Decline".

() Daar is taUe ooreenkomste met "Jesus" maar
r om een of ander rede slaag "Decline" waar s
• 0 vol rent faal, Omdat die meeste van "Decline';

se karakters akademici is; pla die gepratery en
die geredekawel nie. Arcand het seker geweet
hy het on kragtige ding beet en toe probeer hy die
formule herhaal met "Jesus". Ongelukkig is
Arcand se denkprosesse met sy tweede prentte
duidelik.

Claude Lelouche se vervelige "Bolero" en
"Monty Python's Lifeof Brian" - 'n slim teenvoeter
vir "Jesus" - is nog tot vanaand te sien. Volgende
Vrydag begin "Decline" en Carlos Saura se
briljante, ionve rgelykb~e "Carmen, the Ballet",
een van die skitterendste dansprente wat ek nog
gesien het.

Daarna kom prente soos: VolkerSchlondorff
se "Swann in Love" met Jeremy Irons en Omelia
Muti; "Desert Hearts", 'n buitengewone prent
oor lesbiese liefde wat afspeel in die Nevada
woestyn: Bertrand Blier se "Menage" met Gerard
Depardieu: die oorspronlike Franse weergawe
van "Three Men and a Cradle"; Louis Malle se
ragfyn "Au Revoir Les Enfants" oor On Jood se
kind wat in on Katolieke klooster skuiling teen
die Nazi's kry; die Argentynse prent "The Official
Story", en die oorspronklik, ongesnyde "South
Pacific", 'n simpel Hollywood musical.

Wits se Rolpreltlvereniging bied on reeks
Idassieke prente aan: Katherine Hepbum speel
'n hoofrol in "The Lion in Winter" (6 Aug);
Sydney Pollack se 1966-verwerking van on
Tennessee Williams-toneelstuk, "Thi s Property
is Condemned" (13 Aug); Jean Reno ir se "La
Regie du Jeu" (Aug 20); Jo speh Heifitz se "Lady
with the Little Dog " (Aug 27); Ing mar Bergman
se 0'The Virgin Spring" (10 Sept); Akira Kurosawa

._ se "lbrone of Blood" (17 Sept); George Cukor
se "David Copperfield" (24 Sept); Peter Brook
se "Lord ofthe flies" (1010); Fritz Lang se "M"
(8 Okt); Frank Capra se "Arsenic and Old Lace"
(150kt).

• Prente word Maandae 6nm in Wits se
SHB5 vertoon. Lidmaatskap is by die deur
beskikbaar. Halfjaar kos R50 , drie prente kos
R15.

CHRIS
PRETORIUS
skryf, soos hy

belowe het, oor
people's culture

OKAY, wat kan ek se, Ek het nog steeds nie
uitgewerk wat "People's art" is nle . Dis al'n
paar weke en amper tlen bottels whisky na
Grahamstad en ek het nog steeds nle 'n benul
nle. Ek begin al dink dat dit miskien me die
moelte werd Is om slapelose nagte daaroor te
he nie.

Dis nle asof Suid-Afrikaanse kuns en teater
nou so wonderlik is nle. Voor ek vergeet, ek
het nog 'n wonderlike komeplek ontdek op
die hoek van Troye en Kerk. Hulle verkoop
bier en whisky ook. Portugees, natuurlik. Ek
bet mos amper'n slag met 'n Portugees getrou,
Nou is ek met 'n Jodln getroud enek word
vetter by die dag. Anyway dit het nlks met
kultuur te doen ole.

Wat ek elntlik probeer se, is dat ek nog
steeds net 'n klomp vrae het en geen antwoorde
nle, So mlskleo moet ek maar 'n Iysle van al
my vrae maak en hoop iets gebeur.

Misklen gee iemand my 'n gratis
vliegtulgkaartjie Barcelona toe. Ek"het myself
al vereenselwlg met die felt dat ek noolt gevra
sal word om die Republlekdag-feesvieringe
of lets dergllks te direct nie . Met 'n Joodse
vrou en soaan maak dit dinge bietjie moeUlk.
(Ek woo DOgaltyd "vereenselwig" en "derglik"
In dieselfde sin gebrulk. Dlt help nogal met
mens se credibility onder die volk), Dit daar
gelaat, (Nice, ne.)

Soos ek vroeer gese het, al wat ek op die'
oomblik het, is vrae. En soos 'n goeIedemokraat,
deel ek dlt met julie. Here we go:

1. Wat is "People's culture?"
2. Wie is die "People"?
3. Wie beslult wie die "People" Is?
4. Wie gee om wie hulle werklik Is?
5. Is jy een van die" People" ofls jy een van

die "ander"?
6. Hoe omskryf mens kultuur?
7. Wle besluit waarvan die "People" behoort

te hou?
8. Hoekom?
9. Hoekom kan elke Indlwidu nie vir homseJf

besluit nie?
10. Hoekom moet daar strukture wees wat

besluit?
11. Is die besluit.proses werklik vry van

sensuur?
12. Wat Is sensuur?
13. Is dlt geregvedlg?
14. Onder enige omstandighede?
15. Wie beslult? · .
16. Hoekom is whisky so duur by die

Staatsteater?
17. En by die Markteater?
18. Kan die people dlt bekostlg?
19. En yuppies?
20. Wie gee om?
21. Wie kan deur 'n Truk.produksie sit

sonder 'n paar whiskys? .
22. Gaan die "People" Staatsteater toe,

anyway? .
23 Wil hulle, of kan huDe dlt net nie

bekostig nle?
24. Meeste van die "People" is tog In

Johannesburg, wat soek die Staatsteater in
Pretoria?

25. Is die "People" gelyk aan die "Volk"?
(Ha ha)

26. Mind you, wie kan die Markteater
bekostlg?

rl. Mens wonder nogal ofteater kwallftseer
as "People's culture"?

28. Kan "People's culture" beskryfword
as populere kultuur?

29. Is Michael Jackson en Pavarottl deel
van daardle kultuur?

30. Volgens Barbara Masekela bestaan
daar 'n Mosamblekse Nasionale Ballet. Nou
wonder ek of hulle designers nodig het?

31. As jy swart is, beteken dit dat jy
automaties van etniese kuns hou?

32. Wat beteken Eurosentries werklik?
33. 'n Teaterverhoog met beligting Is tog

ook 'n Europese gebruik.
34. Om die waarheid te se, die hele konsep

van drama is tog Eurosentrles, of nle?
35. Waarom word ballet byvoorbeeld as

meer Eurosentrles as drama gesien?
36. Is dit nle meer konstruktief om te leer

van Europese kuns eerder as om dit afte takel
nie?

37. Behoort 'n kunstenaar nie self te besluit
waar sy invloede Ie nie?

38. Maak nie saak walter vonn 'n kunstenaar
se werk aanneem nle,as hy sensitiefgenoeg Is,
sal sy werk mos sy omgewing weerspleel?

39. Was Brecht en Piscator ole oorspronkllk
verantwoordellk vir die hele begrlp van
"People's culture" nie?

40. Barbara Masekela verwys na Andre
Brink se romans as aaovaarbare kultuur. Is
die roman nie 'n Europese kunsvorm nie?

41. Voig dlt dan dat 'n mens Europese
kunsvorms mag gebruik, jy mag net nie
kunstenaars self ernstig opneem nle?

42. Met ander woorde, jy mag nle Coca
Cola drink nie maar jy mag in 'n Boeing
vlieg?

43. Wat pan van die streekrade word?
44. Maak dIt sin om Tier or vyf

staatsgesubsidieerde baIIetgeseld<appe in 'n
land soos Suid-Afrika te ~!

45. Boekom is die streekracle se besture
nog uitslultllk wit? (Mem wonder WlIbe goeIe
verskonlng bulle hlerYoor sal uitdink!)

46. Maak dlt sin cIat Ie _ PieITe

van Pleb.en homseIfop bienUe bppel
aan die Departement van Bllitelaaclse Sake
eo deels op boBe onkoste oonee pan as 'n
sogenaamcle aabassadeor vir SIIid-Afrika?

47. Mens wonder of die stneb'ade Die
maar die vOOl'beeld van die Nasiooale Party
moet voig en soIank beIin .et fteIGC:latioos
nle? Netnou verloor bole ......... jobs,
wat clan?

48. Mens wonder oK ....1II'Iik of dft
nodigh _ so 1IGIie", _ cae opera "JIdeIIo"

te spaodeer as die gehore oilsl....wit Is!
49. Is dlt ole presies die tIpe VlIDIIIiDg wat

groepe soos die ANC dwars in die krop steek
nle?

SO.Bet dIt Die tyd gewonl ..-.w
teenoor die Suid-Afrikaanse sibIasle Ie word
nle?

51. Is hierdle ongesonde selfslq:tige
perspektiefwaaraan veral die streeti'ade Iy,
nle miskien die oorsaak vir die ....aIIe op
elitist Euroseotriese kDDS ole?

52.' Miskien kan die "People" oBaSkryf
word as almal wat ole Staatsteater toe pan
nie?

53. oris die "People" op die oa end maar
net aImaIwat boo womlodless~?
DieverskO h net dat SOIIlIIIige ditk-. bekostig
en ander ole.

54. Mlsldeosai OIlS op dieo.endagtriom
dat "kultuor" overrated Is en clat die massas
eerder Amerikaanse trash-TV verkies?

55. WievaodiemassasgeeanywayoRlwat
op piette soos Grabaai.sbd gebeor!

56. Misklen is "kultoor" '0 neceatieode
eeuse begrip en diewenJIdMW h~
trash-kultoor?

57. Watdan?

~._--



ELIZABETH David,
voor wle alle kokke die
knle bulg, vertel ons
dat toe Henry die
Agtste se nuwe vrou,
Anne Boleyn,ln 1533
gekroon is, was daar
een bale duur geskenk
onder die luukses by
die feesmaal daarna 
'n enkele suurlemeen.'
. Dlt Is gegee deur
die Londense
Company of
Leathersellers, en '
hulle het ses silwer
pennies vir die een
vruggle betaal. In 1533
was dlt bale, bide geld.

, Jy kry amper trane
In die oe by die
vertelllng. Want wle
kan sonder
suurlemoene
klaarkom? Dink net
hoe laf smaak 'n vlssie
sonder sysuurlemoen,

.....

of hoe asynerlg 'n
slaalsous. Suurlemoen
en-olyfolle geur die
hele'Mlddellnndse See
se kus, Jy drup die sap
oor lensle-geregte, dis
onmlsbaar by
avokndopere, en in

, kreef.
Klelntyd leer jy at

om te pnsop vir die
dorlngs as jy 'n hand
tussen die blare Insteek
om 'n suurlemoen te
pluk. In 'n harde
Londense winter begin
jy teen Februarle
verlang na 'n

/suurlemoenboom. Tot
, , vandag steek ons 'n

suurlemoenblaar In die
bak bobotie - Indonesli!
is nog met ons, 'n
Suurlemoenboom In
jou tuln is 'n seen, en
'n oordaad vrugte die
tyd van die jaar niks

In Suurlemoenvirses··silwer pennies
om oor te kla nie. aperitif. (Nee wodka dunskil·suurlemoene heerllk saam, Prebeer meel maak van die

Stapel 'n erdebak vol vries nie, dlt word net mool en sny In dun die Grlekse gereg: oorsklet In die bak,

en sit op die tafel vir.' baie koud), Die ' skyOes. Strool heelwat Hoenders met
maar dis elntllk lekker

mooL ' begaafde kok Claudia ' sout oor en laat vir 24 net so, saam met rys of

En wanneer 'n Roden, wat at , uur I~ op 'n groot plat - suurlemoen en aartappels en 'n

Ilefdevolle vrlnd vantevore In die bord wat Jy skulns oreganum groenslaal.

opdaag met 'n kolomme gekuler het, neerslt sodat die water
Sny 'n hoender aan Suurlemoenkoek'

mandjlevol ult sy tuin, gee hlerdle Arablese ' kan ultloop. Die vrugte
groterlge stukke, of

soen hom hartllk en resep vir suurlemoen- word sag. Pak hulle '
selfs net In die helrte

As jy 'n gewone wlt

met dank, en gebrulk plekel. Ek het so pas nou netjles In 'n groot
deur en plaas In 'n plat

botterkoek kan maak,
die vrollke vrugte (ses my ele Ingele, en moet InmaakOes wat jy by maak een, anders vra

silwer pennies elk) op nou drle weke wag vir jou ouma gaan skaal . ' oondbak met heelwat jy jou niggle om dlt te
, nuwe maniere. die resultaat. Wanneer het, en sprinkel 'n

botter, 'n klein bletjle doen, Een bestanddeel

Draf byvoorbeeld at ons lemoensap bletjle paprika (ek het olle om aanbrand te by, Is die

na jou drankwlnkel vir ultdruk, voeg ons altyd roolpeper gebrulk) keer, sout, peper en 'n fyngerasperde skil van

'n bottel wodka en 'n 'n paar suurlemoene se , tussen elke laag. Gool paar teelepels een suurlemoen.

suurlemoen. By die ' sap ook by. To cut the sonneblom-olle be-cor oreganum. Plaas die koek In 'n

huis decant jy die sweetness, s~ my om die nes te vul, Meng nou nog vier bak, nie op 'n bord
wodka In 'n Oes wat In vrlend Brian. Maak sty( toe. Ek het lepels botter met die nie, en maak 'n sous
jou vrleskas pas, en Hler by ODS maak my fles op die sap van twee of drle daarvoor: meng 'n
skU verslgtlg die skil . die Malelse en Indlese vensterbank In die son suurlemoene, en smeer kopple suurlemoensap
van suurlemoen In een kokkeook geslt, en dlt Iyk oor die hoender. Bak met 'n kopple sulker "
heel splraal af. Druk suurlemoen-plekel, pragtlg. Oor drle die gereg vir 'n en laat kook tot die
dlt In die fles, kyk hoe maar dis so lekker In" weke, s~ Claudia, is die anderhalfuur In 'n sulker smelt. Drup die
moot dlt Iyk, sit dlt In die bottel gekoop dat suurlemoene gereed ' magtige oond of tot die sous stadig oor die
die vrieskas. Na twee ' , ons dlt noolt eers vir eet: soft, mellow hoender gaar Is. As jy koek tot dlt soggy Is.
dae Is die spiritus geel probeer het nle, and a beautiful orange ; Ius het, verf die Skep op as 'n poeding,

, en rulk goddellk. Claudia maak so: colour. Kan nie wag geurlge sous 'n paar nie 'n koek nie, en slt
Sklnk klein glasies as

.
nle, ' keer oor die hoender• voor met room of~

Lamoun 'n Wonderllke roomys, of selfs 'n
Makbouss Hoenders en suurlemoengeur trek paar lepels dik wit ,

Skrop 'n halfdosyn suurlenioene smaak deur die huts, Jy kan jogurt.
'n verdlkte sous met

,~ ,

Versnitwyn
Die vorige twee wyne

is good maar die 1985
Bertrams Robert, Fuller
Reserve is wonderlik.
Hierdie rooi versnitwyn
(85% cabemet en 15%
merlot) is 'n baie tipiese
eksponentvanhierdiesty!.

Daar is omtrent helfte
van die merlot in hierdie
versnit vergeleke vedede
jaarenekvoel die 1985 is
'n beter wyn. Waar 1984

o 'n vetterjaar was,bet 1985
'nstylvolle elegansie.

Die kombinasie van
goeie cabem.et met die
vrugte en die seder
sigaardoos-houtvomeen
van die indmkwekk:endste
rooiwyne op die mark.,
Minder vrogtekoek '9'an
die medot is nog 'n
voordeel en . die
stroombelynde wyn is 'n
baie elegante produk.

u m 0
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hulle was reeds in die
kelders.

Die 1985 Bertrams
Shiraz is 'n briljante wyn
wat 'n lewendige
robynkleur vertoon en 'n
baie aantreklike neus.

Vrugtigheid
Die smaak is die van

fluweelsatyn gekom
bineer met "n landelike '
rokerige vrugtigheid en
goeie hout wat egter nie
te veel na yore kom nie.

, Nainy mening Bertrams

" Diegene wat' droebek
, moes sit, 'lean nou weer

asemhaal want die 1985
Bertrams Robert Fuiler
Reserve is pas uitgereik,
saarn met die Bertrams
CabemetSauvignonendie
Bertrams Shiraz, ook uit
1985.

'1985 was' in die
algemeen 'n beter jaar vir
wit- as rooiwynomdat dit
gedurende die laa~te deel
van die oestydgereenhet.
,Dithet egternie <lie shiraz
.trossebeinvloednie want '

Bonnie Ntshalintshali '
en

Fee Halsted-Berning
f

Plek:
Standard Bank Sentrum Galery
Hiv Simmonds- & Frederickstraat

" JOhan~esburg

U word uitgenooi om die uitstallil1g
" te besigtig "

Reel vir parkerinq: Tel: 636-2354

Galery-ure:
Maandag -Vrydag 08:00 - 16:30

Saterdag 8:00- 12:30
Die uitstalling sluitop S~terdag, 25 Augustus 1990

Wenners van Standard Bank se
Jongkunstenaarstoekenning

Robynrooien lekker
. BJ
LANKWARDEN

skryfoor wyn
BEN van laasjaar se
grootste verrassings was
die uitreiking van die
Ill1We Bertrams-wyre - die
nuwe 1984Robert Fuller
versnit In die besonder.
Die rooiwyn was so
gewild dat versamelaars
dit in 'n japtrap opgeraap
het endie bottels wat oor
was waansinnige pryse:
gehaalhet.

Dj'eStandard Bank v~n Suid·Afrika Beperk(GeregiS;reerde bank) Reg,,roo 62/00738/06 '

se beste shiraz tot ophede,
Enwatter vreugde om ,'n
goed verouderde shiraz
in die hande te lay wat jy
nou lean drink of selfs 'n
paarjaar leanhou in plaas
van om die jong wyn self
te hoefverouder. 'nMoet
vir Shiraz-liethebbers.

Die 1985 Bertrams
CabemetSauvignonis 'n

'ander wyn wanneer dit
met die ouer oesjare
vergelyk word. Die een
het onder nuwe hout
deurgeloop en wat 'n
verbeteringl

I----------'----~-------'-::.::..::::::::....:..:.....:.:..:...~...:..:...:.:..:.;,1'. Die wynis 'nelegante
, cabemet met 'n.ruggraat
wat dit nog 'n paar jaar
lank staande sal hou.
Ietwat van 'n ander soort
cabemet as wat ons van
Bertrams te verwagte is,
maar na my mening ook
'n beter wyn.

Disduidelikwynmaker.
Martin van der Merwe is
besig met 'n vemuwings
program wat sal toesien
datdieBertrams-rooiwyne
hul regmatige plek onder
aanbevole wyne sal
inneem.

'
"

, ,
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BOSCHENDAL

, ,

as in die.

. ,. ~

·Nerens Op BoschenJal"

, , '

Jean Garde wingerd nie.,

\X'AAR DIE FRi\:--.!SE IIL'(;E;-":OTE DIE \X'\,:-\KLJl:rUUR
(;E\'ESTLG liET. '

Die Gewiirztraminer wat' in hierdie wingerdjie groei is

~an 'n formaat wat klaarblyklik di6 g~ootte,van.sy oor-

, ,sprong weerspreek. Ongelukkig is die volumes kl~i~.

:Maarwie is ons om die natuui hie.roorte bevraagteken?,'

,'/'" " , " '

ccmin:der isme~r" ,beter uitgebeeld

B2 VryDagl :3 Augustus 1990 0
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ANDREA VINASSA

"Sun, I am watching my shadow on the sand. It
moves so slowly I cannot see it move; iflmove,
my shadow moves, but I am not moving you.
Why do you move so slowly? Don't stop. Move.
HI wanted to stop what I have begun I could not
do so now... " •

The result ofthe attempt to utter this and the
rest of the piece in tragic register is almost
unendurably shrill and, disequilibrius. There
was a palpable sense of the audience's attention
shifting away from the action and towards the .
dilemma of the actor having to play a tragic .
eene in this manner., .

I wish I could have liked "Demea". It took
"Raiders of the Lost Aardvark" to remind me,
one night later, that really good theatre happens
on sta$e, not in a writer's study.

Terry seWiking
die eDe ou tricks

ERIK THE VIKING
Met Tim Robbins, Gary·Cady; John Cleese, Antony
Sher .
Regie en draalboek: Terry Jones .

FANS van Monty Python sal Terry Jones erken as Jesus serna in
"Monty Python's Life of Brian". Hy is die regisseur en skryWer
van "Erik the Viking", 'n prent waarin die name van die karakters
veel snaakser is as enige van die tonele self. Ivar the Boneless,
Thomfmn Skull Splitter, Halfdanthe Black en Snorri, is 'n paar
voorbeelde.--·

Jones was slimgenoegomdie Suid-Afrlkaanse akteurAntony
Sher nader re sleep. En Sher se teenwoordigheid in die prent is
inderdaad die enigste rede om die prent te sien, Hy lewer 'n
komiese kameevertolking van verbysterende venyn as.Loki, 'n
nare kerel wat wereldvrede teenstaan.

John Cleese speel,sy bondgenoot. Cleese is vir die Python
span soos John Lennon vir die Beatles - die geestelike en

. kreatiewe middelpunt met onuitputlike bronne vanbegeestering.
Te oordeel aan hierdie onoorspronkJike re-hash van ou idees, is
Terry Jones die Python-span se Ringo Starr. ,

Python se Terry Gilliam het, na hy by die Pythons weg is, die
briljante "Brazil" en die oordadige "Baron von Munchausen"
gemaak. Hy het ten mlnste-symegalomanicom hom deur te trek.
Cleesehet as akteurin "Silverado" en "A Fish Called Wanda", as
skrywer met 'n boek oor die gesinslewe en as groot geldmaker
met 'n reeks vidoe's vir die sake-wereld geslaag. ,',' ... '.

Agteros kom ook in die kraal se hulle, maar Jones het dit
.gemaak deur ou tricks uit "Monty Python and the Holy Grail" te
herbenilt. Gaap, gnap.

Dffi oplegglng van belasting op aUe bultelandse rolprente wat In AfrIka vertoon word, is een
taktlek watkan gebruik word om die lewensvatbaarheld van dIe rolprentwese op die kontinent
te verseker, het die afgevaardigdes op die fees besluit. Die geld kan dan aangewend word om
produksles te flnansier.

DIe fees, wat gereel is deur die Organlsasle vir Eenheld In Afrika en die Pan AfrIcan
Federation of Filmmakers (Fepacl), is bygewoon deur verteenwoordlgers van regerings
departemente van InUgting en kultuur van verskele Afrika-Jande en filmmakers van Mosambiek,
~ngola, Zimbabwe, Botswana, Namlbie en Zambie.

Een van die grootste probleme waarteen die b~dryf in Afrika te staan kom, Is ges~, is
verspreidlng en die plaasllke en internasionale "ghetto-Ising" van Mrika-prente, dws hulle
word swak of geenslns versprel nle, ..... .

Almal hetsaamgestem dat dit nodlg is om Hollywood-Imperiallsmetebevegen terselfdertyd
Afrika-prente aggressiefte bemark. .
. Die gebrek aan behoorllke organisasie blnne en tussen die frontllnie-state het duidelik
geword. Koloniallsme het 'n nadellge ultwerklng op die bedryfgebad en neo-kolonialisme het
gesorg dat rassistiese rolprent-aktlwltelte deur ongeOrganiseerde enonbekwame bedrywighede
vervangword. Die frontlinle-state bet bloot gedlen as verfllmingslokale en dit het tot die.
afmaaiing van plaaslike kultuur gelei.

Rolprentmakers en regeringsverteenwoordigers het besluJt dat daar saamgewerk moet
word om 'n kulturele beleid te ontwikkel wat rolprentkultuur in Afrika sal vergemaklik. Daar
Is ook gepraat oor 'n rolprentskool.

DIe rol van die indlvldu Is gekrftfseer, terWyl erganlsastes aangespoor is.
Rolprentmakers en nle regeringsburokrate nie moet in beheer wees van die bedryf. Die

noodsaakllkheid van positiewe verhoudlngs met die staat - 'n verhoudlng wat rolprentkultuur
hoer ag as regerlngsprepaganda - is benadruk, . .,

Daar was groot belangstelllng in Suid-Afrlka. Die rolprente van dIe Frontllnie-state wat
vertoon is toon 'n beheptheld met die verwoestlng wat die Suid-Afrikaanse apartheid-regime
in die gebied gesaai het.

naturalism?
Good acting cannot remedy ineffectual

dramatic writing. How, for example, is Graham .
Hopkins supposed to maintain a serious and
tragic statute for his character Jonas when one
moment he must declare with conviction that he
"rio longer believes in a mixed trek", but soon
afterwards lamely confesses that"Qam) a puppet,
half of whose strings were in Kroon's big fist,

. th rest in yours (Demea), Suddenly all the
rings are cut. I have collapsed into myself..."

Similarly, Nomsa Xaba (Demea) is compelled .
by the text and direction to utter a pompous
speech of approximately 190 words at the peak
of the action (as her sons are being killed) in
tones of extreme grief. But how can such grief

ssibly be expressed in lines like the following:

t:JAZEL WOODWARD

Afrika-films .·ondervergrootglas

Players.battle·valiantly.with
Bullerism and red sand

Mengelmoes
verI en·politiek

Versheie Suid-Afrihaanse
rolprentwerkers is genooi
na die onlangse Frontline

Film Festival. Aan 'n
afvaardiging van die Film

and Allied Workers
Organisation is

"uiaarnemende status"
uerleen, Hulle het dus

deelgeneem, maar hulle
hon hul rolprente nie vir
die wedstryd inskryfnie.·

V'olgens die koordineerder
. van Fawo se

oerepreidingshomitee,
. JEREMY NATHAN, het die

week deursloggeuiende
besprekings oor die

toestand van televisie en
rolprente in Afrika, en

veral Suid-Afrika, .
opgeleuier

SPOTPRENTE
Deur Tlnus Horn, Alastalr Findlay,
Derek Bauer
In die Gallery on the Marke!

LEON DE KOCK

DEMEA
By GUy Butler .
With Graham Hopkins, Nomsa Xaba,
Dale Cutts, Louis van Nlekerk, Andre
Stoltz, and members of the Pact Drama
Company·
In the Roodepoort Theatre.

I wish I didn't feel that I have to say this. I wish
someone else would do it. But here it is: Guy
Butler and Pact's big Grahamstown release is a . however, great praise is due to the many
shambles. . courageous actorswho battle spiritedly against

ese are the facts as I see them: ) the writing. Nomsa Xaba, Graham Hopkins,
Butler's text reads better than it performs, It Andre Stoltz, Bili Curry, Louis van Niekerk,

is a writerly text, turgid with the weight of Nomsa Nene, Dale Cutts, Christopher Wells,
portentious symbolism. In the mouths of actors, Bruce Maleka, Nomhle Nkonyeni, Ulrich Dupont,
the dialogue frequently becomes bathetic. . Peter Se-Puma and all the others do a lot of

The attempt to create a tragic feeling in the admirable, hard acting. .
Greek sense degenerates into unintended anti- They not only have to speak stiff and formal
climax, rear-comedy and melodrama.In addition, dialogue, but must do this while ploughing
the direction allows excesses of sentiment through and breathing in clouds of red dust
(intended to be tragic feeling) which leave the which rise at every footfall.
audience literally squirming with discomfort. t The raised sers thick layer ofred sand inhibited

The incrediblybrave actors whohave invested the actors and choked the front half of the
undue amounts of faith in the textare imprisoned audience. The text calls for a ''harshly lit bare
within roles which force them to recite instead piece ofveld", this is like staging "Boesmanand .
of act. Lena" in a mudbath. Surely there is a limit to

The cast are virtually a tableau of talking .

heads, at the service of Butler's desire to make ------------------IIIl!II---------------..~-------------
poetry out ofa vastly dated and simplified view
of the Great SA Race Problem.

At one point, for example, the black chorus
must sing these lines without a trace of irony:1
"we want, we will fight for a land! where
thickness oflips and colour ofskin/ Are pot the t

same as original sin." lhad a disreputable desire
to laugh out loud at this sententious and comy
iberal homily. .

Did Guy Butler really think one could offer
resistance to apartheid in the late 1950s (when
the playwas written) by singing such plaintive
ditties? One is reminded of Lewis Nkosi
lambasting Alan Paton's pious Stephen Khumalo
in "Cry ,the Beloved Country" as "no more than
a figment of a white liberal's imagination".

Dieter Reible's direction seems without any
pa cular focus at all.

On closer consideration it appears that he
has chosen to accentuate the heavy, labouring
weight of attempted tragedy in Butler's text,
and the result is lip. exce~ively dreary production.

Butler's text i~ is dated by its conception
of drama as a static interchange of flat, earnest
and unleavened dialogue. The attempt to recreate
"Greek" tragedy seems to me to be inappropriate
under the circumstances. The emotion in Greek
tragedy surely depends on one-climactic, fateful
act as a generating circumstance for the tragic
outcome, not on a lingering condition like race
prejudice.

As a result, Aristotle's. "pity and fear". of
tragic catharsis becomes, in "Dernea",
apprehension and discomfort on behalf of the .
actors. who mu st make heavy weather out of a
political- situation transformed into weighty
diction.

The play's central historical premise is
questionable. Butler writes inan Author's Note
to the published edition of the play: "In writing
'Demea', I have turned the 'Medea'into a political
allegory of the South African situation as I saw
it ... it seemed that large numbers of English
speakers (Jason-Jonas) were abandoning the
cause of the coloured and blackpeople(Medea
Demea) to vote for the racist Afrikaner

ationalists (Creon-Kroon),';
This implicitly endorses the discreditednotion

that the English in South Africa initially opposed
apartheid but that theiradmirableliberalprinciples
buckled in theface of apartheid,and that apartheid
was originated by the "racist Afrikaner

ationalists".

e play's historical parallelism suggests "KYK hoe koeshy vir die hoed _ ~aar
that.just as the English forsook the blackpeople
of South Africa in the nineteenth century in sender dat die gemoedelike glimlaggie
favour of white domination, so the English of verdwyn, hy't mg daardie totale patriargale
the 1950swere tumingtheirbacks on the "cause houding." .
of the coloured and black people". "Die kunstenaar kan darem met ore

Onbothcounts this is historicallyquestionable, hoor,KYK net I"
unless Butler wishes us to interpret "English . "Sulke vryheidsalnie lankaanhounie .
speakers" very selectively..Allegory does m;lt - in die kastige nuwe Suid-Afrika me - .
allow selective interpretation, so one must . waar sien jy bulle. sal ons toelaat om
concludethat Butler means.the Fnglish in general. Azanil! 'n banana republic te noem, of

. 'This: implies- the stunningly naive conclusion wys boe Winnie 01' Mandela se skouen
that in both centuries, it "'lasreally the Afrikaners ry?" ,
who caused race prejudice while the English Die kuns laat mens twee keer kyk en
were victims of this nasty Afrikaner ideology. die mense het sommer baie om te se. Dis
(One is reminded of Mike Kirkwood's slaying nie wat jy gewoonlik kuns sou noem nie.

.~f this ~ot~~n iii. the 1?70s, which he hibelled. So 'n eienaardige mengelmoes van verf
. ut~ensm, but Butlensm has been resurrected" en politieke kommentaar, Die·
in this play.) . rbiedigh id de rd

P . . ,," . onee 1 1 ei teenoor on rwerpe wo
, erhaps this IS why the tragedy 1s so kaats. di ebruik . Is laasliks

I
.empty: iUs largely based on an English SA geweer.. ~m~ ag . -re p.

, libel'tll,myth o( "clean hllnds';in Ut¢ genesis GE: r-, .~. ~.1Uegekie~me : wat ~e hele.bnusende

.

.. - a·' ''''':;·'·d' ..rL~'~ 0;. [N·~·1i.7':;'· ·:n.w·p '-;'~i·r-..~.,'Btl¥QC~< van die uitstalling., die humor·Ea....el .fUlVJnJ4&1" g.atwe 1"".1'y...·II'IJO.IjI,;f.,·,.. ,,;;..'..:.:.,,~ . . .
~\': ··(~~~?~fpe~~rack:~:~i¥~,;~~~~~~gheid,~elp~ee~· ..
• ot be tragtc 111 any tl1le sense because the ,. .. Oom1:llikhke m~kke word m ~lk
I re 'onship was an act of bad faith from the verf vasgedruk. Klel word met akriel John Cleese en Micke, Roone,I start. . verfraai. Speelgoed word kuns. En salig in 'Erik the Viking' ,
! . Regardless of what one thinks of the text, bo almaf, vlieg 'n statige Bishop Tutu...
I -
I VryDag! 3 Augustus 1990
i
!

!
I

I
i.
i
I

I
~
!
f:
!

I
!



Plaaslike talent misken

verslane bier
'Fidelio' is nesSlap maar

, - . ".

aan, ou maat
VICTOR MUNNIK skryf _TV

DIE skenn flits woestyn. Dansee. Isdit diensplig
op Walvisbaai? Nee, dis die Rondloper wie se
soekena besondere klanke in die vlakwatertjies
tussen Bloubergstrand en Robben-eiland deemis,
maar veral betekenis sal he, se die roekelose
kommentator.

Julie onthou mos die fassinerende reel: "Iy
blink S005 'n ongebyte appel," ne? Nou het ek
ontdek die res van die liedjie bevat die frase:
"soos tande deur 'n apple bars." Die plot stol.

Maar grapples op 'n stokkie, die deernis en
betekenis in die kuns van die "Ongelooflik
begaafde weeskind van Suid-Afrikaanse musiek"
spreek seker die duidelikste uit sy intense
treinspoomommer, geen verband met die Briels.
nie: "AIstaan ek oak in die dal van doodskaduwee, i
ek stap maar ann."

Stap maar aan, ou maat, voor die volgende.
trein verbykom. .

FIDELIO
Met Carla Pohl. Wolfgang Fassler.
Wlcus Siabbert. PeterMeven. Sharon
Rostorf en Barry Coleman '
Reglsseur: GUnther Schnel~er.
Slemssen
Dlrlgent: GaborOtv6s

HENNING VILJOEN

- en dit terwyl George Kok as 'n skitterende
Florestan in Truk se midde is.

Die groot teleurstelling van die produksie, /
soos tewens ook in "Der Rosenkavalier" vroeer .
vanjaar, is die dirigent Gabor Otvos.

Met sy futlose interpretasie, nes verslane
bier, kan ek beswaarlik glo dat dit dieselfde
dirigent is wat met sulke dinamiese vertolkings
in "Elektra" en "Tristan und Isolde" voorendag
gekomhet.

Ongelukkig het hy ook dieselfde sielloosheid
op die koor oorgedra.

• MetTiuks~ aanbieding van "Fidelio" kom
die uitruilsiklus van operaproduksies tussen die
streeksradein SAL se reeks "Die Wereld van
Opera" ten einde, Gelukkig is dit nie die einde
van die SAL se borgskap nie, Aanstaande jaar
word 'n verskillende Mozart-opera vir elke
streeksraad ter herdenking van die Mozart-jaar
deur SAL geborg. As dit nie vir die finansiele
ondersteuning was nie, sou opera heelwaarskynlik
in Natal en die Vrystaat geheel en al as knnsvorm
uitgesterfhet- die nuwe kultuurpaleise in Durban .
en Bloemfontein ten spyt!

.,Digter.
"Who's the Boss" se domestieke idille is

verlede week versteur deur 'n um... um... digter
wat aankom met papiere wat bewys hy is nog al
die tyd, sedert 'n studentefrats, Angela se man.
Sal sy seblief die skeipapiere teken, hy wil met
iemand anders trou, '

Sy onthou sy onvergeetlike gedigte, maar sy
teken maar. Ou Tony staan by, staan maar by,
hier moet nie nou fout kom nie.

Maar daar kom fout. In die restaurant, by die
afskeidsete, dryfwolke van herinnering oor die

'. 'digter se oe. Hy skeur die skeipapiere op en
Angela bly sy vroutjie.

Die waansin eindig toe die snipseuntjie begin
kla hy kry nou Freudiaanse komplikasies in so
'n ingewikkelde situasie. So terloops, wonder
julle nie ook ofTony en Angela dannog nooit 'n
Mills en Boon gelees het nie? Of is dit al wat
hulle lees?

o CHRIS PRETORIUS
het by 'n paar

kunstentoonstellings
gaan inloer

HENNING VILJOEN

Iyd. vir kollie...

TRUK TONEEL bied aan
Die Grahamstad-fees treffers

I

deurAndr6 Brink verwerking Tjaart Potgieter
regie lisevan Hemert

"Eenvoudig briijant"- StarTonight •
Arena, Staatsteater Pta: 3- 25 Aug

B4

WHAT you see is what you get, was my reaksie
op die drie kunstentoonstellings wat ek in die
afgelope paar weke gesien het. Alles word onthul
opdie oppervlak, niks meernie. Ekhetnog aItyd
geglo dat alles omtrent 'n werk nie noodwendig
onmiddellik verstaanbaar behoort te wees nie,

Mens kry half die gevoel dat daar baie talent
is maar geen selfvertroue om werke verder as
die oppervlakte voernie, Miskien Ie die fout by
die kunsskole en 'n gebrek aan goeie lektore,
. Die Volkskas Atelier-tentoonstelling was
loshande die swakste wat ek in'nlang tyd gesien
het, met eeno(tweeuitsonderinge soos die werk
van Kendell Geers en Wayne Barker. ,

Die atmosfeer van die Pretoriase
Kunsvereniging het natuurlik bygedra tot my
weersin. Die galery lyk soos 'n deurloop in 'n
winkelsentrum ere08 in 'n Pretoriase voorstad.
Kartondose was voor tweevan die werke gestapel'
en ek moes met geweld dreig voordat hulle
verwyder is. Net om deur twee werke van
eerstejaargehalte gekonfronteer te word. Dis
nou nadatniemand my 'nkataloguswou geenie,

My grootste probleem was met die wenner,
Baread de Wet, se werle. Oil wasvirmy heeltemal .
duister. Ek weet ek het nou net gese dat werke
nie alles onmiddellikboefte onthul nie, maar ek

het nie bedoel dat werk heeltemal onverstaanbaar
moet wees nie, In vergelyking met De Wet se
vroeer werke i!! sy Atelier-inskrywing.
teleurstellend. Dis asof hy sy edge verloor het.

Nog 'n probleem met die tentoonstelling was
die aantal. werke. Meer as die helfte van die
werke hoortnie eers op'n studente-tentoonstelling
nie. Die keuring was uiters swale. Ek sou voorstel
dat Volkskas of wie ook al verantwoordelik is,
die hele set-up emstig hersien.

Kenmerkend vandie tentoonstelling was dat
al die werke ontsettend kleurvol en volgeprop
was. Nie een vierkante duim sonder kleur of
beweging nie, Op die ou end het meeste van die
wem gelyk soosillustrasiesuit Graphis Magazine.

Dieselfde probleem het tot 'n groot mate
gegeld vir die Standard Bank se tekenwedstryd,
Het ons bang geword vir stilte of eenvoud? Ofis
dit 'n geval van hoe meer geraas, hoebeter?
Werke wat op hierdie tentoonstelling die oog
gevang het te rnidde van al die confusion, was
die van Niel Goedhals, Frank van Schaik en
Gunther Herbst. '

Die wenners van die wedstryd het my weer
eens dronkgeslaan. Anyway, as mens die werk
van hierdie drie kunstenaars vergelyk met wat
op die drama-fees aangegaan het (dis die ou

Graharnstad-perd wat hy nou weer ry -red), kry
mens die idee dat visuele kunstenaars, konseptueel
en fonneel, teater jare vooruit is. Dis miskien
tyd dat teatermense van hulle troontjies afklim
en kyk wat 008 kunstenaars doen. Ek praat nou
nie van al ons kunstenaars nie, net 'n par.. Soos
ek vroeer opgemerkhet, dink ekdie probleem Ie
by die drama- en kunsskole.

Die derde tentoonstelling was die FIG
tentoonstelling, weer eens by my geliefkoosde
galery, die Pretoria-Kunsvereniging. Voor ek
vergeet, daaris 'n lta1iaanse restaurant,La Cantina,
net 'n blok of so van die gaIery af, wat so goed
is so os enige iets wat Johannesburg kan opdis.

'Om terug te keer dink ek die FIG
tentoonstelling (tot vandag te sien) is seker een
van die belangrikstes wat Pretoria in jare sal
sien. Weer eens het Geers en Goedhals se werk
gei'mponeer. Hierdie is maarnet 'n oorsig, so ej
salnie nouhulle werkkonseptueelbespreeknie

Joachim Schonfeldt se werk het my noga
teleurgesteI. Mens kry die indruk dat hy te hard
probeer om kuns te maak. Ek moet se dat ek
verlig was om te sien dat daar weI kunstenaars .
is wat kan dink, en nie net goed kan teken nie,

Dank die vader dat elitist kunstenaars nog
hier en daarkopuitsteek. Tyd vir koffie...

VryDag! 3 Augustus1990



Dis al weer die nare ou lmperialiste wat kulle
vreemdsoortige idees op om~ kom afdwingt Bob'Rafelson se
avontuurprent, 'Mountains oftke Moon', begin vandag
draai, Bier soek lain Glen na die bron van die Nyl

. .( -

Jan Rap en sy aormaat.
ROBIN

HAWKINS
inaak (weer)

'n Kaapse
lawaai

IN die laaste paar maande het 'n hele
paar "rap"-groepe bierin die Kaapna

. vore gekom. Die feit dat die
hoofinvloede van die vorm oorwegend
Amerikaans is, pIa my glad nie. Ek
voel mos bra minvir die gekloosterde
Afro-sentrisiteit wat deesdae so hoogty
vier.

Ons woon rniskien hier op die
suidpunt van die Derde Wereld, maar

.almal kyk "Dallas" en droom "LA
Law". Miskienmoet mens eerder praat

van 'n Derdeklas voorpos in die Eerste
Wereld. Ten minste wat betref die'
onderbewussyn van die meeste van

, ons. Ek merk byvoorbeeld nou die
aand op dat 'n hooggeplaaste
verteenwoordiger van Numsa se klere
baie lekker pas by die "dudes" van
New York wat in die laatnag skop,
skiet en boomklim. Dis realisties.
Dis styl-bewus. En dis oral.

Die "rap"-verskynsel bier in SA
interesseer my dus as 'n realistiese
oopmaakna ander invloede. lets wat
tans heel verfrissend mag wees. Vir
my is daar ook ander redes vir
belangstelling. Die formaat van "rap"
bevry die liriekskrywer van allerlei

inperkinge wat meer konvensionele wafferse windgat. die standpunt van die kunstenaar in
"rock" -strukture op die ritmes en Ek het maar my naar teruggesluk die gemeenskap. Ekverstout my selfs
rymstrukture van lirieke afdwing. en gewaai. , soms om te dink dat die afwesigheid
Boonop was die bemarking goed. Die van _die "gemeenskapskunstenaar"
ouens lyk ontsettend cool en daar is Trippe, trappe, waaroor almal so praat, dalk te wyte
sprake van 'n vermenging vancalypso, triennale is aan die feit dat hy/sy al siek en sat
"bightlife" en straattaal. Klinknogal . . is vir die· potsierlike ideologiese
dinamies, ne. . V~r in.die~eekwas daar~ '. ..:..,speletjies wat die self-aangestelde

Toe karring ek maar Base toe, om lets positiefs in die Kaapse kunsw€refd woordvoerders speel, .
nou vir Organised Rhyme te hoor. Ek • iets wat die handjievol mense wat Dit daargelaat. Na afloop van die .
dag die naam was maar pretensieus, kunsmusea in ons hoofsentra besoek, voorspelbare gekoukus vooraf,.is daar
maar was bereid om dit oor te slaan. sal raak. Daar is al geredekawel oor .uiteindelik besluit dat, alhoewel die
Die teleurstelling was egter groottoe die "elitism" van die Kaapstadse Kongres nie 'n amptelike
die vertoningnog meergekunsteld en Triennale, en die verheerliking van verteenwoordiger sou voorstel Die, ,
bloot egosentries was. bourgeois k1ms wat die tentoonstelling hulle nie lede salweedlro van deelnarne

Net soos baie van hulle na bewering behels. aan die verkiesing nie. Lede is ook
Amerikaanse ewebeelde, was die Of mens met die stelling dit eens vry om benoemings te aanvaar, ens.
inhoud hoofsaaklik op is, ofnie, isnie belangriknie, Daaris dus, "verkiesing .met interessante
selfverheerliking· gerig, Reels soos: . sese dat dieborge en die organiserende gevolge. Die keurders, Hardy Botha..
"Well you're Iisteningto the rap from ,komitee bestaande kunsstrukture in Lionel Davis.Sue Williamson, Sandra
Mickey Mouse ... Letmehearitagain die .ge~eenskap ~eitlik g~'ignoreer Klopper eX?- Victor : Honey, ..
for the Mickey Mouse" ensovoorts Ie ~ het, in die beplanmngvandiegrootse verteenwordig 'n breer
die hele wereld vol. tentoonstelling wat vinnig een van verwysingsraamwerk as voorheen die

En waar die inhoud van die die belangrikste instellings op ~e geval was. Dis jammer dat die sake
Amerikaanse variant net so tragies SA-kunsk;alender wor~; en dat ~e w~vroeergekoukusis,nieq>enlik
dievryheid van die digvorm misbruik, werk op die tenrooastelling gevolglik bespreek is nie. Marilyn Martin het
ishulle houdings tenminste radikaal. nie verteenwoordigend.isvan die breer dalk .te vinnig besluit dat verdere-:
Dus gerig. Seksisties en rassisties sl?ektrum van Suid-Afrikaanse kuns : gesprek onnodig is en het miskien te
miskien, maardaremhouding, eerder me. fluks na party se smaak met
as postuur. Die verkiesing van keurders vir noodsaaklike besigheid voortgegaan.

En hulle gebruik die tegnologie die Triennale van 1991het dus vroeer Die kwessie van verdeling van
tot hulle beskikking tot opdie uiterste. op'ndooie~t~itgeloop:":oens~g prysgeld, • insluiti.ng van
Public Enemy se "sample" van Martin : se vergadenng IS toe bale intensief gemeenskapsgroepe by die beplanning .
Luther. King, bo-oor ongelooflike "bemark", om die breedste en ander kwelpunte, is dus nie
gerekenariseerde trompatrone, niotor- verteenwoordiging moontlik te verlay. aangeraaknie. Maar dis 'n voet indie
deure wat klap, ens. is 'n voorbeeld, Die gevolg was teleurstellend, deur vir sogenaamde progressiewe.

Maar bier het ons te doen gehad alhoewel daar redelik sterk denke en as die nuwe komitee hull
met uiters eenvoudige ritmes wat tot verteenwoordiging van die. posisies sinvol gebruik, kandaar dalk
vervelens toe herhaal is, met 'n ou wat Kultuurwerkers-Kongres was. Maar in die toekoms verdere veranderinge
dieselfde reggae-ritme op 'n kitaar ",:at my no~al p~, is dat ~k altyd volg. Mens hoop so. Sulke platforms
gespeel het, terwyl die "rapper" op . dieselfde Wit gesigte, met dieselfde vir SA kuns is skaars en dit sal jammer
di~vemoogop en af geloop het, soos akademiese retorika hoor preek oor wees om hulle te verloor,

Nugter aileen weet, dis· In lout.

ANDREA VINASSA
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........................... ~ .· . . .
• 'die week by die •

: MARK-TEATER .:
• ••
• MARK-TEATER -- -- Maan - Vry: 8nm. Sa: 8nm & 9nm _ c

: Dorothy AnnGould in : .

- --:-- THE HEIDI CHRONICLES deur Wendy·:·
• .Wasserstein . .•
• . ;Regie deur Clare Stopford -'Nie net'n snaakse stuk nls, ook.'n wyse .-
: . eim' -.NY Daily News . ~

- UPSTAIRS .. -· -· '-: 'Hot from the Fringe' .•:

- -• Transkei Traditional Roadshow - vanaandom8.15nm -
: en mere om 1nm, 6.15nm en 9nm. Parrot Woman.(6 en 7 om 8.15nm; 8 :
_ om 6.15nm en 8.15nm); Report to an Academy (9 en 10 om 8.15nm; 11 _
- Om6.15nmen 9.15nm _
• -c •

: DIE LAAGER :

- .- Shelagh Holliday in MRS KLEIN ~ 'uitsoriderlik~_

- en treffend' -
: "Ma tot Vr: 8.15nm Sa: 6 en 9nm .' - :

. : WAREHOUSE BY DIE MARK :- . . .
_ Tobie Cronje & Gaby Lamberg in Janice Honeyman se •
- DOUBLE THICK DREAMS - Matot Vr: 7nm vir 8.30nm: -

- -_ Sa: 5.45nm & 8nm vir 9.30nm - 832-1641 - net 10 vertonings oor - ._
_ . \, elndig4Aug. •.

: KIPPIES BY DIE MARK, :

- .- 01tot So: 9nm -. -: Fourth Street Gn Thayima - Sondag ..:
- Township Fever Band daarna· 832-1646 •

- -• MARK-GALERYE •. -- Ralf Grunder - 'Grafflttl van die Berlynse muur' -

- -,: Telefoon 832-1641 . .:
- Bespreekby enlg9 Computicket, tel 28-3040 -
: Johannesburgse Vloolmark: E1ke Saterdag van 9vm tot 4nm -
_ Nuwe mark InPlmstraat van 9vm tot 4nm. Sondae by die Mary -
_ . Fitzgeraldplelnvan 9 vm tot 4nm. :-_._ __ ._._-_ _ __ .

sy eenvoudig na vyftien Jaar nle
eens 'n bestaan kan maak uit haar
kunsnie.

Gaan kyk na arlin se visueel en
konseptUeel verwikkelde "If you
can't change the world, change you
,curtains" en ween. Diechoreograaf
'het probeer om die w~reld· te
verander, Sy kon nle. Nou trek sy
maar.na 'n ander w~reld toe..

Sy .vertrek binnekort ChIcago
toe waar sy met behulp van 'n :
Fulbright-beurs 'nvldeo-kursus by
die plaasilke kuns-Instituut sal
bywoon.

AS ek die resensie op Eng~ls geskryf het, sou ek kon sa: "Rob Lowe sinks
to new lows."

. Lowe is die slegte invloed van die ·titel en het hy 'n slegte invloed op die
oorkoepelende trefkrag van die riller wat niks doen buiten Hollywood se .
kreatiewe ve'rarming lI-andui nie. '

Lowe se onnosele glimiag het 'npaar jaar gelede goed te pas gekom toe hy
in "Square Dance" 'n vertraagde plattelendse vent gespeel het. Dalk moet die
akteur maar by sulke karakterroDe bly, want sy vertolkings van aantreklike
psigopate het nOll al te veel keer misluk. .

Dis nie dat Lowe nie in die werklike lewe "bad" kan wees nie ... sy
slaapkamertoertjies saam met twee tienenneisies wathy op videoband verewi
het en wat die meisies toe irl die tabloids bekend gemaak het,.het vir Lowe
berugtheid besorg.

Die irltertekstuele implikasies van die interaksie tussenkuns endie werklike
lewe, oftewel soos mense dit irl Los Angeles ervaar, is nogal irlteressant.
Probleem is dat hy dit nie op film kan weergee nie. Hy is minsaam en 'n mens
se emosies jeens hom en die prent bly heeltemal neutraal.

Die van julIe wat nie huishoudkunde op skool gehad het nie kangerus gaan
kyk na "Bad Influence". Die stylvolle, "irl"-kleur is grys. Verskeie skakerings
daarvan, met 'n smaakvolle tikkie swart en wit. Niks tussenin nie. Trouens,
"Bad Influence" voel of dit irl'n yskas afspeel. , .

Wat vir die visuele trefkrag van "Bad Influence" geld, geld ook vir die
voorspelbare draaiboek. .

. Alligpunt is die spel van James Spader, wat in "sex, lies and videotape" so
opslae gemaakhet met sy dubbelsinnige vertolking van 'n seksueel-versteurde
man met 'n video-fetisj. Dieselfde broeiende tweeslagtigheid kenmerk Spader
se vaal, yuppie bemarkings-analiseerder. Hou hom gerus dop. '

BAD INFLUENCE
Met Rob Lowe en James Spader
Regie: Curtis Hanson

Lowe die· dieptes in

wat bygedra het tot die menacing
stemming is weg. Nou lyk die dans
soos 'n advertensle vir Pascal se
New York-tak.

Al wat oorbly om te!s~ is dat 008

. (apatiese) gehore seker die danse
- verdien. Geen regdenkende.mens i:

.sou onervare., choreograwe bo
talentvolles soos Robyn arlin

. bevorder bloot om die onthalwe
van verskeidenheid nle, tensy huDe .
gedwing is nle.

Die -rragedle : Isdat Orliti
-. waarskynlik vir die Suid-Afrikaailse
dansw&-eld verlore gaanwees omdat

ANDREA VINASSA

TRUK DANSGESELSKAP
Met choreografle van Robyn
Orlln, Jeanette Glnslov,
Christopher Klndo
In die Arena, Staatsteater
Pretoria

DAAR is soveel fout met hierdie
spesifieke dansaanbiedlng dat 'n
mens niejuls weetwaar om te begin

e.
aat ek maar begin met die

grootste fout: die keuse van Jeanette
Girlslov, wat sever ek weet, nog nie
choreografie vir 'n geselskap geskep
het nle. Haar solo-stukke was
belowend, maar dalk het die trefkrag
daarvan meer te make gehad met
haar Imposante dansstyl en
verhoogverteenwoordigheid en
minder met die intrinsieke meriete

~ van die choreografie.
'n Mens moes tydens die Truk·

Dansgeselskap se uitvoerlng van haar
"Policy In Favour of Protection"
tot hierdle gevolgtrekking kom. Oit
is 'n pretensleuse, belagllke stuk
wat desperaat teruggryp na ballet
se verhaaltradlsles om 'n gebrek

. aan choreografiese vaardlgheid te
probeer verdoesel.

Hoe die besluitmakers by Truk
kon toelaat dat 'n jong choreograaf
met haas geen ervaring' sulke
eksperimente op die enigste
staatsgesubsldieerde eletydse
dansgeselskap uitvoer, weet nugter
aIleen.

Ek spreek my dlepste simpatie
uit met die dansers - veral
Christopher KJndo vir die pienk
skaapkostuum enJohan VilJoen vir
die metaalbuustelyfie. Ek Is seker
hulle sou Hewer wou dans as In
walms kunsrook ronddwaal. .

Klndo as choreograaf het ook
nle so goed gevaar nle. Sy "Rhythm
Divine" het 'n lnslnklngbeleef sedert
ek dlt 'n Jaar of wat gelede geslen
het. Die kragtige manlikesolodanse

VryDag! 3 Augustus 1990 B5



weg 51, Wynberg: Uitstal
ling deur verskeie plaaslike
kunstenaars.
Gallery709, Adderleystraat:
Uitstalling getiteldContem
poraryTrends11. Galeryver
samelingwat beeldhouwer
ke en skilderyedeur plaasli
ke en intemasionale kunste
naars insluit, onder andere:
Judith Mason-Attwood,
Philippa Hobbs en Andre
Naude.
Kunskamer, Bergstraat 14:
Suid-Afrikaanse kunste
naars soos Pierncef, Maud
Sumner, Maggie Laubser,
Inna Stem, Preller, Welz,
KibeI, Caldecott ·en _..
Boonzaaier.
Gollery Intemational, St
Georges-sentrum: Algeme
ne uilstaIl~ng.

KAAPSTAD

BtlXter-Galery: Algemene
galery-uitstaIling.
Art . seen«, . Seepunt: Ge
mengde galery-uitstalling.
((helsea-galery, Waterloo-

KAAPSTAD .. , .
.. .., .:..:

~ ~ . '" .~ " ,r>.:" ~,',

Bose: Sondag islazzDenn. Tel:(021t~j~3667~ir iriligtbt.;oot ~~:'~ '., .• ,
die week se program. '
lAMed, Victoriastraat, Clifton:leffWeincr en Mainstreamclke
Saterdag van 2 tot 6nm. '

JOHANNESBURG

Jamesons, Commissionerstraat: Diejolisw&er aanmctverskeie
jazz-groepe wat elke Woensdag, Vrydag en Saterdagaand
optree, Tel: (011) 834-235I.
Piccadilly Bar, Highstraat, Brixton: Vanaand: Little Sister.
Woensdag:Diamond Dogs. Saterdag: lack Hammer. Tel: (011)
726-6019.
Roxy Rhythm Bar, Melville: Maandag: Count Ash, Dinsdag:
Little Sister,Wocnsdag: PI Powers.Donderdag: Tananas, Vry
dag: Fat City, Saterdag:Diamond Dogs.:reI: (OIl) 726-6019.
Rumours. Rockeystraat: Woensdag: LouisLevy, Donderdag.
Stan Jones (klavier) en Art Kelly(bas).HuIle treeookSondae
saam met Gil Anderson(trornme) op,
Radium Beer Hall, Louis Bothalaan: Sondae:The Fat Sound
Big Band tree hier op. Bel om uit te vindwalterSondae: (011) .
728-3866.
Kipples, Mark-Teater, Newtown: Township-jazz se
voorstedeliketuiste. (Toe op Maandac, dieresvandie weekoop
van sewe-uur-ennawekevanvyf-uur- tot laat.)FlybyNitetree
tans hier op • jazzfusion.

, The Junction, h/v Bree~ en C1aimstraat: "Ouer"rock en new
wavemet 'n aparte vertrekvir "live"groepc,'n daktuinenvideo
en pool-kamer, Welkomeafleidingvandiedisko-twak opander
plekke,Chris Prioris soma Saterdagaande die platejoggie. Vir
"denkende"jollers,
Lat« N~ Duke'" Melville: Laalnag-altematief vir middel·
stedelinge, Oop van vyfuur smiddags tot baie laat saansen
Saterdae vir middag-te. Etea wordscwe dac van die weektot
laataand bedlen.
Club Mtlnztlttlln, Moletsane. Soweto: Hoer-inkomstegroep
disko. Oop van II om. Maandae en Dinsdaeis locgang gratis.
Twee gratis biereop aande wanneer toeganggewa word.AIle
soorte musiek,
Blu", Marshallstraat 165:Wescnsvandienoordelike voorstede
(ouderdom tusscn 2S en '35) sc uithangplek. Diske-musiek,
tlitsende Iigte, spie!!ls, mense met grimering... daal scolt van

. ding.

Handgemaakte juwelierswa-·
re en 'n verskeidenheid van
else deur TheresaNaude,

.African Magic: Inheemse
handwerk en kunsartikels.

. Ongewoon en outentiek,
Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, enMilkwood
sentrum 9a, PleUcnbergbaai.
·Zona. Natewe Afrika-kuns
en -appliek; inheemse hand
werk en kuns. Grantlaan 64,
Norwood. Johannesburg.
Uitstalling· deur Samson
Mudzunga.

RalfGrunder Be M;"rk-TentoonBtelling oor die BerlynBe muur

The HuntFar
RedOdDber
Super Action and Suspense (A)
Sean Connery,Alec Baldwin

DAILY: 9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Romantic Comedy (2·14)
Richard Sere, Julia Roberts

DAiLY: 9.30,12.00,2.30,5.15.7.45.10.15

BAD
INFLUENCE

BAD --:........
INFLUENCE

Romantic Comedy (2~14)

RIchard aere. Julia Roberts
DAILY: 9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.'5

ActIonComedy AdvonlUTe . (A)
Michael J. Fox, Christopher Lloyd

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

'I

Melville: Uitstalling van
blomme-skilderye deur
Sharland East-Urquhart. Tel
(011)726-6677.
Kim Sacb·galery, Yeoville:
Opdie laasteSondagvanelke
maandhou die galery 'n oop
dag wanneerdie publiekdie
geleentheid kry om kunste-:
naars in aksie te sien,Mand·
jiemaak-demonstrasies en so
aan.Tel: (011) 648-6107.
Theres« Jo se Workshop,
Bizarrc-scntrum, Yeoville:

The HuntFor
.RedOdDber

Super Action and Suspense (A)
Sean Connery,Alec Baldwin

OAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

PLUS

List~n To M~
Drama (A)

Kirk Cammeron '
MON·FRI· 9.30, 200. 730 SAT. 1100,3.30,800

BAD
INFLUENCE

Suspense Thriller (2-19)
Rob lowe, James Spader

OAILY: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45, 10.00

The Hunt Far
RedOdDber
Super Action and Suspense (A)
Sean Connery, Alec Baldwin

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Romantic Comedy (2-14)
Richard Gars, Julia Roberts

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

RiCh':d~:r~~~~~~terts (2-14)
DAILY: 9.30, 1200,2.30,5.15.7.45, 10.15·

BAD
INFLUENCE

SuspenseThriller (2·19)
Rob Lowe, James Spader

DAILY: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45, 10.00

The HuntFar
-RedOdDber

Super Action and Suspense (A)
Sean Connery, AlecBaldwin

I?,AILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45. 10.15

: .

Pretty Woman Pretty Woman

Pretty Woman Pretty Woman

The Little
Mermaid

A waR Disney Anlmlled AdventUTe' (A)
DAILY: 9.45,12.15, 2.30,5.15,7.45. 10.00

Concert: Andrew Buck
land se THINGI is tot 4
Augustus bier.Tel: (021) .
685·7880.

kan Gordon Mulholland
en Rex Garner in MOVE
OVER. MRS
MAR.KHAM gesien
word. Tel: (Oil) 402
7726.

B 0 " t e r • T • tI t e r,
Mainstraat: Studio:
Berkoffse EAST.Tot II
Augustus. Tel: (021)
685·7880,

_ KAAPSTAD

Opera: THE RAPE OF
LUCRETIA is tot 5
Augustus op die planke.
Tel: (021) 21-5470.

In die h'M is"-TIIE'
ZOO STORY tot 4
Augustus. SPOKE begin
II Augustus. Met
Antionette Kellermann.
Tot I September. Tel:
(021) 21-5470.

The HuntFor
.Red OdDber .

Super Action and Suspense (A)
Sean Connery, AlecBatdwm

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45, 10.15

Gollery on the Marleet,
Newtown: Uitstalling van
werk deur Alastair
Findlay, Derek Bauer en
TinusHom-.
us Art International,
Roscbank: Uitstalling van
etse en kunswerke deur
verskeie kunstenaars, Tot
einde Augustus.
East Urquhart-golery,

• JOHANNESBURG

..

Action (2·'9)
ArnoldSchwarzenegger

PWS
THEPACKAGE

IlmJmWlli1IW~ Gen~~~~man (2'14)

'11il~~~Q MDN.FS;o;o,;;;0,800
~ar.te Action (A)

Ski Patrol

Bock 10 e
Future III

Action COmedy Adventure IA)
Michael J. Fox, Christopher Lloyd

DAILY: 9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Without
AClue

Crime Thriller (A)

DAIL.r~~~~~if~~~:3~e~.~J~~.~I~,Y'0.00

A Walt Disney Animated Adventure (A)
DAILY: 9.45,12.15, 2.30,5.15,7.45,10.00

The Little
Mermaid

BAD
INFLUENCE

Suspense Thriller (2-19)
Rob lowe. James Spader

DAILY: 9.45,12.15, 2.30,515, 7.45,10.00

1'1 I I I I :1' II

Red-Hot Comedy Action (A)

DAILY: :~~~2~~'.3~~~r5~~~, 10.00

8.ISnm· en CHARLES
MANSON om 9.3Onm.
Tel: (Oil) 724-3301.

By die Al1uJmbrtl.TetJI".

Without
AClue

Crime Thriller (A)

DAIL~~~e~~f~n~':oe~~Jn~.~I~Y'0.00

Back To The
Future III

Action COmedy Adventure (A)
Michael J. Fox,Christopher Lloyd

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Ski Patrol'

By die Mork.Tem,r se
W,U'lhOU'. i. lanice
Honeyman se DOUBLE
THICK DREAMS telien.
Met Gaby Lomberg,Tobie
Cronje, Tonia Selly en
Lana Green. Tel: (011)
832·1641.

Pretty Woman

FILM SCHOOL
FILM FESTIVAL

MON-FRI: 6.00, 9.00. SAT: 2.30,6.00,9.00

'II

FILM SCHOOL
FILM FESTIVAL

MON-FAI: 6.00, 9.00. SAT: 2.30, 6.00,9.00

Romantic Comedy (~-14)
Richard Gere,Julia Roberts

.DAILY: 9.30,12.00,2.30,5.15,7.45, 10.15

.:1

I ,I

. 12·18)

I' III "

Guy Butler se DEMEA i.
by die Alno,1I1er-T.tJlu
in Braamfontein te lien.
Met Graham Hopkinl en
Louis van Niekerk: Tel:
(Oil) 339·3461:

Pauline Collins,TomConti (2-16)
DAllV: 9 45. 12.15, 2.30,5.15,7.45, 10,00

Ian Fraserisduidelik terug
in Johannesburg met drie

. produksies by Windybrow
se Dow·Teater. DOGS

, OF THE BLUE GODS
speel om 7nm •.
UNCENSORED om

JOE V~SfS VOLCANO
DArLV: 9~5~ ,~~5~:3~~e.1~~~15, 10.0~AI

JOE V~\USVOLCANO
DAllY: 9~o;'1~~5~~':~~.1~:~~5. 1O.tJ,Al

THE HUNT FOR RED OCTOBER
Sean Conne~ AlecBaldwin (A)

DAIlV:9.30, 1200. 2.30.5.15,7.45. 10.15

PREmWOMAN'
Richardcere. Julia Roberts ~-14)

DAilY; 9.30, 1200. 2.30,5.15,7.45.1015

HARD TO KILL
SlevenScagal.Kellyle Brock (2-18)p.I:il.Il~~~t=:~li.l:.tiIl.1.:.1:q

DAilY: 9 45.12.15.2.30,515.745. 1000

'I

SKI PATROL \
RogerRose,Mllrlln Mull (~)

DAILY' 9.45. 12.15,2.30,5.15,1C5, 10.00\

INTERNAL AFFAIRSPRETTY WOMAN RlchardGere,AndyGarcia (2~19)
• DAILY: CJ 45, 12.15,2.30.5.'5, 7.45, 10.00

RichardGere, Julia Roberts (2'14) ,
.DAILY:l30, 1200, 2.30,5.15,7.45,10'5 BAD INFLUENCE

BACK TO THE FUTURE III bAllY ~~~\'2:,~,1:~~f"1.:~, lb2~9)
MichaetJ. Fo', Ch,istopherLloyd (A) CRY FREEDODAILY: 9 30,12.00,2.30.5.15,7.45. 101S . . M

: I II ' , I: . .' Den~~~~~~~g~ro~es:11 K~'~; (2·19)

GONE WITH THE WIND, HOMEBOY
c~A~~a,~~~~;,~~ ~ ~ {~ ·:L11~t~~~4u5~f2~:.r~~~~~5~~~~~o:,6!

, NUMETROH
ALBERTON 907-2362

By die Trull B/IIIM,.,",.
Wind,brow is Michael
McCabe in THE EMIS
SARY te alen. Tel: (011)·
724·3301.

_JOHANNESBURG

THE HUNT FOR RED OCTOBER THE HUNT FOR RED OCTOBER
SeanConner'lL AlftcBaldwin (A) Se8lnConnery, AlecBaldwin (AI

DAILY 9.30, 1200, 230, 5.t5,7.45, 1015 DAILY: 9.30. 1200,2.30,5.15,7.45.10.15

:'

PREmWOMAN BAD INFLUENCE
0A1lv:A~~~~2~o"J~2~~~~~;'bi~~~ 11~;~4) DA'ly:~~~~~~,J/fo~~~G.af:s. grio9

)

BAD INFLUENCE
DAlly:~~~frn,J;~~.~la::t th2~92
I • I I I I ~ ; I

BAD INFLUENCE FANTASIA' r.
Roblowe. JamesSpader (2-19) A Wall DIsneyClassic (A)

DAllY; 9.-'5, 12.15,230, 5.15. 7AS. 10.00 --OAIlY: 9.30. 12.00,2.30,515.7.-'5. 1015

BACK TO THE FUTURE III _SHIRLEY VALENTINE

THE HEIDI
CRONICLES met Fiona
Ramsay, Nicky Rebeloen
Jonathan Rands sped by
die Mork.T.oter. Tel:
·(011) 832~1641.

.. .,

BACK TO THE FUTURE III
Michael J. Fox,Chrlslopherlloyd (A)

DAILY 9.30.'2.00, 2.30,515.745, 1015 BACK TO THE FUTURE '"
INTERNAL AFFAIRS OA~~h9~~~~i~~.1~~I~~~li~~~AA)

1~~Atic~h~a'~d G~.~,e~,A~nd~Y~Gt"C1~'aQ(~2"~9~)IIIIDAllY: 9 -'5, 12.15. 2.30, 515,7-'5. 10.00

"

,

',,-
." -- ~

(,~
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/

I'

IAI
IAI

IAI
12·12)

(2·191
12·191

1'1: •

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE 1012)322·7460

PRETORIA

·1,'

BLIND FURY 12·141

THEFABULOUS
BAKER BOn 12·11)

VOLGENDE AAN81mINO
10AVI-ROBOCOP 2,,·11\

PREmWOMAN 12·141

TIlEUTILE MERMAIO 1.11
VOLGENDE UNBIED.NQ

leA •• - ROBOCOP 2",,"

FILMFEES
Skakel teater vir besonderhede

RiC/iAllOGERE E'JUllA R()IIERlSIN~E
TRlIrER ROMA~IIESE KOMErnE' •

PRETTY' WOMAN (i.141
JOEVSTHEVDLCANO ' 'A)

HUllE ISHI[RI AKSIE EN AVONlUUR! VIA DIE
HHEIAMIl('
TEENAGE MUTANT
NINJA TURnES
TRYTHIS ONE FDR SIZE

HUllEISHlfRIAKSIf.ENAVON1UUR'VIR01E
HfUfAMIlIEI

TEENAGE MUTANT
NINJA TURnES lA'
ALL DOGS GO TO HE~VEN • IAI

MIII·IlH:II3I.ZI5.51S,US_
.: (A) VIJ:$lt:1!1I1.I.1S.~15.1.~ 11.41_

JllJ=1rf~rc~~5~'1:[;Il' 'A'
12-12) SPANNtNGVOlLE AKSIE. DRAMA' _

~11.,Il.1S,Z.•. 531.1tSlllI·
Vry-Sit 11II. 1215.UI.S.. J.e. ......
PRETIYWDMAN 12·141

YOLGEHDE""NBIEDINO
18A",,_ROBOCOP 212·'"

WOIlD TANS VERTOON:
001'1 DAE PER WEEX.-
CINE 3

"=::=--...':..::!I ~~r~JfH~\~LC~NO . 1
2.:::.-

CINE 1 .
iiPiiiTERNUWE VRysrnuNGS
BLUEANGELCAFE' (V.tw ,
ALUSTFUL MIND (V ,

CINE 2
THE MISTRESS
SCREW LOOSE

NOURI! .

Iu;lb:IU",US.5.llL.1U••.
THE HUNT FOR REO OCTOBER lA'
SEN! CONrlERY 80 AUC SALOW"'"

~·1L"'UUJ"""I.",U.

t~J~~~ .U£RMfIMtrJWll·
161

< .'

. LAASTEWEEKI

TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES . IAI ~~M:~:I;BElAAIDEOU8BElIIlOl'0I1N~

LOOK WHO'STALKING Itl!l HARD TO KILL '2·18)
IU",.A1TIIlII£lll.mlJT1U1IIWIII THEDEAOPOOL 12.181

ROlPRENTE
LETWELl ALL. ROLPREHTI VtUNDER VAYDA.

005 WES
.(IR1IIU: 1UI. 215.5.1S,1 n,ID...

BUllis: 11.01. 1'.15,1.31. 5JII. 1.45.11"'- ...t:1l.. 2.1'-S,1S, .... IUIl. MOUNTAINSOfTHEMOOI IVVZ:U1
STELLA . 12·'31 THEHUNTFOR RED OCTOBER IA) NWAflE ,lVUNlUUR\f£RHAAlI MET PA1RICl
11mt.!lOlER &STEPIOCtwN$ lUll SUN CONNERY &AlEC BALDWIH' BfRGIN& 1AlNGl.EW1
RCfRfNOlORAMAt _",,'UU..UI,I", " •• Daqlib. 1UI. IUU.3I,UI,U5. 11111M
PREmWOMAN 12·161 I LOVEYOUTO DEATH IZ·121 ~'lI's~I:~JI~ RlUER MiT IIICHAt

' 81
RICHAROGfREfNJlllAROBUUSINDl

MADHOUSEROMAHTt£SE KOlll(DIft IZ·U1 NOtlRI'

1,~~~~1~~J.llo~~m,.J~i'ZI
PRETIYWDMAN ··IZ·14)

~'&~tr9P.J20~~~r~KlJ~~ZI
TIlACEYUllWJil

OIIIIOs'I.IQ,IlIUlI .. TRACftUllU",.1 .
THE lITILE MERMAID IAI

MADHOUSE 12·121LISTEN TOME (2·141 D","'5.3I, 1.1l.11....
ktRk CAM£ROlt 80 JAMIE GERTZ INOlE LISTEN TOME IH4)
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::: NINJA TURTLES IAI

SHE'S OUT OFCONTROL 1""'11
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SANDTON CITY 1.9
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BAD INFLUENCE - Rob
Lowe probeer baie hard
om die slegte invloed te
wees maar dit werk nie.
James Spader is die een
wat beiilvloed word.

Vervolg op bl B8

Regs: Rhoda
Britton, Michael
Moore en Fred
Ross ,n die fliek
ROGER AND ME.

DUlllb;lIU.'ts,S,15,IDII.1IU.
THE HUNT FOR R£O OCTOBER IAI
SlANCQNNERY 80 A1.ECBAlOWIN IN Dlf
SPANNINGVQllE AKSIE. DRAMA'

.haar af te staan toe dit tyd
is. Ook mel Marsha
Mason.

LISTEN TOME 12·111
KIRK CAMERON &JAMIf GERTZ IN DIE
ROERENOE DRAMAl

TEENAGE MUTANT
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MADHOUSE IZ·121
liSTENTOME (2"41
TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES IAI
INTERNALAFFAIRS IH91
DNIlltt'.5.1!8II,t38.53e.I..DII.tDJII ...
BACKTO THEFUTURE 3 (AI

VOLGEHDEAAN81EDlNGI
10Aug-ROBOCOP 21""

II A,g _HEART CONDITION 1>'11
II Aug-OlEHARD 2It11\
DItDEROAll PARXff!IHG If$KIKBAAR

IT'IOORSTf INGAIIG JlA liKE CfNTRE

5UPERAKSlt: RllURtMJ ROBlOW[[N
JA',IfSC;r.Ail£Rt ",

BAD INFLUENCE 12 '"
TWO MOON JUNCTION ,2·111

• I' AUf I lOVE TOU toDUIIl!
lOOlWHO'S tM111IG

deurbring (waar dit baie ,
sneeu) en hoe hulle 'n ski
oord uit die kloue van 'n
klomp gretige boeWe red•.

ERIK, THE VIKING
John C1eese is terug in
hierdie baie snaakse fliek
oor 'n sensitiewe Wiking
(rim Robbins) wat soekna
die antwoord op die groot
vraag: waaroor gaan dit
eintlik nou alles, Daar is
natuurlik vrouens by die
saak betrokke. Ook met
Mickey Rooney.

STEUA - Bette Midler is
'n ma wat 'n dogter alleen
grootmaak en sukkel om

, Tygervallei'

TEL (024)51·5581
VRY/SAT: 2.30,U5, 7,00.n9.15nm
MAAN·ODN: 3.00,6,DD.n 8.30nmALLEEN

KEVIN KLINE. TRACEY ULLMAN
RIVER PHOENIX. WILLIAM HURT

ILOVE YOU TO DEATH
'n O"tlelooftlklSlUM WitdierelneWiarbeld Isll(2-121

* SATERDAGom 11.00vmALLEEN *
RETURN OFTHE.JEDI
VRYDAG: 2,00.UO, U5.n 9.00nm
SATERDAG: ID.30 em,2.0D, UO. 6.45.9.00.m
MAAN·DDN: 2.30,5.3D..8.00nmALLEEN

RICHARD GERE0 JULIAROBERTS

PRETTY WOMAN
SUPER- ROMANTIESE KOMEDIE (2·14)
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MAAN·VRY: 1.45.UO, 1.45,9.3D nm
SATERDAG: 10.30 vm.1.45, UO. 6.45.n9.30nm

SEANCONNERY 0 ALECBALDWIN ,

THE HUNT FOR RED OCTOBER
GELAAI METSPANNING!! Almal

oor twee tieners wat nie
hulle mind kan opmaak of
hulle wit of nie wit nie, en
dis al.· Charlie Schlatter is
die tienerseun wat die
probleem deel.

• SKI PATROL - 'n
Vreeslike vervelige fliek
oor 'n klomp jong
Amerikaners wat die
winter in die berge

• 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.

" ,
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die fliek.

•• DELINQUENTS 
Kylie Minoque in 'n fliek

•• BACK TO THE
FUTURE III - Wonder
waarheen is hulle die keer.
Steven Spielberg het seker
'n plekgekry. Met Michael
J. Fox, Christopher Lloyd
en Mary Steenburgen,

Kaapstad

.. THE LITTLE
MERMAID- Hans
Christian Anderson se
verbaal oor 'n meermin wat
graag 'n mens wU word.
Wenner van twee
Academy-toekennings.OFJESUS

MONTREAL 'n
Mengelmoes van realiteit
en illusie deur regisseur
Denys Archand. Glo
uitstekend,

•••••

•••• MY LEFT FOOT 
Met Daniel Day Lewis in
die hoofrol as 'n
paraplegiese skrywer en
kunstenaar in die fliek wat
vir verskeie toekennings
gekry het.

••• FANTASIA • Die
50steherdenking van Walt
Disney se fantasie-film
.met Leopold Stokowski en
die Philadelphia-orkes.

.... TEENAGE
MUTANT NINJA
TURTLES - Die fliek oor
vier baie dapper skilpaaie,
'n pr agtige . joernalis
genaamd April en die boef
Shredder is uiteindelik
hier.

•••• PRETTY WOMAN •
Richard Gere is 'n
sakeman, kompleet met
grys 'saidies', wat
perongeluk oj> 'n prostituut
verlief raak, Julia Roberts
(van Steel Magnolias
faam) is die vriendelike
prostituut. 'n Lokettreffer,

•• MADAME
SOUSATZKA - Shirley
MacLaine speel' die
hoofrol en dit alleen.·
regverdig 'n kuiertfle by

.....Voortrejlik
····St"k aanbeveel
···Siengerul
··So-IO
·Vermy as jy nugter is
Prente sonderlterretjitf is
nog nie beoordeelnit

*-··QUEENOF HEARTS
• 'n Seun onthou sy
jeugjare, verander sy
familie se lewe tydens een.
aand se kaartspeel en
verlang na die
cuppuchlno-masjien. Met
Anita Zagaria, Joseph
Long en Ian Hawkes.

••••• SEX, LIES' AND
VIDEOTAPE - Andie
McDowell speel die rol
van 'n ongelukkige
huisvrou en James Spader
speel 'n soon hippie met
seksuele probleme in die
wonderlike fliek wat 'n
Palm D'Or by die Cannes
filmfees ingepalm het.

••• THE FABULOUS
BAKER BOYS - 'n Lekker.
agteroorsit-fliek oor 'n
pragtige sangeres

. (Michel1e Pfeiffer) ~ wat 
twee broers se lewe (en'
bankbalans) opkikker met
haar pragtige stem en ,lyf.
Ook met Jeff en Beau
Bridges.

•• THAT SUMMER OF
WHITE ROSES -'n Ma~
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, Met
To.:o Conti en Susan
.George.

.•• I WVE YOU TO
DEATH - Kevin Kline is
die een wat vir sy lewe
moet veg in die komedie,
Ook met Tracey Unman.
William Hurt en River
Phoenix,
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TV2
4.13 Featherfoot Farm' .
4.25AIT
4.42Stepping into Rhythm
5.58 Tydskrifprogram
6.27Epilogue
6.30 In depth programme
7.00News!·
7.31526 '
8.00 Crossbow
8.30JaZz'

DONDERDAG 9

TV3
4.13 Featherfoot Farm '
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Kickers
6.27 Epilogue
6.30News
7.00 In depth programme
7.31 Pick-a-Box ,
8.00Nong Seakaladi i
8.30Jazz· !

8.3060 Minutes
9.00 Bustin' Lo1- kyk
onder hoogtepun " ,
10.30Fietsry
11.00News at Eleven
12.30Can't Stop the Music

Woens 8 Aug:
3.00& 7.45 AWoman
in Flames
5.15 & 10.00 Sex
Mission

TV1
6.00Goeie More SA
2.30Teleskool
3.30 Wysheid van die
kabouters
4.00 Rustelose jare
5.00 Wetenskap in werking
5.15 Tekkies
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00Binnekring
8.00News
9.00 thirtysomething r

10.00City
10.30Diagonal Street
11.00 Strindberg: A Life 
kyk onder hoogtepunte
12.00Face to Face

Tel: (011) 642-8915.

Dond9Aug:
3.00& 7.45 AWoman
like Eve
5:15 & 10.00 Daniel
Takes a Train

M-NET
10.30All of Me
12.00 60 Minutes
3.00Hallo Spencer
3.25The Smurfs '
3.50Dino Riders
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff ,
5.10 TeenageMu~t Hero
Turtles
5.35 Slimer
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 The Dave Thomas
Show
8.30 Evita's Indaba
9.00 The Town Bully
10.35Fietsry
I \.00 Saigon
12.40Divine Madness - kyk
onder hoogtepunte

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold
Beautiful
9.04 Napoleon
Josephine
10.01 Movie Focus ;

, 10.29The Nutt House
10.56TJ. Hooker "

Woman in Flames

Maan6Aug:
3.00 &7.45AWoman
likeEve
5.15 & 10.00 Daniel
Takes a Train

Dins 7Aug:
3.00 & 7.45 Morgen
in Alabama
5.15 Pixote
10.00 Pixote

7.30 Who's the Boss
8.00 Nuus
9.05 Die Guldenburgs
10.00AlfredHitchcock bied

TV3
4.13,Featherfoot Farm '
4.25 Training and
Development
5.58 G I Joe
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depthprogramme
7.26 Crossbow

TV2
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Training and
development
5.58 Jeugdrama
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme,
7.00 News
7.26 Bathathe

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 Napoleon and
Josephine '
9.58 Night Court
10.26 Dwelmboot-
handelaars

aan...
10.30Feiteen Fabels
I \.00 Oordenking

M-NET
'10.30 The Pick-UpArtist
11.50Heart of the Matter
3.00 Hallo Spencer
3.25 The Smurfs
3.50 Diplodo
4.15 InspectorGadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Spartakusand the Sun
OopTyd .
6.00 Loving
6.30 DoctorDoctor
Intekenare
7.00 Oliver'sStory

WOENSDAG ~,

TV1
6.00Goeie More SA
2.30Teleschool '
3.30 The Adventures of
TeddyRuxpin
4.00 Bible Story
4.05Santa Barbara
4.30 Growing Pains
5.00 Innovations
5.15ZAPMAG
5.45 News
6.00Antenna
7.00 Space Experience

7.31 Musiek

12.00 Chacha

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 Slap Shot - kyk onder
hoogtepunte
10.47My Two Dads
1l.13 Paradise

M-NET
10.30Defense Play
12.0060 Minutes
3.00Hallo Spencer
3.25The Smurfs
3.50Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10Teenage Muntant Hero
Turtles
5.35Slimer
OopTyd
6.00 Loving
6.30The Hogan Family
Intekenare
7.00 A Death in California
(deeI2)
8.3560 Minutes
9.00Heritage
I0.00 Gimnastiek,
1\.00 Fietsry
11.30Mona Lisa
1.l0 Stardust - kyk onder

. hoogtepunte

Sat4 Aug:
3.00 Allegro non
Tropo
5.15 A ManLike Eva
7.45 Pixote
10.00 GhaCha

Son 5 Aug:
2.00 & 6.00 TheSex
Mission

"'4.00 en 8.00 A

SAIGON(ook bekend as Off Limits)wys vanaand op M-Net.TweeAmerikaanse speurders
(WilliamDafoeenGregory Hines) vermoed dat een van hulle offisieredie moordenaarvan 'n
klompprostitutein Saigon is. Ook met Amanda Pays.
Laat-aand kykers met M-Net dekodeerders, hier's baie goeie nuus. Volgende week van
Maandag tot Vrydagaand wys 'n reeks musiek-flieks en konserte met onder andere Bette
MidlervolgendeDonderdagaand om 12.40. Woensdagaandom 12.30wys die ou disko-fliek
CAN'TSTOPTIJEMUSICmet dievergetegroep TheVillagePeople.THATLLBETIJEDAY
wys Maandagaand om 12.30 en die vervolg op die fliek wat in die vYftigerjare sfspeel
STARDUST wys Dinsdagaand om I.lO. ,)
PaulNewmanvertolkdie hoofrol indie f1iekSLAPSHOT~wat hy sekerlikwilvergeet.Dis 'n
storie oor 'nderderangse yshokkiespanen hulle baie probleme.Ook met DaveHamon.
BUSTIN'LOOSEis 'n f1iekoor'n skoolhoof(Cecily Tyson)wat besluitom 'ngroepemosioneel
en fisiek gestremde kinders na haar ouers se plaas te neem nadathulle skool weensgeldelike
problememoes sluit, Die f1iekwysWoensdagaand op M·Net. <>Om met RichardPryor.
'nRebelsejong meisie(Kitty Winn)sterf arnper in 'nmotorongelukindie f1iekMESSAGE TO
MYDAUGlITERwat Maandagaandop M-Netwys. Haarpa (MartinSheen)probeerhaar help
deur 'n bandopname te gee waarop haar rna - wat asn kankerdood is - van haareie opstandige
jeug vertel. .
'n Gedramatiseerde reeks oor die lewe van die Sweedse dramaturg AugustStrindbergbegin
Donderdagaandop1VI: In die eersteepisode wordsy leweas jong seun asookdie invloed van
die aktriseSiri von Essen op sy leweuitgebeeld.
Die tweeledigemini-reeksA DEATHIN CALIFORNIAwatMaandagen Dinsdagaand op M
Net wys, isgegrondop 'n ware moordsaak waarvan 'n bedorwesosiale vlinder(CherylLadd)
aangeklaword.Ook met Sam Elliotten John Ashton.
Dievervolgop dieemosionele f1iek Love Story is OLIVER'SSTORYwat Sondagaand op M
Net wys. Oliver (Ryan O'Neal) ontmoet 'n geskeide beroepsvrou (Candice Bergen) maar
altwee is baieversigtig na hulle verlieseen onseker of die ding tussen hulle sal uitwerk.
'nTV-nuusleser(MartinSheen) botsmet sy onvriendelikebaas (PeterRiegert)en worstelmet
sy eie joemalistieke integriteit wanneer hy 'n storie breek oor 'n skooImeisie wat deur haar
onderwyserverkrag is in NEWS AT ELEVEN wat Saterdagaandop M-Netwys.

Vandag:
3.00 & 7.45 Lonely
Hearts
5.15 & 10.00 The
Grass is Singing

TV3
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Countries
4.45 Dealingwith Dogs
5.58 Thakaneng
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depthprogramme

Mini Cine
- Pretoriastraat 49,
Hillbrow:

Intekenare
7.00 A Death in California
(deel 1) • kyk onder
hoogtepunte
8.30 Face to Face
9.00 Message to my
Daughter - kyk onder
hoogtepunte
10.15Fietsry
11.00Blood Vows
12.30That'lIbetheDay- kyk
onder hoogtepunte

• JOHANNESBURG

TV2
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Countries
4.46 Dealingwith Dogs
5.58 Centurions
6.27 Epilogue
6.30 In depthprogramme
7.31 Tydskrifprogram

,Die Osprey Filmfees

'Bette Midler na middernag

TV1
6.00 Goeie More SA
2.30 Teleskool
3.30 Oscar
3.45Wielie Walie
4.00 Rustelosejare
5.00 As die eeudraai
5.15 Super-Snuiters
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Fox en vennote
8.00 News
9.00 Dallas
10.00The GoldenGirls

. 10.30No Jacket Required
11.00TopSport
12.00 EveningPrayer

TV1
6.00 Goeie More SA
2.30 Teleschool
4.05 Santa Barbara
4.30 Just the Ten of Us
5.00 Innovations'
5.15 Bionic Six
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 Major Dad
7.30 Origins
8.00Nuus
9.00TopSport
10.00St Eligius
10.500ordenking
11.00TopSport

M-NET
7.00 Indiese programme
10.30Portugese programme
Intekenare
1.30Sylvanian Families
2.00 Mac and Mutley
2.30 Superbook
3.00 Blue Thunder
5.00 Supersport
5.30 Fietsry
OopTyd
6.00 Beauty and the Beast
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00Wild World of Animals
8.30 Oliver's Story • kyk
onder hoogtepunte
10.00Tennis

Tel: (021) 24-5927.

10.59Muzik a la Carte
11.31 TopSport

TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
5.58 Dikolong
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.31Police File
8.00After 8
8.30 Sediba Sa Moya

Bombay.

Screen 2:
1.45 The Life of
Bruckner.
4.00 Eat a Bowl of
Tea.
6.00 My Sweet Little
Village.
8.00 La Lectrice.
10.00 Eat a Bowl of
Tea.

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
5.58 Hello Kitty's
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News
7.31Police File
8.00Velaphi
8.30Ziyaduma

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.03Family Ties
9.30 Wiseguy
10.27Unsolved Mysteries
11.20Rock 'n Roll Palace

M-NET
10.30Aliens
3.00Hallo Spencer
3.25The Smurfs
3.50Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero

,Turtles
5.35 Spartakus and the Sun
OopTyd
6.00 Loving .
6.30Perfect Strangers

TV2
11.00 Educational
Rendezvous '
3.10 TopSport '
6.30 Epilogue
6.45 News
7.01 Top 20
8.55 Oordenking

" .(

11.50The Thoms
12.15 Epilogue

TV4
6.02 Mr Belvedere
9.52 Kupid
10.36 Benson
11.03 Our House
11.53 SledgeHammer
11.32TopSport

TV1
12.30Joy of Music
1.00TaoTao
1.3OZET!
1.40The GummiBears
2.00 Walt Disney-fliek
2.50 Die Waltons
3.45 Collage
4.45 Beyond2000
5A5 Life Style
6.40 Thy KingdomCome
7.00 50/50
8.00 Nuus
9.00 Dokumenter
10.35A Look at the Book
10.40Lig vir die wereld

TV4
10.00 Impressions
12.00TopSport
9.04Fliek

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

Saterdag:
Screen 1:
3.45 Chouansl '
6.15 Salaam

.Bombay.
8.15 One Deadly
Summer.
10.30 Salaam

TV3
12.00TopSport
5.57 Terasse
6.30 News
6.45 In depth programme
7.01 Imahlasedia Tumelo
7.55 Oordenking

3.45The Ute otBach.
6.00 Salaam Bombay
8.00 Eat a Bowl of
Tea.
10.00 LaLectrice.

, M-NET
7.00K-TV
11.00DefensePlay
12.30Secret Passions
2.00 Motorsport
3.30 Rugby'.
5.00 Royalty Special
OopTyd
6.00 Diamonds
6.55-Boks
Intekenare
7.00 News at Eleven - kyk
onder hoogtepunte
8.35 Boks
10.00The AnimalContract
11.00The Pick-UpArtist

\ 12.20 Clue'

TV2
1.00Top.Sport:
5.57 Vulkane,
6.30 In depth programme
7.45 Nuus
7.01 Masekhane

.. 7.550ordenking

SATERDAG 4.

:,..VRYDAG 3 ,';'
i AUGUSTUS ~

Screen 2: '

'TV4 '
5.00 TopSport
9.04 F1iek
10.59Musiek
I 1.37MASH '

Labia
- Oranjestraat 68:

Vanaand:
Screen 1:
3.30 One Deadly
Summer
4.45 My SweetLittle
Village.
7.45 Chouansl

,,...-

KAAPSTAD

TV3
5.57 Dramareeks
6.27 Epilogue
6.30 News .
7.00 In depth programme
7.31 Imalini '
8.15VideoJuke B-ox'

'~ , Gldse saamgestel deuf
DEBBIE AMOS·

TV1
5.570ggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum
7.00Goeie More SA

_~.oo Opvoedkundige TV
11.00Oskapades. '
11.10Die Robinsons
11.35Oorlewing
12.00TopSport
6.00Nuus
6.I5 Kompas
6.20 Boeremusiek-'
kompetisie
7.00 Die waaghals ,
8.00News
8.35 LALaw
9.30 Fliek

TV1
6.00 Goeie More SA
2.30 Rags to Riches
3.30The 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
7.00The Dirty Dozen
8.00 Nuus
8.45Police File
9.00 Vendetta

,10.00 Die gebeime laai
11.00TopSport
12.00Oordenking

,(:

TV2
5.57 Dramareeks
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News
7.31 Imalini
8.15 Video JJJ"e Box

M-NET
10.30Mona Lisa
12.10Newsnight
3.00Hallo Spencer

~.30The Smurfs
3.50Din~iders
4.15 Inspector Gadget
4AO The Flintstone Kids
5.00 Hot HitS.' ':

'OopTyd i

6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare

, 7.00 Blood Vows
8.30Saturday Night
9.00 Saigon! - kyk onder
hoogtepunte '

, 10.40Newsnight "
11.00All of Me
12.30The House on Carroll
Street

VryDagl 3Augu~tus 1990 88
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