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Jacques Pauw
'N VLUGTENDE twaalfjarige kind is verlede
week op die walle van die Sandspruit in Se
nekal deur 'n polisickonstabel doodgeskict terwyl
hy deur die spruit probcer swem het. Die seun
. a~nY~r,o!~~it polisie.-aanhouding onts.nap

Die skok en w&w. diefsta] aangehou IS.
. ..-",--nasem..\ b _--' _

Botsane se dood het hierdi e we!!.... w ••e • -'~ "

n"adatdit bckend geword het dat die polisie
koeel die seun op die brug van sy neus, net
onde r sy <>C, ge tref het.

n nog getuienis wat Vryc Weekblad van
deesweek op die Vrystaatse dorp ingewin het,
blyk dit dat Botsane voor sy onts napping aan 'n
asblikdeksel vasgeboei was . Hy het gehuil en
was baie bang.

Brain Currin, nasionale direkteur van Regslui
vir Menseregte, het gese hy is geskok deur
B asenki se "wreedaardige dood". Die optrede
van die polisie kannooit geregverdig word nie.

"'n Verswarende faktor is dat dit aanvaar
word dat kinders onder die ouderdom van 14
jaar on toerekeningsvatbaar is . Die bcwyslas
bcrus op die Staat om die teendeel te bewys,"
het Currin gese,

Hy het gevra dat die polisiemanne wat by
die voorval bctrokke was,onmiddellik geskors
moet word. 'n Dringendeondersoek moet gedoen
word om vas te stel hoe dit gebcur het dat die
voortvlugtende kind tussen sy oe geskiet is.

Die kommissaris van polisie, genl Hermie
se Witt, het vandeesweek sy spyt oor die voorval
uitgespreek en gese dat dit jammer is dat "die
jong seun sy Icwe gelaat het",
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.korru psie.
Soos die onthullings een op die ander volg,

kan niemand verkwalik word nie as hy dink da t
waar 'n groot skelm ook al partytjie hou, 'n
mini ster of sy seun teenwoordig is.

In die volgende weke en maande ga an die
onthullings nog dieper in hoe kring e insny.

Tel: (011) 836-7236/7/8/9

Martin Welz

Onthullings oor wye korrupsie op die heel
hoogste vlak is besig om soos 'n veldbrand te
versprei en die land se vertroue in sy regering
erg te ondermyn. Hierdie week all een het twee
Nasionale Party-Lf' 's en 'n minister bedank
weens bewerings oor wanadministrasie en
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Vrye Weekblad
se hofsaak:
toetssaak vir
persvryheid

van k o
DIE era van PW Botha, wat tien
jaar gelede op die trappe van die
Parlement ingelui is met In be
lofte van skoon administrasie, is
besig om sy einde te nader . as
waarskynlik die mees korrupte
tydvak van die eeu.

Botha
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PW se eravan korrupsie en wanadmlnlstrasie

Vanbladsy.l verlede Dinsdag die laaste keer ge- ek sy kop in my hande geneem en
. 'sien toe hy vir haar gese het hy gaan ,hom styf teeniny vasgedruk. '

De Witt het bygevOeg dat die .. video's by 'Ii maatjie kyk. , "Hy het nog die blou 'skipa' en'
polisieman wat Basenki geskiet het, -- Volgens die polisie is hy op die- grys langbroek aangehad waarmee
oenskynlik regmatig in die uitvoe- selfde daginhegtenis geneem toehy ek hom laastegesien het. Daar was
ring van sy pligte gehmdel het. op heterdaad betrap is waarhy by 'n ookbytmerkeaandieres van syIyf,"

Currin se Artikel 49 vm'die sakeperseel op die dorp ingebreek vertel Julia. ~

Strafproseswetmaak daarvoorvoor- het. Daar word ook ander huis- Die polisie.on.t.---arl:Jasenki
siening dat 'n polisieman slegs die braakklagtes teen hOm ondersriek. t'",~"r""unde aan sy Iyf gehad het
mate van geweld mag gebruik wat -, BotsanehetWoensdaroan~ense ?on?e!s n?Oit in die soektog

_nodig is om 'n verdagte of ontsnapte'n fami1ieH,I0m-----dh""[ asenkl m gebruik na die kind se ontsna.pping
, aan te keer., " _~.llt IS. at aar v?Cte seer nie.

"Ditsalabsurdwees v.~..~as, het sy haar oudste kmd, ~a- 'nWerkervanSenekalsemunisi-
( , sou~'''''',.q ll?,.;.Jd-'-' lnder mamer p~eko, dorp t~ gestuur om wt te palteit was verlede Donderdag in die

'Wo_-u'Ule 1CU1 weer gevmge te vmd wat aan die gang was. o'mgewingwaar B nki k' t'
.,~ .. neemnie ". AC . M h k Id ase ges Ie IS•

. "', ,se u~n, . . '.. . ap e overte atsyBasenkiin 'nGroepwerkershetaandiepaddaar
. ' n Skakeloffisler van die polisle ,die agterplaas van die polisiestasie naby gewe k ·H I h . d'

se 'n ond kd . 'fh ' r. oewe y me Ie,
. ersoc . ossler IS g~. aangetre et. n Asblikdeksel was skietery gesienhet nie, vertel hy dat

Die seun se Iyk IS na Bloemfontem aan sy een hand vasgeboei Die kind tweeblank r .
geneemwaar 'nnadoodse ondersoek was bang en het gehui!. Die polisie op die tone~tn eenDs~artpok ISle~1an
ophom ged . D' I ksk .. hI' was. lewer erwi sy

oen IS. ~e y. oumg IS et g 0 geweler dat kos wat Botsane naam uit vrees vir viktimisasie nie
afgehandel,.maar die wtslag daar- saarngestuurhet,aan hom gegeewml. g hA.' .
vansIb d' lik D enoem e me.

a eers y Ie geregte e on-. iepolisiebcvestigdatMapheko Hy' v~rtel dat die twee blanke
ders~k ~~end gem~ word. . h8;arbroer.bcsoek het, maar ontken " ,polisiemanne in 'n rooi motor na die

Diepolisiehetbcvcstlg dal Basenki'. dat kos OOlt ter sprake was. rivier gejaag het Agter in die motor
verlede Donderdag doodgeskiet is Botsane se'n polisiemanhet haar wastweebonde. Die swart lisieman
nadat hy ontsnap het. Hulle verkIa- Donderdagaandkom wakkerklopen . was op 'n fi ts D' k po. b
ring luisoos vol ... S art k ed Id' B Ie. Ie ar was na y

g: n w on- meeg, ee at asenkidoodis.Syis genoeg vir diewerkers om die Lad _
stabel het h?m gewaar en te fie.ts' daarna na die polisiestasie gebring brand-nommerplaat te identifisee;'

. a~tervolg. Die v~lugten~e het In waar aan haar vertel is dat Basenki Die polisiebevestigdat die honde-
die vol SandsprU1t gespnng en' weggehardloop het en doodgeskiet ' eenheidop Ladybrand" . tor
deurgeswem. 'is. " m n TOOl mo

. "T!>C hy ariderkant ui~im, is 'n Die poli.sie sou aan haar gese het ry.cUrrin se in sy vetR:Tatifl]": '''Die
S~ootophomgevuur.HYlSnC)(~llo.t- datBasenki ?Dtsnaphettoe die bocie SA Polisie gebruik te dikwels oar-
t~g.gewond en het teruggeval m die losgernaak IS. Hy het oor die hoe matige geweld w h II .
nVler. Die liggaam is later 'n entjie heining by die polisiestasie geklim wonemisd d' ~nheer ~ e ge-
ondenrie gevind " h dl ' a Igers m egtems neem.

.' . en wegge ar oop. n Swart poli- Dit is heel moontlik die evol van
Basenki het sa~ met sy sewe sieman het h~ gesi~n en m~t sy drie jaar van noodtoesta:de w:t die

broers en susters m n tweekamer- fiets agtemageslt. Hy ISkort hlema polisie so te SA t .
huisie in d' to hi M b 'di alI • e vrywaar een emge

. Ie wns p atwa ang q> ewe vandie Sandspruitgeskiet.' sivieleof kriminele kIikheid.
net bwte Senekal gewoon. Sy ma, ' Botsane' verte! dat sy Vrydag- "Ind' . d" S ~ .
JuliaBotsane,wasnognooitgetroud oggend Basenki se Iyk moes gaan;' - d lenh·led,taatDlalelstrengsbrutappe

. aakd' k' d all '. A". .: . ' oen om leT Ie ,gev e van ta-
me enm Ie m ers eengroat. wtken. Sy se: Die koeells voor by" II'tel't te be'" d' . , t ft' .'

Botsan t t nl • '. ' . em Ig DIe, gaan seres
ewas 0 0 angs nog n' syneusnetondersyoemenhetagter van' . I' . k d 'erd'h . hul d' do . " , . me-po 1t1e ,e ver agtes v er

IDS poP. Ie rpwaarsyR50~ by sy kop weer uitgekom. Nadat ek' toeneemen km' dit uiteindelik as
maand verdlen het. Sy het Basenki sy mond en sy oe toegemaak het, het . aanvaarde optrede beskou word.'"

SUID-AFRIKA

korrupsie gemaak word nie,
Kerzner self het, natuurlik, reeds

na 'n ander werelddeel verhuis. En
die casino-hotel wat onvoltooid buite
Umtata staan word in elk geval met
Suid-Afrikaanse belastingbetalers se
geldgebou- indienaam vanontwikke
ling .:

Fndan isdaarnatuurlikhul klien\e:
die massas kiesers endobbelaars wat
hulle uit wanhoop hulle op die lot
beroep.

. Lede van die AWB spreek hulvolgehoue steun aanEugeneTerre'Blan
che, omstrede leiervandie organisasie, by 'n hoofraadsvergadering uit.

Twee munislpale polisiemanne en 'n lid van die publiek word in
Soweto deur twe~ ANC-Iede met AK 47's doodgeskiet.

Dr Danie Craven, voorsitter ~im die Suid-Afrikaanse Rugbyraad, en
brig Roy During, afdelingskornmissaris van die polisie in die Weste
like Provinsie, besleg hul geskil nadat brig During vroeer hierdie
maand by die jaarvergadering vimdie rugbyklub Polisie (Skiereiland)
vir Craven oor sy gesprek met die ANC gekritiseer het. , .•'

Die nuwe pouslike gesant in Suid-Afrika, aartsbiskop Ambrose de
Paoli, vra in sy openingsrede van die jaarlikse sitting van die Suid
Afrikaanse Katolieke Biskoppekonferensie dat die realisme wat in die
Namibia-vredesooreenkoms geseevier het, ook op die probleem van
apartheid in Suid-Afrika tocgepas word.

Die nuusbrlefvan die Nederduitsch Hervormde Kerk, enigste van die
drie Afrikaanse susterkerke wat vroue toelaat om in die amp van
ouderling en predikant te dien, berig dat net vier van die elf vroue wat
die kerk die afgelope agt jaar aspredikante toegelaat het, tans heeltyds
aan gemeentes verbind is.

Twee ploftcestelle ontplof in Umtata, Transkei, by die huis van
" Charles Sebe, uitgeweke voormalige veiligheidshoof van Ciskei. '

Anglo American kondigaan dat twee mynwerkers gesterf het en vier
beseer is in 'n rotsstorting by die President Brand-Goudmyn nadat 'n
aardskudding die,Vrystaatse goudvelde Woerisdag getref het.

Pietie du Plessis, Minister van Mannekrag en Openbare Werke,
bedank as lid van die kabinet en die Volksraad, Nog twee LP's, Peet de
'Pontes van Oos-Londen en Leonde Beervan Hillbrow, kondig ook aan

, .dat hulle gaan bedank. Parlementere tussenverkiesings in Lydenburg,
_.. Hillbrow en Oos-Londen sal gehou word.

Die Internation~1CricketConference (ICC) besluit om krieketspelers
. -wat bande met Suid-Afrika he't vir tot sewe jaar uit intemasionale

, krieket te skors. Die besluit geld vir spelers wat van 1 April af aan
,krieket of enige ander sport in Suid-Afrika deelneem. Die Freedom
Associationwilnaaanleiding van die besluitdie ICChof toe vat vir "die

,verbreking van die kriminele en I'lviele Britse reg". ".'

Die Suid-Afrikaanse bokser Sugarbqy Malinga wordtydens 'n nu
uskonferensie in Wes-Berlyn deur anti-apartheidsbctogers gedreig,
souhy Saterdagaand teen die Wes:-DuitserOraciano Rocchigiani boks.
Hulle salboks in;'n:gCveg van 12 rondtes om die Intemasionale
Boh£~lasleie super-iniddelgewigtitel. '''Ek boks vir my vrou en
kinders. Ek is 'n Zoeloe en boks ook vir hulle en elke 'ander mens in
Suid-Afrika," het Malinga gereageer.

Die gemiddelde lewenSverwagting onder Suid-Afrikaners is 54 en die
onder burgers van die Volksrepubliek van China 69 jaar, terwyl die
totale Bruto Nasionale Produk van SA 15 keerhoer as die van China is.
~ie bcvind~g verskyn in 'n verslag vir die' "Second Carnegie Inquiry
mto Povertym SouthAfrica" deurprofFrmcis Wilson en dr Mamphela
R~P?ele, albeivan d~e Universiteit van Kaapstad. Die ongelyke ver
spreldmg vanrykdom InSA lei daartoe dat talle swartmense hier 'n veel
laer lewensverwagting het en dat die gemiddelde kindersterftesyfer.'
onder SA swartmense hoer is as die ooreenstemmende syfer van ,
buurstate soos Botswana, Zimbabwe en Zambie.

Staatspresident PW Botha word uit 2 Militerc Hospitaal in Wynbcrg
ontslaan en keer terug na sy arnpswoningWestbrooke in Kaapstad. Hy
sal vir sowat ses weke moet herstel. Waamemende president Chris
Heunis seBothase toestand salnie die verkiesingsdatum beinvloed nie.

Dave Dalling, PFP-woordvoerder oor wet en orde, se dit Iyk asof
persone tot in die hoogste regeringskringe by die on4ersoek van die
Harms Kornmissie betrek word. Meer bewyse van die betrokkenheid
van kabinetsministers in die sake van Albert Vermaas het na vore
gekom. .

Die Boksburg-alliansie, 'n groep inwoners van Boksburg wat die KP
~e klein apartheid op die dorp teenstaan en pogings aanwend om {lie
Inwoners van Reigerparken Vosloosrus oor te haal om nie lede van die
Alliansie se besighede boikot nie, stel 'n verklaring van beginsels op
wat die betrokke eienaars in die vensters van hul besighede sal plaas. ,

Die Rooms-Katolieke maandblad, 30Giomi, berig uit Rome dat Pous
Johannes Paulus II van voomeme is om Suid-Afrika aanstaande jaarte
besoek. Die Vatikaan weier om die berig te bevestig..

Die oud-president van Zimbabwe, Canaan Banana,leier van 'n groep
kerkIeiers (waaronder ECrw Frank Chicane) wat agt lande besoek om
verskerpte sanksies teen Suid-Afrika tepropageer, sena afIoop van die
groep se besoek aan Sir Geoffrey Howe, Britse minister van buite
.landse salce,ciathul oproep 'n teleurstellende reaksie uitgelok het.

Aile politleke kommentaar Inhlerdleultgawe vanVryeWeekbrad IsdeurMaxduPreez, en
opskrlftedeurKoosCoetzee. AloofIsvan Br~straat153. Newta;vn, Johannesburg.'

Die week i~Jt.ie .nuu~~~
, .

Dit tcrwyl die drie lede van die
kommissie elkeen aan die skrywer
vim hierdie artikel ontken het dat hy
dit gedoen het,

Maar P\V, Botha verteenwoordig
net die een kant van die era. 'n Ander 
is Sol Kerzner, sonkoning van Suid

.Afrika 'se dobbelryk. S6 magtig en
invloedryk is hy dat die Johan-

.nesburgse Effektebeurs en van die <

land se grootste maatskappye nie
fout kan vind met die winste wat uit

Vanbladsy 1 Die arnptelike verduideliking vir geidentifiseer nie.
Selfbevoorrcgting, misbruik van die geheime verhore was dat dit oor Vrye Weekblad vemeem uit 'n
posisies,onwettigevaluta-transaksies afdrciging gegaan het en dat die Wet betroubare bron dat 'n ondersoek in
enomkopcryisvandiemisdadewat voorsiening maak vir die besker- Suid-Afrika onder leiding van die
binnekort oopgevlek kan word.' ming van 'n afgedrcigde se iden- destyde hoof van Nasionale Intelli-

Hoeweldit PW Bothatoteer strck titeit, gensie (BOSS), genl, Hendrik van
«>: dat hy die Hanns-kommissie aange- .' Brnstige :beweringe oor groot : den Bergh, begin is.

stel het, word sy administrasie eer- bedrae omkoopgeld wat bckende . Die ondersoek isbinne dae gestaak
der gekenmerk deur 'n onwilligheid sake~ aan llJllPSdt:aers soubcm:u op aandrang van PW Botha, wat toe

• om te riridersoek en oop te krap.» . ,,_ het vtr voordele VlI;1l die kant van die •.; Minister van~rde<liging was. Botha
'n Sprekende voorbeeld hiervan ' staat, s:u dus .noolt bekend gemaak. h~t daarop aangedring dat sy depute-

isdiegeheime0J¥im0ek oorbcweade word m~. Fanie B?tha, as bcweerde ment die saakselfondersoek. Eerste
onreelmatighede waarby Pietie du afg~rel~d~, en dit ~ee hy as Minister JohnVorsteren die Kabinet
Plessis dieMinistervanMannekrag semor minister na bewenng mee af- het ingestem.Daar is nooit weer van
walrodwe weekbedank het,alvc:rlede gedreig kon word, moes bcskerm gehoor nie. .
jaar betrokke was. w 0 rd. Die vrae moet nog steeds

Vraewordnougevraoorhoekom Selfs die Advokaat-Generaal, beantwoord word: Wie het die
die hof Du Plessis se versoek vir 'n regter PietvanderWalt.hetsoos die omkoopgeld ontvang en watter rol,
geheime ondersoek. toegestaan het.· graf geswyg oor klagtes wat hy oor indien enige, het dit gespeel om die
Diepubliekhet sekerlikdiereg gehad Fanie Botha ontvang het, Regering te oorreed om Hercules-
om te weet waaroor die ondersoek Ditisdusg'n wonderdatBothase vragvliegtuie aan te koop?
gaan. opvolger, Pietie du Plessis, hom Die Lockheed-skandaal is des-

Die Advokaat-Generaal se onder- verlede jaar ook op die geheime tyds oordonder deur ons eie In-
soekna hierdie onreelmatighede het verhoor beroep het nie, . ligtingskandaal watkort op sy hakke
ecrsbegin nadatpersberigte hieroor: Vrae oar die openhartigheid van gevolg het. In die loop daarvan het
verskyn het. ' '.' die Botha-administrasie het reeds meer Botha sy strategiese vemuf bewys.

, Maarvir ingeligteswas die tekens as tienjaargelede met die Lockheed- endie haas onmoontlike bereik deur
allankal daar dat Suid-Afrika se skandaal in Amerika ontstaan. asleiervandieNasionale Pmtyverlcies
Regeringsadministrasie op 'n kor- 'Amerikaanse ondersoekers het te wordondanksdie feitdat Transvaal
rupsieskandaal afstuur; , afgekomop reuse ornkoopbedraewat die volstrekte meerderheid in die

Daar word al meer as tien jaar aan buitelandse politici gemaak was Party het.
gepraatengeskryfoordiegeweldige om Amerikaanse vliegtuie tekoop - En tog, was dit nie vir Botha se
korrupsie in die tuislande, en veral onder meer Hercules-vragvliegtuie. eieoptredenie,sou die Inligtingskan-
oor die berugte Matanzimas van die Prins Bernhardt van Nederland is daal waarskynlik nooit plaasgevind
Transkei. Daar is boeke oor korrup- meer as 'n miljoen dollar betaal en is het nie, . ,
siegeskryf, maar al wat dieRegering as gevolg van die skandaal van die Al die geheime projekte is gefi-
daaraan gedoen het, was om nog meeste van sy ampspligte onthef. nansier met geld wat onwettig
meergeldvandiebelastingbetalerin Die eerste minister van Japan het toegeken is uit Botha se verdedi-
die tuislande in te pomp. bedank oor sy betrokkenheid. gingsbegroting,Die bctalings is eers

Daar is talle voorbeelde van die Nog 'n Europese politikus wat na Botha se :verkiesing as leier
Regering se onwilligheid om die kniediep by die skandaal betrokke terugwerkend deur die Parlement
korruptes aan die kaak te stel, Die . was, is .die destydse Wes-Duitse gemagtig. '
publiek moet nou nog hoor van die ' minister van verdediging en jare- Daar isn6gvrae:Waarom is regter
korrupsie wat gewentel het om oud- lange mend van PW Botha, Franz- Anton Mostert, wat die korrupsie en
minister Fanie Botha, die man' am' Josef Strauss, wat uit sy amp moes leuens oopgevlek het, so stief deur
wiePW Botha sy verkiesing as par- bedank, Botha bchandel indien eerlikheid en
tyleier grotendeels te danke het.: . In die Amerikaanse ondersoek is "openhartigheid hom so na am die

Pleksvan 'nopenbare ondersoek, getuig dat die' grootste enkele hart gele het?" ,
is daar twee geheime verhore onder omkoopbedrag wat Lockheed betaal Enwiehetdie &asmus-kommisSie
uiters vreemde omstandighede in het, aan 'n Suid-Afrikaner betaal is: - se verslag met die hand, verander,
Kaapstadgehou. , :: Daardie Suid-Afrikaner is nooit ;voordat dit openbaar gemaalc is? ,

Jong' seu~ kry' polisie-koeel in kop
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raal, Louis Pienaar, dat wetgewing
,voorberei word om "geweld en in
timidasie" tydens die verkiesings-
veldtog te voorkom. .

Pienaar se konsep-wetgewing wat
politiekepartye wat geweld voor-.
staan, salverbiedomaan die verkie
sing deel te neem, is byna voltooi.

Die verkiesing behoort volgens
die Westerse skikplan, soos vervat
in Resolusie435.plaaste vindennie
volgensSuid-Afrikaanse, wetgewing
nie. Die skikplanbevatvoorskrifte
oor politieke partye se :houdings
teenoor geweld.

,...... '

Boer se vonnis 'erg
onvanpas', Sf Balieraad
DIEvonniswat aan dieboerJacobusVorsteropgelS is virsy sanded
aan diedood van 'n plaaswerkerwasso "ergonvanpasdatdit nie net
skok nie, maar ook woede en kommeruitlok", het Johannesburgse
Balieraadin 'n ongewone verklaringdie weekgese.

VerledeNovember is Vorster 'n volledig opgeskortevonnis deur
RegterJJ Strydom in die Hooggeregshofop LouisTrichan opgele,

Vorsterse klaarblyklik ligte vonnis het wyepublisiteitgeniet en
dieregter se bevindinge is skerp in die media veroordeel.

DievoorsittervandieJohannesburgseBalieraad,advMLabe.SC.
het gese die Raad spreek hom nie gewoonlikoor uitsprake uit nie.
"DieBalieraadhet gevoeldisnodigom'nverklaringuit tereikomdat
die vonnisdie onderwerpvan wydversprejde kommeris." , '

Vorsteren sy medepligtige PetrusLeonard is aangeldavan moord
nadat hulle Eric Samboop 11-12Desember 1987aangerandhet,

Hulle het onskuldig opmoord gepleit, Vorsterhet wei skuldig
gepleitsan strafbare manslagen Leonard san aanranding. Dit is deur
die staataanvaar en hulle is op hierdie aanklagteskuldigbevind.

Vorster is vyf jaar gevangenisstraf opgele, wat in die geheel
opgeskort is. 'n Voorwaarde van die opskorting was dat Vorster
Sambose weduwee en kinders R130 'n maandvir vyf jaar betaal.

Aan boom vasgemaak
Vorsterisook 'nboete vanR3000(of12mamde) oPgele. Ditmoet

teen R250 'n maand oor 'n tydperkvan vyf jaar betaalword.Leonard
is 'n boetevan R500 ofdriemaandetronkstrafviraanranding opgele,

Die twee mans het Samboop 11Desember1987gevangen hom •
na Vorsterse plaas geneem.Hullehet hom aangerand, hom geskop
terwylhyopdie grondle.enhom toeoornag aan'nboom vasgemaak,
Die volgende dag is hy weer aangerand en toe deur Vorster na die
polisie geneem, Hy is kort daama dood.

RegterStrydom het bevind datVorsterse jeug en vootvarendheid,
asook 'n klein hoeveelheid alkohol, tot sy betrokkenheid by die
aanrandinggelei het, Maardie Balieraadse Vorsterwas reeds 22 en
het op sy eie plaas geboer,

Regter Strydom het ook die verleentheid wat Strydom sou ly
weens sy kriminele rekord in ag geneem, .

"Behalwedie feit dat die hofrekordgeen genlienishieroor bevat
nie, ishierdieoorwegingeskaarsrelevantwanneerditvergelyk word

, met die feit dat hierdiepersoon dieoorsaakwasvan die wrededood
, van dieoorledcne. .... ,

"Asdie opvatting in 'n gemeenskap groeidatdat so 'n misdaad so
'n onbeduidendestraf verdien,kandie handhawingvan wet en orde
erg ingevaargestel word.Geenwetsgehoorsame salveiligwees teen
gewelddadigeen gevoellosemoordenaarsnie," se die Balicraad.

.Nehova; het gese die pogings is
"sinister"en dat so 'n klein VV-mag
ditvirdieSuid-Afrikaanse veiligheids
magtemoontliksal maak omburger
likes tydens die verldesingsperiode
te intimideer. '

Die sekretaris-generaal van die
VVO, Perez de Cuellar, het vroeer
gese die vennindering sal die VVO
sowat R600miljoen spaar.Sy voor
stel genietdie steunvanSuid-Afrika
en die Wesmagte.

DaarwordookverwagdatSwapo ,
negatiefgaanreageerop dieaankon
diging <leur die administrateur-gene-

OnweerswolkeOm "
• , -,' r " -'j

skikkin rs ilan. g p, '
" .~" ;. . '.' , . '. .' "" .

ONWEERSWOLKE beginsaampak
omdie skikplanvirNamibiawatoor
twee maande geimplimenteer moet
word.

DiepotensieJ.e probleme draai vera!
om dieverkleining aldannievandie
VV-toesigmag; Suid-Afrika se waar
skuwing datdieooreenkoms ingevaar
is weens 'n beweerde opbou van
Swapo-rnagte aan die grens; en
voorgenome wetgewing in Wind
hoekompartye watgeweld goedkeur,
te verbied om aan die verkiesing
deel te neem.

: Swapo het die week gese die
voorstel dat dieUnitedNations Tran
sitionAssistanceGroup(Untag) van '
7 500 tot 4 650 verklein word, "be
laglik en onaanvaarbaar" is.

Die organisasiese onder-sekre
taris vir inligting enpublisiteit, Kandy

betrokkeartikeI verbieddanook
.indirekte aanhalings en gebruik
vanmenings.

In syrepliekhet Bertelsmann
gese: "As die staatsaanklaer se
argumentaanvaarword,beteken
ditdat die wetgewer 008 probeer .
vervlaken veronnosel."

Bertelsmann het gesedat die
hof inderdaad die regte van die

, individu mootbeskerm waardit
onderdruk word.

Hyhetaangehaal uit'nhofsaak
van 1916,die saak vanRex teen
Bunting, waar regter J Wessels
beslishetdat indien diewetgewer
politieke denke wil onderdruk,
hyditinduidelike taal onomwonde
moetstelen nie moothoopop 'n
hof wat dit in sy wydste vorm
moontlik interpreteer om indi
viduelevryheid teonderdruknie.

, Bredenkamp het die saak tot
13 Februarie uitgestelwanneer

.hy oor die verdediging se aan
,soekvir ontslagsal beslis.

*Bertelsmann wordbygestaan
deur adv Karel Tipp in opdrag
vanBell, Dewaren Hall..

.Jaeques Pauw

gese,
Die Staat het aangevoer dat

Slovo voorkom op die soge
naarnde Gekonsolideerde Lysvan
5 Augustus 1988 en derhalwe
mag geen toespraak, uitlating,
verklaring of geskrif van hom
gepubliseer, gedruk of versprei
mag word sonder die toestem
ming van die Minister van Wet
en Ordenie.

Die aanklag draai rondom 'n
artikel watindiebetrokke uitgawe
geskryfis deur'n navorserbydie
Instituut vir Beleidstudies aandie
Universiteit van die Witwa
tersrand, MarkSwilling.

Bertelsmann hetdie artikel as
"akademies, analities en selfskep
pend"beskryf. Dit is Swilling se
eieontleding vandieheraad tussen
Suid-Afrikaanse akademici,
Sowjet-spesialiste en amptenare
vandieANC inLeverkusen, Wes
Duitsland.

, Bertelsmann het gese die ar,;,
tikel het nie Slovo direk aange
haal nie, was nie 'n "toospraak,'
uitlating ofverklaring" nieenhet
dus nie.die bepalingsvanartikel
56 oortreenie.Dit is blootSwill
ingse eie indrukke vandiedebat,
Dit is onmoontlikom politieke
gesprek te voer sonder om alle
standpurite weerte gee.

Hyhet gesedie bedoeling van
die wetgewer was nie om alle
kennis van die publiek te weer
hou nie, maarom die "herhaling
en vermenigvuldiging" van
toesprake en uitlatings tever
bied.

Senior staatsaanklaer Amo van
Wyk het geargumenteer dat die
wetgewerdiebetrokke artikel "so

.wydasmoontlik geformuleer het
omgelystepersone heeltemal stil
te maak" ..

VanWyk het gese dat Swill
ing 'n debat bespreek het, wat
beteken fiat daar uitlatings en
toesprake moes gewees het wat
hy in sy artikelgebruik het. Die

In hoeverre maUd.Ystes' aan2ehaaI word?

persvryheid
Toetssaak vir

'N HOFSAAK waarin Vrye
Weekblad tereg staan op aan
klagte ingevolgedieWetopBin
nelandse Veiligheid, het van
deesweekontwikkelin'nbelang
rike toetssaak vir persvryheid in
Suid-Afrika. .

Die regsargument wat voor
landdros Pieter Bredenkamp in
dieJohannesburgse Landdroshof
geplaas is,is in wattermate, indien
enige,diemeningsenargumente
van gelyste persone gepubliseer
mag word.

Die redakteur van Vrye
Weekblad, Max du Preez, word
ingevolgeartikel56 vandieWet
aangekladat hy 'n verklaring of
aanhaling van die sekretaris-gene
raal van die SA Kommunistiese
Party, Joe Slovo, in die uitgawe
van 11 November verlede jaar
gepubliseerhet.Hyontkenskuld.

Die saakhet Woensdag groot
plaaslike en internasionale be
langstelling uitgelok en is ook
deurdiplomate bygewoon. Dit is
een van die eerste sake van sy
soort in Suid-Afrika waar die
redakteurvan 'n publikasie in sy
persoon ingevolge die Wet op
Binnelandse Veiligheid aangekla
word.

Adv Eberhard Bertelsmann,
SA, namens Du Preez, het
aangevoerdat die aanklagte teen
sy klient laat vaar moet word
omdat dit nie aan die vereistes
van die betrokkeartikelvoldoen
nie.

AsDuPreezskuldigsouwees,
beteken dit dat elke dosent van
die politieke wetenskap bykans
elke dag 'n misdryf begaan wan
neer hyargumenteen beleidvan
ampsdraersvan dieSAKP enANC
met sy studentebehandel. . .

In dieselfde mateoortreeelke
parlernentere politieke party die
Wet op Binnelandse Veiligheid
wanneerhysy eie beleidteenoor
die van die SAKP of ANCstel,

Selfs Sondagskoolonderwysers
sal kwalikhullesse kan aanbied
omdat hul nie die kinders teen
onchristelike standpuntstelling sal
kan waarsku ni~, hetBertelsmann

'Stop Stoffel,' vra beswaardes landswyd
DIE JohaMesb~gse dagbladBeeld
seberoepverlede weekopdiereger
ing dathymetdie ANCmoetonder
handel, is streng gesproke'n oortre
ding van die noodmaatreels. Die
Regering hetegtergeenreaksie daarop
getoonnie. .

S6 het Raymond Louw,voorsit
ter van die Red die Pers-veldtog,
vandeesweek op 'n "Stop Stoffel"
byeenkomsin Johannesburggese..

Byeenkornste is terselfdertydin
Kaapstaden Johannesburgdeur die
Associationof DemocraticJournal
ists gereelom beswaar te maak teen
diewaarskuwingswatStoffelBotha,
die ministervan BinnelandseSake,
ingevolgedienoodmaat:reels op vier .
publikasies - Workin Progress (WIP),

New Era,Grassroots en AI-Qalam
bedienhet.

LouwhetBothauitgedaagomdie
inhoud van enige artikel wat in die
vier publikasies verskyn het, onder
meeroordie optrede van veiligheids
magte, in 'n hof te betwis.

In Kaapstad het die die onafbail- .
klike LPvirClaremont,JanvanEck, '
gese die Regeringprobeer om deur
middelvanstreng sensorskapblanke
Suid-Afrikaners van die werklikheid
in hul eie land te ontneem.

Hulle is die mees geisoleerde,
gemeenskapin Suid-Afrika, het hY

Anton Steenkamp

gese.
Intussen.Aet dit ook bekend ge

worddatdie Vrystaatsekantorevan
Cosatuhierdieweekonder'nklopjag
van die Veiligheidspolisie deurge-

'loop het. <

Daar is onder meer op verskeie
publikasies beslag gelS en 'nbeampte
is in hegtenisgeneem.

. Ditismaarnetdiejongstevoorval
in 'nreeksaanslae op "progressiewe"
organisasies en publikasiesinSuid
Afrika, het Cosatu se· me
diawoordvoerder, Dirk, Hartford,
tydens die vergadering in iohan-

nesburg gese.
Die redakteurvan WorkIn Prog

ress, Glenn Moss, het gese dis ver
staanbaar dat Botha teen koerante
optree wat hul lesers ingelig hou~

omdat die regering op geheimhou
ding gebou is, en moreel en in
tellektueel bankrot is.

Diebedreigde publikasies betorder
meer boodskappevan steunvan die
Wes-Duitse ambassade, dierc:dakteur
vanBusinessDay,KenOwen,endie

. National Union of Mineworkers
ontvang.

Brittanje se minister van Buite-

landseSake,SirGeoffreyHowe,het
die verskerpte maatrci!ls' teen 'die
pers onder meer met die Eminent
Church Persons Group in London
bespreek. .

Ditvolgopsamesprekingstussen
twee ledevandieReddiePas-vekltog,
RehanaRossouw enMansoorJaffer,
en die leier van die kerlcafvaardig
ing, eerw Canaan Banana van Zim
babwe.

Rossoow en Jafferbethierdicweek
in Londonaangekom aan die begin
van 'n Red die Pers-tocr deur Brit
tanjeen Europa. Hullesal ooksame
sprekingshoumetdieBritse adjunk
ministervanBuitelandsc Sake,Linda
Chalker, en die Britse regering se
Komiteevir Suid-Afrika.
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Potsdammers kan terugkeernaSa

Predikantereik
MbeklErasmusSiovoDu PlessIs

Professore en
ANC besin oor
- ' - -,- ..

regstelsel -;·
",' " ". . Elsabe Wessels

. 'NREGSKONGRESinHarare waaraanvan Suid-Afrika se voorste regsluien
ampsdraersvandie African NationalCongress gaan deelneem, sal as voorskou
dien van hoe ons regstelsel in 'n post-apartheid Suid-Afrika daarkan uitsien,
se die mede-direkteurvan Idasa, Van Zyl Slabbert.

Die vierdaagsekongres,wat deur
Idasa gereel is, begin Dinsdag in
Harare en sal deur Zimbabwe se
minister van Justisie geopen word.
Regslui, waaronder professore van
Suid-Afrikaanse universiteite, sal
besin. oor die "rol van die reg in 'n
veranderende gemeenskap",

"Suid-Afrika se regstelsel gaan
voor heelwatuitdagingste staankom '
in 'nnuwe Suid-Afrikaenonsregslui
kan heelwat leer by Zimbabwe -wat
sy eie regstelsel na onafhanklikheid
moes aanpas," se Slabbert. ,

Hoeweldie ANC-afvaardiging nie
bekend gemaak is nie, sal die leier
van die Suid-Afrikaanse Korn
munistiese Party,JoeSlovo,die ANC
se grondwetlikekenner.Albie Sachs,
asook die ANC se inligtingshoof,
Thabo Mbeki, na verwagting die
kongres bywoon. '. ' '

Slovo was'nbekende advokaatin
politieke verhore in Suid-Afrika
voordat hy die land in 1963 verlaat
het. Sachs isnabewering die hoofar
gitekvandie ANCsejongstegrond
,wetlike voorstelle.

Die Suid-Afrikaanse afvaardiging
bestaan onder andere uit proff Hen
ning Viljoen, Johan van der West
huizen en Christof Heyns van die
Universiteit van Pretoria; en proff
Johan Neethling.Susan Scott, Andre
van der Walt, Dawid van Wyk,
Marinus Wiechers en Jannie Van
Rooyen van Unisa.

Prof Hugh Corder, Danie Visser
en Denis Davis van die Universiteit
van Kaapstad. Van Stellenbosch is

-daar Gerhard 'Erasmus, Jannie :
Gagiona,Laurie Ackerman enLoorens
du Plessis. Van die Universiteit van
Natal is daar prof McQuid Mason,

, terwylWits deurprof Johan van der '
Vyververteenwoordig sal word.

Wes-Kaaplandsc inisiatief beskryf
word, sal sowat 30 NG·predikante
vanregoordielandteenwoordig wees.

Diesameroepers wounie diename
vandie deelnemersbekendmaaknie
omdat hulle wou verhoed dat druk
uitgemeentesophullegeplaas word..

Deelnemers met wie Vrye
Weekbladgepraat het,beskouBocsak
en Buti se teenwoordigheid as. 'n
versoeningsaksie.

Die gesprek - agter geslote deure
- salmoo bepaa1 ofdaar"gemeenskap
likhedevir 'n nuweSuid-Afrika onder
die leraars bestaan", het ds Herbert
Brandvan die St Stephen's-gemeente
in Kaapstad gese-.

h~demeem omhullenie gedwonge '
uit Suid-Afrika te verskuif nie. Die
inwoners se regsverteenwoordiger
het verlede week aangevoer dat dit
onbetwisbaar is dat die Suid-Afri
kaanse regering met die Ciskeise
veiligheidsmagte saamwerk in die
verskuiwing van plakkers uit Suid
Afrika na Ciskei.

Hy het daaropgewys dat die ver
skuiwing en vemietiging van huise
bloot adrninisttatief plaasvind, dat
dit gedwonge is en dat die inwoners
nie toegang tot die howe het nie.

Daar isbeklemtoondat die regtot
vrye beweging 'n fundamentele
vryheid is wat deur die hof erken en
beskerm .word, "

Die regsverteenwoordiger vandie
regering en die minister van Binne-

Elsabe Wessels

.;vat ter tafel gcle sal word, is die
noodsaaklikheid van 'n onderhan
delde skikkingiJ:1 Suid-Afrika,hetdr
Bobby Loubser, NG-leraar van
Tamboerskloof,aanVryeWeekblad
gese. " '

Die doel van die byeenkoms is
om "vertroulik, openhartig en in
grypend gesprek te voer oor die
heersende krisis op alle vlakke in
oils land vanwee apartheid, die
noodtoestand en die tocname in
geweld," het'nog 'n deelnemergese.

Hoewel dic samesprekings as 'n

skap prysgegee het nie en dat hulle
tot en metdie gedwonge verskuiwing

, na Potsdam in Sui-l-Afrika gewoon
het.

Hullehetgesedienedersettingby
BlueRockvalhoofsaaklik binneSuid
Afrikas- .~' grondgebied,met 'n ef

,fense .Ioop in die Ciskei in.
1 ..: regering het in sy· verweer

aangevoer die plakkerskamp Ie in
Ciskei en 'ndeeltjiedaarvanin Suid
Afrika,

.Albei partye het landmeterver
slae aan die hof voorgele."

'n Eerste dringendeaansoek is in
1987ingedien toe dieinwooers beweer

,het dat hulle uit vreesvir hullewens
wegkruip. RegierMPJennet hetbeslis
dat die aansoek nie dringend was
nie, en dieSuid-Afrikaanseregering

mekaardie hand
REBELLE-predikantc van dic NG
Kerk begin Maandag in Kaapstad
"informele" samesprekings voer mct
mede-lcraars vandieNG Sendingkak
en dic NGKin Afrikaoor di6 kerke
sc rol in die sttyd teen apartheid en.
die noodtoestand. '

Die ontmoeting, wat op die
uitnodigingsbriewc as "histories"
beslcryfword, sal deur sowat 'n 100
predikante uit die drie kerke byge
woon word.

Die moderatorsvan die NG Sen
dingkerken die NG Kerk in Afrika,
dr AllanBoesaken ds Sam Buti, sal
ook teenwoordig wees.

Een van die belangrikste temas ,.

Beverley Garson
INWONERS van Potsdam in die

, Ciskei is verlede week die reg tot
permanente verblyf in Suid-Afrika

, gegee nadat 'n aansoek in Graham
stad se Hooggeregshof aan hulle
toegestaan is.
., Drieinwoners van Potsdam het
die aansoekteen die Suid-Afrika-nse
regering en die minister van Binne
landseSakeingedien nadathulleooda
dwang na die Ciskeiverskuif is.

Die applikante, Nellie Nozewu,
Velile Dasien PopoNtwanambi, en
die anderinwonersvanPotsdamwas'
deel van 'n gemeenskapby die Blue
Rock-nedersetting nabyOos-Londen
voordat hulle in Junie 1983 na die
Ciskei verskuifis.

Die hof het beslis dat hulle per
manent en sonder enige permit en
vrystelling in Suid-Afrikamag bly..
Die regering is ook verbied om die
inwoners te verhoedom permanent
in Suid-Afrika te bly en die ge
meenskap aangedwonge verskuiwing
uit Suid-Afrika te onderwerp.

Die regering is beveel om die
koste van die aansoek te dra.

Die hofbeslissing volg op tw .~
pogings dell. .uike duisende inwo
ners vanPotsdam in 1987 omuit die
Ciskeinahulhuisein Suid-Afrikate
vlug. DieSuid-Afrikaanse owerhede
het hul elke keer met vragmotors
terug Ciskei toe vervoer.

Die inwoners het aangevoer dat
hulle Suid-Afrikaanse burgers van
geboorteis, dathullenie hul burger-

'Sekuriteit reel swart onderwys'
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"Die apartheidsideologiehet swart
. opvoeding dekades lank beduiwel

en nouraak sekuriteitsgesagstelsel
matig belangriker as opvoedings
oorwegings," het die PFP se
woordvoorder oor swart onderwys, '

.Ken Andrew,di6 week gese,
, Hyhetdieonlangseverbodopdie

, bedrywighede van Detu(Democratic
Teachers Union), Wectu (Western
Cape Teachers Union) en Wecsco
(WesternCape Students Congress),
sowclasdieverbodop die dieNECC
(NationalEducationCrisis Commit
tee) asonregverdig,dom en teenpro
duktief beskryf.

Andrew het gese swak kommu~
nilc:asie 'tussen ouers, onderwysers
en skoliere aan die een kant, cn die
departement vanOnderwysen Oplei
ding, sowelas 'n gebrekaan vertroue,
die sleutelfaktore in die swart on
derwyskrisis is.

"Die pas-voorgestelde wets
ontwerpwat aan diedirekteur-gene
raa! vanOnderwysen Opleiding die

Benjamin Ismail

bevoegdheidgeeomeensydigaan'n
skolier tocgangte weier,en vir geen
reg tot 'n verhoorof appelvoorsien
ing rnaaknie, is nog 'nonregverdige
en terugwaartsestap.

"Dit is duidelik dat die vei
ligheidsowerhede nou die hoof
besluitnemers oor baie swart on
derwys-vraagstukke geword het

"Kragdadigheid sal nie ons on
derwysproblemeoplosnie,

"Dieregeringmoetsymentaliteit
van gedwonge apartheidsonderwys
prysgee, oor behoorlike kommu
nikasiekanale ondahanlel en vertroue
begin opbou."

Andrewhet geseSuid-Afrikahet
dringend 'n nuwe tydperk in swart
onderwys nodig, maar dit sal eers
moontlikweesasdieregeringbereid
is omsyondemolcratiese apartheidsbe
ginsels te laat vaar.

,Die Defend Detu Committee

(DDC), wat vroeer vandeesmaand
gestig is, het die departement daar
van beskuldig dat hulle swart on
derwysers met verkrampte blanke
.onderwysers' vervang en ' ver
krampte blankeskoolhoofde aanstel
om sy eie outokratiese oogmerke te
'bevredig.

"Ons wil by al die betrokkenes
, aansluit in hu1 veroordeling van hierdie
lafhartige daadvan Adriaan Vloken
diedepartement omop ons onderwys
strukture toe te slam::" het 'n
woordvoerder gese,

Die gesamentlike Parents, Teach
ers and Students Association(PTSA)
het gese die departement weier om
hulle te erken, hoewel hulle same
sprekings gehou het wat gehelp het
om die krisis by Hoerskool Langa
naby Kaapstad in 1987 te ontlont ,

'n Woordvoerder het gese: "Ons
sal egter voortgaan om vir die nor
malisering vanonderwys te werken
om ouers in te lig oor die ware stand
van sake inonsskole,",

Anton Steenkamp
DIE getal., swart rmatrikulante

landswyd (metinbegripvan die tuis
lande) wasverlede jaarvir die eerste
keer meer as die blankes.

Sowat 85 000 swart en 62 000
. blanke leerlinge het die eksamen
geslaag. Dit is 'n toename van 66
,persent onderswartesen net4 persent
onder blanke leerlinge.

Hierdie syferswordweergegeein
die jongste uitgawe van South Afri
can Institute of Race Relations se
vier-maaandelikse publikasie, Social
and Economic Update.

Tussen 1979en 1988hetdie getal ,
swart kandidate met 554 persent
gestyg, en die kleurlinge met 137
persent,

, Volgens die Updatehet die getal
swart en kleurling-leerlingewat tot
by matrlek in die skool bly, gestyg.
maar dit was ten koste van 'n laer'
slaagsyfer.

In 1979 het 25 persent van die
swart matrikulantematrikulasievry
stelling gekry,teenoornet16,5persent
verlede jaar. Onder kleurling-leer
linge kom 'nsoortgelykeprentjie na

Swart
matrikulante
steek blankes
verby
yore: 32 persent het in 1979 rna
triktilasievrystelling .gelcry, en 18
persentverledejaar.

, Die SAIRRse 'nernstige problecm
is die lae standaard van wiskunde
onderwys in swart skole - slegs 0,3
persentvan die totale aantal rna
trikulantewatverledejaar vrystelling
gelcry het, het wiskunde geslaag.

Updatemeld twee verwikkelinge
die afgelope viermaande wat 'n inv10ed
op die gehalte van swart onderwys
kan uitoefen.

Eerstens het 'n komitee van die
NatalseOnderwysdepartement (NOD)
aanbeveel dat ondewyskolleges vir
alle rasse oopgestel word, en dat
onderwysers daarop voorberei moet
word om in "multi·ku1turele"skole

. te werle:
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.Afrikanermoet
DOg Afrika ontdek
Ole Pretorlase studenteleraar, DrWillem Nicol,

iseen van die enkele versetstemme watopgaan
vanult die NG Kerk teen die regerlng se

apartheids- en veiligheldspolitlek, ELSABE,
WESSELS het met Nicol oorsy poslsie In die

NGK gaan gesels. Wlllem Nicol '

lik, maar gelukkig is dit wat ons
geloof van ons vra.

, "Dit is die nuwe lewenshouding
wat moet ontwikkel: OIls moet

" tuiskom in Afrika. '
"Ons moet besef ons is 'n klein

inindaheidwatAfrika nogmoetvind. .
So kan die Afrikaner 'n ware Afri
kaner worden soos 'n wareChristen
optree." " , f

"Dit impliseer dat ons gewillig
moetwordommet ailebetekenisvolle
politiekegroeperings te sill. Dit be
teken dat die blankes as ongeveer
vyftien persent van die bevolking
nie beheeroor die sentrale politieke
mag sal kan behou nie, Ons moet
gewillig wees dat die mag in die
skikkingsproses oorgedra word aan
'n regering wat die goedkeuring van
alle bevokingsgroepe wegdra."

010hydat 'nmensmagbidvir die '
verwydering van die regering? Nee,
se Nicol.Maar "'n mens mag weI bid,
vir 'n beter regering.

ons samelewing aanbetref, word dit
nie aangespreek nie,' se Nicol.

Nicol herlei die saamloop van
kerk en regering nil die "tradisievan
die Afrikanervolk.

"Kerk en regering bestaan uit
dieselfde mense, Die Afrikanervolk
het nog altyd sy party en kerk ge-
had," se Nicol. "

Maarwaarombly hyindie NGK?
Dink by werklik dat hy, deur binne
die kerk te bly, iets kan doen om die
kerk te verander?

Nicol glovas datdit weiso is: "Ek
dink dat die NGK nog gaanregkom.
Die NGK en syswarten bruinsuster
kerke sal nog baie bydra om nasion
ale eenheid te bewerstelling. Ditmag
nog 'n bele tyd neem enditmagselfs
wees dat die politiekdie kerk 'n hele
ent vooruit is.

"Maar die dag wanneer die kerk
weI verander, sal die sogenaamde
radikale elemente 'n belangrike rol
speel in die genesingsproses."

Wat stel hyvoormoet die Afri-
kaner doen? '

Die Afrikaner moet tuiskom in
Afrika, se hy dadelik.

"As ons vorentoe kyk, sien ons
die pad loop dood, Afrikabeginons
reguit in die oe staar. Ons wordver-:
plig om op gelyke vlak vrede te
maak. Dit word histories noodsaak-

Sinode van 1986 as nuwe
beleidsdokurnc;nt aanvaar.

Ondanks die stap vorentoe, het
Nicol en 'n handjievol leraars die
tekortkominge in die dokument
uitgewys.

"In Kerk en Samelewing is daar
nog glad nie genoeg van 'n kritiese
instelling teenoor die gevaar van
militarisme, staatsabsolutisme en
geweldsverheerlikingnie," waarsku
Nicol.

"Daarteenooris daarookin Kerk
en Samelewing veels te min begrip
vir die reg van verset, veral van nie
geweldadigeverset.' '

"Kerken Samelewing veroordeel
verset teen die regering in geheel,
maarditis deelvanonsCalvinistiese
tradisie om diereg tot versette erken.
Calvyn het duidelik gese waar daar '
absoluteonreg is,gewapendeverset
geregverdig is. " ,

"Kerken Samelewing erken daar
die reg teoreties, maar wanneer dit

Die afgelope tweeweke hetNicol
" opnuut aan die gevestigde karakter

vandie NGK getorring.
"Die NGK is tenou verbonde aan

dieregering. Dieafgelope 50jaar het
dieopkoms van die apartheidsideo
logieparallelgeloop in dieNPendie
NOK. Toe 'n verswakking van die
streng geloof in rasseskeiding in
getree het, was die kerk en regering
weer eensgesind,

"Maar in die sewentigerjare het
ons die opkoms van die geloof in
veiligheid beleef. Hier het kerk en
staat weer eens saamgeloop. Dit het
gekulmineer in die aanvaarding van
Kerken Samelewingin 1986,waarin
ons gese het ons glo nie meer in
rasseskeiding nie, maar ook nie in
verset teen die staatnie," wys Nicol
op die tweepas watkerk en regering
uitvoer.

Kerk en Samelewing is ondanks
hewige druk. van verkrampte ele
mente in die NOK op die Algemene

"DIE volk het 'n geweldigehouvas
op predikante, Hulle is afhanklik '
van hul gemeentelede.
"As 'n dominee homself ongewild
maak, raak die kerk endie kollekte
bord leeg,"

Nicol lag ashyditse, maarvir die
predikante van die Afrikaansekerke
is dit 'n.voldonge feit. Daar is min
ruimte vir ongewilde politiekesen
timente en "radikale elemente" in
die kerk,

Nicol word deur die Afrikaner
establishment as s6 'n radikale ele
ment beskou, Hy skryf oor die sim
biotiese aardvandie NOKerken die
regering, hyveroordeel rassediskrimi
nasie as 'n "walging", hy doen'n
beroep op nasionale eenheid en
verldaar sy solidariteit met diebevry
ding van die onderdruktes in Suid
Afrika.

Hy word dikwels oor die kole
gebaal. Prof Johan Heyns, die mo
derator van die NOK, het self twee
weke geledewoordemetNicolindie
pas gewisseloardieNOKsestilswye
oor staatsgeweld.'

Op sy ingetoemanier stry Nicol
wat by as "die goeie stryd"beskou.
" Volgens Nicol is predikante in
die grootste wit Afrikarterkerk wat
hul teen die onreg van die regering
verset maar dun gesaai."Daaris nie
'n sterk verset-element nie," se hy
self.

Met sy versetstem isWillem Nicol
ook besig om die Nicolsse politieke
geskiedenis te herskryf. Tydens die
Nasionale Partysesegetogvan 1948
het sypa, wyleWilliamNicol- ook
'n leraar in die NGK - die eerste
regeringsgesinde administrateur van
Transvaal geword. "

Vandag beitel Nicol jr van binne
aan die magsmonolier van kerk en
staat,

",' ' ..Karla Robbins

Vakbondreus in'
klerebedryf'

DIE klerebedryf maak hom gereed vir 'n nuwevakbondreus.
'n Vakbond met 200 000 lede kan onstaaan indien eenheidsamespre

ki~gs tussen die Garment and Allied Workers Union (Gawu) en die
Amalgamated Clothing and Textile Workers Union of South Africa
(Actwusa) slaag. ,

Die onderhandelingeoor samesmelting begin vandag.
So 'n vakbondsal die National UnionofMetalworkers of SouthAfrica

(NUM) as die tweede grootste vakbond in Suid~Afrika vervang en dis
amper seker dat hulle by Cosatu sal affilieer. ,

Op die oomblikis Actwusaby Cosatugeaffilieer, en Gawu het reeds 'n
Cosatu-leongres as waamemerbygewoon. '

, Voorlopigesamesprekingstussen dietweevakbondehet verledem'aand
in Durban onderbeskermingvan Cosatuplaasgevind.Cosatu het ingegryp
nadatvorige samesprekingsdoodgeloop bet. '
, Die hoofsekretarisvanGawu,DesmondSampson,se: "Disnog tevroeg

om van 'n samesmelting te praat. Die onderliandelinge 'is in 'n delikate
stadium." -

Anton Steenkamp .
DIE Food and, Allied Workers Union (Fawu) 'en Pepsi-Colahet die
omstrede bepalingsvan die Wysigingswet op Arbeidsverhoudingeomseil
deur hul eie erkenningsooreenkomsop te stel.

Die ooreenkomsmaakvoorsieningvir arbitrasieom geskille tussen die
werkers en bestuurop te los, enverbied die partye om hulle tot die Nywer
heidshof te wend, wat die geval onder die Wet souwees.

Die bestuur van Pepsi ondemeem om nie "aanstootlike bepalings"van
die Wet te gebruik nie, se die taksekretaris van Fawu in Kaapstad,Miles
Hartford. ' .

, As werkershulle bydievoorwaardesvan die ooreenkornshou,het hulle
die reg om te staak, ondanksdie bepalinge van die Wet.

Die ooreenkomsmaakvoorsieningvir dissiplinere, griewe- en afdank-
ingsprosedures. . " " ' , .

Deur middelvan die ooreenkornssaldie owerhedeenige rol in Pepsi se
arbeidsverhoudinge ontneemword.,

Die ideedat werkersenbestuurhuleieooreenkomsteoor arbeidsbetrek
kinge moet sluit, is verlede jaar deur die bekende arbeidsprokureur Clive
Thompson geopper. _" " .

Sodoende word die bepalings van die Wysigitigswet opArbeidsver
, houdinge, Wit skerp deur regsgeleerdes en vakbondleiers 'gekritiseef is,

omseil. .

Hulley het gese dat De Beer op
enige toekomstige kongres as leier
van die nuwe party deur die PFP
voorgestel sal word. "Vir ons bly
Zach die beste man om die brug te "
boutussen binne- en buite-parle
mentete groep-e:""

Hy het egter bygevoeg dat die
PFPhulle by 'ndemokratiesebesluit
oor die saak sal neerle. ..

Tian van der Merwe,die PFP se
LP vir Groenpunt en lid van die
stigtingskomiteehet systeun aanDe
Beer toegese, maar bygevoeg dat 'n
''kompromie-voorstel'' dieskaakmat
posisie nog kan red.

SO" 'n kompromie sou moontlik
wees indien die leierlcsapskwessie
vir 'n demokratiese beslissing na 'n',
latere kongres van die drie'deelne"
mende party verwysword. '. "

'n Voorstelvir 'nander
leier as De Beer is reeds
deur die PFP in Natal aan
die Federale Raad van die
PFPgerig, 'nWoordvoerder
van die PFP in Noord
Transvaal het gese:indien
DeBeerse posisie die stigting
van 'n nuwe party bedreig,
moet die Federale Raad
dringend hul standpunther
oorweeg.

Verskeie streeksverteen-.
woordigers het gese dat die
nuwe party ten alle koste
gesteun moet word. Hulle
het daarop gewys dat De
Beer se persoonlike
standpunt more deurslag
gewend lean wees, Hybeywer
homself reeds geruime tyd
virdiestigting van'n "linkse"
politieke party.

De Beer wou gister nie
kommentaar lewer op die
leierskapskwessie nie, maar

, hetgese hy sal mOre verslag
doen aan die Federale Raad oor die
vorderingvan die loodsingskomitee.
"Ek gaan by hulle 'n mandaat soek
vir verdere onderhandelinge." , "

Hy het daaropgewys dat dit "nie
toevallig is nie" dat die
loodsingskomiteesokort na die PFP
se Federale Raadsvergadering"
byeenkom nie.

DouglasGibson,die leier vandie
PFP in die Transvaal, die PFP se

" sterkste bakermat, en die party se
Kaapse leier, Roger Hulley, steun
openlikDe Beer se aanspraak op die
leierskap.

Gibson het aan Vrye Weekblad
gesedatDeBeerdieenigstepersoon"
vanformaat is wat tans vir die leier- "'
skapbeskikbaaris en "kop en skouers" "
uitstaan bo enige ander naam wat"

"genoem word."" '

PFP verdeeld OOV

ZachdeBeer
Elsabe Wessels

VERDEELDHEID in die Pro
gressiewe Federale Party oor Zach
de Beer se posisie as leier van die
voorgestelde nuwe politieke party
sal 'mere (Saterdag)op die party se
Federale Raadbesleg moet word.

Die leier van die "Nasionale
"Demokratiese Beweging, Wynand
Malan, en dieleiervandieOnafhank-

"like Party, Denis Worrall, is sterk
gekant teen die PFP se huidige
standpuntom De Beer as leier van
die nuwe party te steun.

Hul standpuntdat die samesmel
ting van die drie partye verongeluk
kan word indiendiePFPop DeBeer
se leierskap aandring, word ook in '
PFP-geledere gesteun.

Die leierskapskwessieis die be
langrikstepuntopdie agendavan die

" loodsingskomitee van dienuweparty
wat op 4 Febniarie weer vergader.
Die saakis om strategieseredes nie
op die vorige vergaderingbespreek
nie omdat daar gemeen is dat die
Federale Raad van die PFP die saak
eers moet heroorweeg.

DeBeer,watinAugustus verlede
jaar as nuwe leier van die PFP
aangewys is, se steun wissel van
streek tot streck,het ingeligte bronne
gister gese. '

Hy word deur die sogenaamde
"magskliek" in diepartygesteun, en
sy sterkste steun Ie in die Suid-
Transvaal.., '

,In Natal, Oos-Kaapland en die
Noord-Transvaal worddaaregtersterle
teen De Beer as leiergepraat,terwyl
Wes-Kaapland verdeel is.

Woordvoerdersvan die PFP in
Natal en Noord-Transvaal bet hul
misnoee uitgespreek metPFP-verkla~
rings wat vroeerdiemaanduitgereik

, is, waarin DeBeeras die "besteman
vir die posisie" gesteunword. ""

" ,
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.Vrye geeste
. Hulle is ook wonderlikemense,

vrye geeste, denkende filosowe,
sestigers, holistiese professore en
agnostiese atletiekbeamptes,

,Die tweegroepe is arnptelik essen
sieel Afrikaans - in Inkatha-termeis
hulle .die Dingaans en Buthelezi's
van ons tyd.

Afrikaner-eenheid is dus 'n il
lusie, en sal altyd 'n illusie bly. En
dis nie so erg nie - nee wat, Die Iere
kan ook nie saamstemnie. Deesdae
brom selfs die Russe openlik teen,
mekaar onder hulle wolmusse.

Maarmymagtig,asdaareending
is wat ons van die Amerikanerskan
leer, horrible oorgewig nasie wat
hulle ook al is, ishoe ombeskaafd te
verskil. Die Amerikanershet lankal
besef dat meningsverskil 'n sirkus
kan wees, en dat sirkusse, soos aIle
privateondememings, geldkanmaak. .

Ek se: gee almal vryheid van
spraak. Ek se aan die SAUK.: saai
my en Kerkorre1 uit, moenie worry
oor M-Net ofoorDessekassettenie.
As ons phonies is, wag daar iewers
voor in die wapad 'n Boksburg op
ons Altematiewes ook (met hopelik
ook 'n Jani Alleningegooiindie deal
vir bietjie Boeretroos).

Ek se aan PW: Vergeet jou eise
teen Vrye Weekblad • hulle is jou
bondgenote teen Donkerhoek .se
baarde.

,Ek se aan - nou kan ek nie meer
anthou wat ek alles'wou se nie; en
my skryfblok is leeg., ' , ; . '

georienteerde, vrydenkendegeeste
die whisky-geeste - watdameskroee
en gemengde gese1skap verkies, al
drink hulle ook eintlik meer bier as
iets anders. .

Die bier-Afrikaners is die bOIs
van die volk, They've got the back
bone, Manne soosEugene Terre'Blan
che, Frik du Preez (oeps), HP Ver
woerd (al was hy oorgeklank uit
Hollands),gen1 DeWet,JopieFourie,
Oom Paul, en Louis Luyt (moenie
mislei word deur sy vriendenie).

Hierdie groepwordbynadeurdie
bank gekenmerk deur imposante
profie1e en dik stemme, Hulle wen
maklik bakkies in Rapport-kom
petisies, hulle eet pap (nes Inkatha),
hulle dra kortmouhemde (nes Aus-'
traliers); hulle is die peri-peri vim
die subkontinent en die soutvan die
aarde. '

Hulle is eintlik wonderlik.

,Ryk !ulbagh,
Onder die whisky-Afrikaners tel

ek mense soos Ryk Tulbagh, Piet
Retief, BreytenBreytenbach, Wimpie
de Klerk self (by drink egter, so ver
ek weet, Iiewer brandewyn),ekself,
Des Lindbergh (ekkan sweerdaarv
oor hy't Afrikaanse liedjies gesing
voor Dawn homdie lig laatsien het),
al die intellektuelevan Stellenbosch,

. die hele redaksievanDeKat,maklik
.diehelfte van die redaksievan Insig,

. party lede van diePresidentsraad,en
selfseen rugbyspeler - die digter
like, hoogs post-modemistiese
oudkaptein WynandClaassen. '

. Hulle is diebreinkrag van die '
,volk, Dis hulle wat Dakar toe vlieg
.en makietie hou in Luanda - dis
hierdie tipe wat deur die Regering
gestuur word om belangrikeAmeri
kaners OIl lughawens teontmoetwant
hulle kan good Engelspraat,

Hulle glo in demokrasie, hulle
woon teenhul sin in blanke
groepsgebiede,hullestaanOIl aandag
vir Tracy Chapmanenhullekyk nou
openlik rugbypleks van in die ge
heim nadat Dr Craven dit trendy
gemaakhet.

. ,',"

Om seker 1e maakjy lay Vrye Weekbladelke week,
stuur die vormaan ODS en ODS gee jou sommer 15%
afslag. Dit sal jou R52 (AVB ingesluit) kos om vir 'n

. jaar in te teken, en R28 (AVB ingesluit) vir ses'
.maande. Stuurditaan:VryeWeekb~Posbus42637.
Fonisburg2033.

, .

ANDRE, LETOIT,
alternatlewe muslkant,
alternatlewe skrywer,
alternatlewe dlgter,

.skryf ult balllngskap
In Hlllbrow

Bier-Boere, whisky
Boere en Broeders

PWeis
grootvir.
'laster'

Vryel\eekblad

jaremaklik-n.Broedersoukon wees. Wie is die Broederbondvandag?
HullewastM exciting. Hullehettoe, Sekerlikallesbehalwe 'n "dinkskrum"
bowenalles,'n legitimate Cause gehad .,' " (drinkskrorn., morelikely).Nee;hulle
-hullehetgeveg teenfingelse onder-. .. -Is 'n versarneling besadigde skool
drukking OIl ekonomiese en kulturele ,'. hoofde, mompelendeministers, bil
gebied!Hulle wasdieBoere se UDP, " tongvretende dominees, verkeers-

, en Inkatha tegelYk.,' " 'hoofde, pedofiele en Voortrekker-
neefs wie se eerstebelang lankal nie

.meerdie welsynvandie Afrikaneras
, sulks is nie, maar hul eie poste en

baantjies-vir-boeties,
Ons "volk" is gekastreer- hulle

mag en kan nie meer.vir hulleself
dink nie. Kassette met onskuldige
liedjies wordopsinistere wyseskoon
geveel, susterkerke baklei onder
mekaar! ,-,ja, 'die argumentatiewe
aard van die Afrikaner breek selfs
buite die Broederbonduit,

Dit wys in my eie kinderagtige
skinderveldtogteen Your Highness
Kerkorrel, 'n mede-altemativis; dit '
wysindie aparteGrootTrekke(soos
in 1838, so ook in 1988); in die
intenselyboring litererebekgevegte
tussen Joan Harnbidge en Gerrit
Olivier, Kannemeyer en Cloete; in
die spektakulere' breekspul tussen
Wynand Malan an Denis Worrall,
die enigste oorgeklankte, verligte
Afrikanerwaarvanek weetbehalwe

'r------~------...:..--:----, Naas Botha net na sy terugkeer uit,
I Ek wit graag vir 6/12maande op Vrye WciekbIad _,', 1 Amerikamet 'n Texas-aksent."
I intekenenshot hiermee ·n posorder/t.;,." in vir"'. ,1 Oit wys ook in die vuilspel in die

I ~ I' Rugbyraad se los gemaal in en om' ,, , " , ' --·r '"~''-''''' , die kwessie van die ANC - Afri-,"I R' - 'I kaner-eenheid, helaas, is dalk nicS
I . ' , , " 1 iets wat ons iewers langs die pad
I •Naam: : ; ;'.... .. 1' verloorhet nie - dismore likely iets

I Adres: ••;•••.; :•••••••~ : :••••' I ' wat ons nog nooit gehad het nie.

"
I I, 'Want ons het vanaf die vroegste

tye basies twee verski11ende soorteI ; : ; ;............. I: Afrikaners gehad;

'I' ' ;..;..; ; ;........ 'I ',Wimpiede Klerknoem hulle die'" I, verligtes en verkramptes. Ek noem
,L ...:.. ..,... ..... ----.l.;,o hulle,die bier-. en whisky-Afrikan-'

ONS STEEKNIKS WEG' ,NIE, ~.':' ::~=~~i£;~~.
Kastele, en dan diemeer Europees- '

-. i ....."'1Idog:- '....- q, ....-...'
- I .....
:-- . a.1

As jou antwoord "jan is. moot jy assebliefDie die vonn hieronder invul nie.Dit sal jou .
baie ongelukkig maak omelke week VryeWeekblad te lees.

" ." "".. '

Is jy tevrede dat andermensenamens jou besluitwat jy moetglo?
. -

Js jy die soort wat alles sink wat vir jon gevoer word?

, '; '. ANONIEM

DIEvoorbladvan8Januariese
Sunday Times bet my 56
geinspireer dat ek na 'n pen
moesgryp- JaIl

N' ekklaar wasmetJaniAllense
boeiendeonderhoudmet JaniAllen
(is die vrou nie stunning nie? Hoe
kan 'n blondine 56 ontsaglik slim
wecs?ditgooiaUe statistidee anverl)
let eIc diestorie OIl vanDes en Dawn
Lindberghse kasset wat "per abuis"
skoongeveeis deur dieomies by die
SAUK.

(Toeekklein was,moetde byvoeg,
wasDes Lindbergh eenvan my heIde;
my ma-hulle het vir my 'n hele LP
van hom gekoopen dieGezoem van,
die Bye het s6 indirek 'n seminale
invloed opmy sangloopbaangehad.
Hoeweldieimpale vandaardieepiese
lied jare later ietwatvir my gedemp
is deur die afgryslikeThis Land is
Our Land- sekernaas Rina Hugose
Drakensberge van Verlange diemees
fascistiese 'Afrikaanse lied ooit
vasgevangOIl viniell)

In 1986was ek selfwerksaamby
die SAUK as oorklankvertaler, So
pas het ek my opleiding voltooi en
100persentgekryvirdielaasteeksa
men, toe 'n brief onder my naarn in
Rapport verskyn: "Die mense ver
antwoOrdelik virdiekeuse van musiek
op TV moet almal stadig doodge
martel word." '.. .

Binne'nweekwasekmy werkby'
die SAUKkwyt Ek is nie afgedank
nie. o nee. . .'

Iemand hetskielik agtergekom
dat my eksarnenfoutiefgemerkwas.
Ek moes weer 'n oorklankeksamen
aile. Vir die tweedeeksarnenhet ek .

, nulpersentgekry,enekis beveelom
die hele kursus oor te doen.

MENSE

het.betwyfe! niemandnie, sekerlik
ook nie diestunningblondinewatek
flussies genoemhernie.Alhet ekdie
afgelope paarjaar geesdriftigvan sy
politi eke idees verskil, was hy die
enigste werklikgeloofwaardigeora
tor waarvanek weet. ' .

Sy epiese,poetieseretoriek,vars
soos die reuk van mielies uit die'
Wes-Transvaal (daaris mosmi~lies?
Ekpraatonderkorreksie)was 'nvars
briesie, die eerstevarsbriesie na die
tragiese val van Jan Smuts in 1948.'
, En toe dit boonop bekend word,

dat hy 'nman iswatsydopkan steek
en (ten spytevansy voorkoms) vroue
se kniee lammmermaakas Pik: 6f sy .
seun Piet, het my estimasievir hom'
drievoudig gestyg. .

Ek moetbekenek hetnouweer 'n
held - vir die eerstekeer na Des.

Virmy, terloops,ishydie aange-
. . Ek weet tot vandagnogni~ wi~ wese man wat die nuwe party links
verantwoordelikwasvirdie besluite van die NP moet lei. Hy het al die,
nie 7 hulle sal altyd gesigloos bly, regte kwaliteite:hy is Afrikaans,hy
hoekoppe agtergeslote kantoordeure, het charisma,enhyhetdieregte con-
anoniemeBroodersmet gawe voor- ....• nections by dieEngelsePers (hy kry

: name (hoevee1 van hulle is werklikmeer rave reviews byhulle as wat
.pedofiele?) en harte brandende vir' ZachdeBeerooitvankandroom. Al

• die saak van die Afrikaner. ' moos hygatecrash voordat hy be
" Dit bringmy by dieeintlike doel ,.lloOrlikaandagkon kry.) ," '
van die brief(en ek is sekernetVrje Die Broederbond, daarenteen, het

, Weekbladsalgenoeggutsheomdit. meools nie. Ja, enveral noudat
, te pubIiseer- daar is, sover ek weet, DarrleCravenniemeerhthulle goeie

nie 'n Broeder op hul redaksie nie). ' boekies is nie, is hulle 'n totaal bal-
',' Ek wi! myself en die lesers vra: .lose organisasiel

het Afrikaners nog bOIs? . Ek kan my voorstel dat ek, met
, ,. Dat Eugene,Terre'Blanche bOIs '. my swakheidvir altematiewebewe-

, gings, in die dertiger-en veertiger- .

6
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'nStryd om
leweendood

die UDF, het die Regeringhom
viralle praktiese roeleindes stiJge
maak,DieArbeidersparty hetdie
Regeringin 'n hoekoor die ver
kiesing en herafbakening - oor
ons deelname.

V: Daar was gerugte metdie'
onlangse kongres dat een van
die redes waarom LP's so gre
tig was om deeIname voort te
sit, baie te make bet met die
vooruitsig van 'n lewenslange
pensioen.Nogtweejaarenjulle
het die pensioen.

A: Daar was 937 afgevaar
digdes by die kongres wat die
besluit geneem het, nie die stuk
of sestigLptsnie.Onskan enige

, tydbesluitom teonttrek. Asgeld
die oorweging was,souons mos
die verkiesing tot 1992 uitgestel
het. '

V: Watisjulleplan vanaksie
, met die Groepsgebiedewet?

A:Die Presidentsraad se aan
beveling wasdatdit terugverwys
moetwordnadieParlement.Wat
ons betref is dit 'n verkwisting .
vantyden geld.Onswilnieeens
'n veranderde vorrn oorweeg nie,
want hierdie wet is onchristelik
enduiweIs enmoetafgeskaf word.

V: Wat is die geval met
berafbakening?

A:Onshetniebeginselbesware
nie,maaromdatdit 'nverskanste
klousule is (maw al drie Huise
moetditgoedkeur), isditnouons
meganisame vironderhandeling.
JuIle wil ons samewerking he,
maarwat gaanjuIlevirons gee?

A: Ons Eshowe-besluif .ver- ,V: Wat is julie bereid om te
werp die nuwegrondwet omdat aanvaar in ruil vir, julie,
diemeerderheidSuid-Afrikaners goedkeuring vir herafbakening?
uitgesluit is. Ons het besluitom A:Onsdinkniedieregeringis
deel teneem omonsdoelstelling bereid om afsonderlike geriewe
van 'n nie-rassige Suid-Afrika te af te skaf nie. Wat ons van die
probeerbereik. Onshetgeseons ,) regering nodig het, is 'n aandui
sal na vyf jaar teruggaan na die . 'dingdat bullenog ernstigis.. -; '
mense om.. oor voortgesette '. V: Dink jy die regering is
deelname tebesluitDaarom m6Ct· ' nog ernstig oor hervormiilg? .
onshierdiejaarstembustoegaan, . A: Nee, enige regering war
. V:Toghetjulleopdieoogar wette soosdie trilogie na die

met deelname baie min bereik;' " Parlement bring en dit probeer
Ons staan voor nuwewetge-,verkoop as hervorming, het 'n •
wing wat die Groepsgebiedewet - verwronge ideevanhervorming.
gaan verskerp, So,watbetjulie -Ons sien dit as -n stapagteruit.·
bereik?' Onsisbesigmet 'nstryd om "life

A: Onsis tansdiemeeseffek- and deathIt, maar.die regering
tiewe opposisie teen die'Rege- kommetsemantiek, en ons sien
ring. As jy byvoorbeeld kyk na ,nie kans daarvoornie. '

PETER HENDRICKSE, LP vir Addo,
woordvoerder van die Arbeidersparty.

en seun van eerw Allan Hendrickse, se:
Ons verkies Pik Botha as opvolger,
want met hom kan jy gesels; Chris

Heunis weet nie wat die woord
onderhandel beteken nie; die

Arbeidersparty is ook 'n
bevrydingsbeweging; Stoffel van der

Merwe het al in 1981 saam met ons met
die ANC gesels;ons verskil nie juis van

die ANC oor hoe 'n toekomstige Suid
Afrika moet Iyk nie; ons gaan nie verder
oor die Groepsgebiedewet gesels nie.

Dis 'n mors van tyd en geld.
JACQUES PAUW het 'n onderhoud met
hom gevoer oor sy party se soeke na

kontak met die ANC, hul siening van die
GroepsgebiE!dewet, en wie hulle as .

opvolger virStaatspresident PW Botha
wi! he.

V: Kan jy die versekering gee
datjullenetsalinstemom 'nal
gemene verkiesing uit stel in
dien die Groepsgebiedewet
argeskar word, en onder geen
ander omstandighede nie?

A:Absoluutja, wantditwas 'n
besluit vanons kongres wat nou
weerin Bloemfontein herbeves
tig is.Onsismoreel verplig om'n
verkiesing te laatplaasvind. Ons
gaan verkiesing hou.

V: Indien Staatspresident PW
Botbasoubesluitomuit te tree,
wie sou jy as opvolgerverkies?

A: As ek 'n keuse het tussen
die manne wat tans in die Ka
binet is, sal ek vir Pik Botha
verkies.Ek dinkhyis 'n tipe van
persoon met wie jy kan gesels.
As gevolg van sy ondervinding
in die buiteland en in Afrika het
hy die vermoe om te onderhan
del.

V: Wat van Chris Heunis?
A: Hyweetniewatdie woord

onderhandel beteken nie.Onshet
baie probleme om by hom uit te
kom. Dis 'n baie koel verhou
ding. Ons het in Desember met
hom 'n vergadering gehad en is
veronderstel omweer hierdie week
te vergader.
. V: Waarom die skielike be

geerteommetdieANC te geseIs?
A: Ons wil nie net met die

ANC geselsnie.Onswilmetalle
groepeenorganisasiesgeselswat .
teenapartheidgekantis,binneen

· buite die parlement en buite die
landsgrense. Dit sluit die ANC,
PAC en dieUDF in. DieANCmoetgesien wordas kendgestel. Hoe verskil julie

Die ANC is 'n realiteit en 'n 'n bevrydingsbeweging en nie bloudruk van bulle s'n?
speIer in die Suid-Afrikaanse soseeras,tn politiekeorganisasie . ,A:Dieeenpuntwaar ODS beslis
opset. Ons verskil methulle oor nie. Daar is sekerlik ook kom- verskil, isdatdie ANC 'n unitere
strategic, want ons glo nie in.· .munistewatledeisvandieANC,' eenheidstaatvoorstaan.Onskyk
geweld nie.Onsdinkdit is onre- ; maar daar is ook die ou wat'n na 'n nie-rassige, geografiese fe-
alisties van dieregering om van "pure nasionalis is. derale stelseI. In tenne van hulle
dieANCteverwagomeersgeweld V: Het julie al kontak met ,ekonomiese beleid maak hulle
af te sweer, die UDF gemaak? . , ook voorsiening vir private ini-

V: Het julletans enige kOli-· A:Nee,totdusverhetdieUDF. " siatief. Ons verskiI nie veel van
tak met die ANC?· geweier om met ons te gesels.· . mekaar nie. "

A: Nee.ens hetindieverlede .Dis een van ons grootste oog- V:Isjulle niemoreelverplig
kontak met die ANC gehad, in merkevirdietoekomsom bydie om nOD uit die Parlement te
die sewentigerjare. Daarwasook ANCen dieUDFuit tekom,Ons ..tree nie, Toe julie besluit bet
'n vergadering in Athene in 1981 siendieArbeidersparty nienetas om dee) te neem, het julie gese
waar ons saam met Stoffel van 'n politieke party nie, maar ook julie gee die regering vyr jaar
1:ler Merwe, Wynand Malan en as 'n bevrydingsbeweging. tyd om van die Groepsgeble-:
tweeouensvandiedestydseEerste V: Die ANC het onlangs sy dewet ontslae te raak, Na vyr
Ministersekantoor metdieANC grondwetlikevoorstelle vir 'n jaar isdaar geenvordering oor •
gesels het. toekomstige Suid-Arrika be-. die Groepsgebiedewet nie.

,
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Arbitrasie vinnigerengoedkoperas hof'
Arbeidsrubriek deur THEO HEFFER, 'n
konsultant in nywerheidsverhoudinge

partye hul arbeidsverhoudinge al hoe
'meer privatiseer. Deur private arbi
trasie behou hulle in on groot mate
beheer, en dit oor on rneer doeltref-

, fende proses. .
Charles Nupen, IMSSA-direkteur,' ' . In die afgelopevier jaar was

slayf hierdie vinnige groei toe aan IMSSA betrokkeby lIl1lJlC7 500 gevalle
die feit dat die betrokke partye die van arbitrasie, In dieselfde tydperk
proses van onderhandeling onder- was daar'nduidelike afname in stak-
steun en dit vir hulle belangrik is dat ings oor regtegeskille te bespeur.
die proses werk. Dit is On proses wat- Daar lean oortuigend geredeneer word
albei partye raak, eri hulle kan dit datdaar On regstreekse verband tussen
self beheer, die tweeverskynsels bestaan.

. on Bemiddelaar tree in 'n ar- Waarvakbonde die regverdigheid
beidsgeskil op slegs wanneer albei van on individuele afdanking betwis,
partye dit vrywillig versoek. Bemid- maak dit baie meersin om onvinnige,
deling is on voortsetting van die [male besluitdeur on arbiter te lay, as
onderhandelingsproses. Die partye besluit oor 'n geskilen sy beslissing om dit te laat oorvloei in on kollek-
word geensins gedwing om enige die partye verbind, wordarbitrasieal tiewe dispuut
aanbevelings van on bemiddelaar te hoe meer deur sowel vakbonde as Die meeste arbitrasies gaan dan
aanvaar nie en die beslegting van werkgewers verkies, omdat hulle ook ocr individueleonlslagteen ander
geskille bly altyd in die hande van nogtans on groter mate van beheer regtegeskille. Sommige partye be-
die twee primere deelnemers, nl. oor die proses behou. gin egter ook die waarde insien van
werkgewers en vakbonde. Die partye kan selfbesluitoor die arbitrasie by loon- en ander belange-

Die oorgrote meerderheid van arbiter, sy opdrag, die presiese aard. geskille soos wanneer stakings on-
gevalle waar bemiddelaars ingeroep van die geskil, sowel as enige bep- - wenslik is, bv in noodsaaklike dien-
word, gaan oorbelangegeskille (waarerkings op die regstelling daarvan. ste, .
nuwe regte geskep word) soos bv Dit is 'n eenvoudiger, vinniger en Om kan waardevolle lesse uit
loononderhandelings. Oit word egter. goedkoper proses as litigasie en die· IMSSA se ondervindings leer. Selfs
duidelik dat bemiddeling ook van partye lay ook 'n finale beslissing -," op die moeilikegebied van arbeidsver
nut lean wees in geskille IXr bestaande -- dus'n einde aan die geskil. ' . 'houdinge en in 'n verdeelde land
regte van die partye. , , . "." Ironies wil· dit voorkom asof soos Suid-Afrika, kan 'n liggaarn'

HierdiesciortgeskillewOIdalhoe:. ;langdradigeen onsekere statutere .'daargestel word wat geloofwaar
meer deur'die partye ria arbitrasie": prosedures - onlangs ook onaanvaai- - digheidgeniet onderpartye met wyd
verwys. Hoowel die' arbiter -fmaal bare voorskrifte - daartoe lei dat die ._uiteenlopende belange. .

tief te wees, is dit noodsaaklik dat
die partye so on liggaam viywillig
aanvaar.

Die stigting van die OnafbankIike
Bemiddelingsdiens van Suid-Afrika
(IMSSA) in 1983, het uit hierdie
behoefte in die sakewereld gevloei,
en volg op Said-Afrika se nuwe
arbeidsbedeling.Meerspesifiekwas
dit die wetlike onderslaywing van

. werkers se reg om te verenig, wat
daartoe gelei het. . . .

Hierdie reg, wat in 1948 al deur .
die Intemasionale Arbeidsorganisasie
aanvaaris, wad as 'IIbasiese mensereg
in die Westersewereld beskou. Ditis
selfs opgeneem in die. grondwette
van verskeie Europese lande, asook
in die Universele Verklaring van
Menseregte en die Intemasionale
Handves oor Burgerlike en Politieke
Regie.

IMSSA het klein begin en is nie
onmiddellik deur die vakbonde of
werkgewers aanvaar nie. In 1984
was die liggaam vir 39 bemiddelings
'en 5 arbitrasies' verantwoordelik.
Verlede jaar was daar meeT' as 300
IMMSA-bemiddelings en oor die 200
arbitrasies. ' .

ONS leef in On tydperk wat hoe eise
stel. Groepe met uiteenlopende be
lange leer opnuut om hulle verhou-

· dinge onderling te reel en weg te
beweeg van "tradisionele"metodes,

Dit kan weens buitelandse druk .
of weens veranderings in die magsba
lans tuis plaasvind. Party verander
ings en aanpassings .vind meer vry- .
willig plaas. Daar is diegene wat
eerlik wit wegbeweeg van praktyke
waarmee hulle nie langer gems voel
nie. .

Anderstreweslegsnahervcrmings
wat berekenis om swart aspirasies te
probeer bevredig voordat hulle on
onbeheerbare bedreiging vir wit

·oorheersing word. Nog ander wi!
miskien verseker dat met wit
oorheersing weggedoen word, maar
dat dit geleidelik, of ordelik moot
plaasvind. _

Dit alles verg 'n stylverandering
indie proses vangroepsinteraksieen
intergroepsverhoudinge.

Geskille en konfrontasies is in
die proses onvermydelik. Selfs waar
onderhandelinge plaasvind, sal dit
dikwels op 'n dooie punt uitloop. Die
behoefte aan on liggaamwat lean hydra
tot die beslegtiging van geskille, is
ooglopend.

Dit is ook duidelik dat so 'n lig
gum nie op die' betrokke partye
afgedwing kan word nie. Omeffek-
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bouprojekte is oral in Windhoek te
sien. Sanlam, OuMutual en die List
groep is besig om wolkekrabbers te
bou -nie tekens van 'n koloniale mag

, wat aan die kapituleer is nie.
, Sommige grapmakers het aan
Windhoek die bynaam "Gatstad"

,gegee. Die stadsraad het twee groot
gate indiegrondgegrawe,en sodoende
die dames van die nag van 'n eens
relatief winsgewende sakegebied
ontneem.

Windhoek gaan verkeerstonnels
onder die voetganger-boulevards kry.
'n Drukgroep met die naamvan NUTS

, het 'n onsuksesvolle veldtog begin
om die projek te probeerkeer.

Wit- en swartmense meng blyk
baar nie in gwot getalle op sosiale
vlak inNamibianie. Dieregeringskole
is nog in 'n groot mate geskei.

Maar in vergelykingmet die rasse
spllJlJliJ1g in die suide, is daar 'n at

,mosfeer van verdraagsaamheid en
, rasse-harmonie in Namibia.

Die verwagte aankoms van duis
ende VVO-soldate gee aanleiding
tot baie gerugte. Maar die groatvraag ,
op die lippe van alle Namibi~rs is:
"Wanneer kom Sam huis toe?"
, Sal Swapo-president Sam Nujoma
_miskien die onafhanklike Namibia
se eerste leier, en sedert 1960 in '
ballingskap - aan die begin van die
verlciesingsveldtog terugkeer1 Of sal
hy aan die einde van Oktober 'n ,
helde-opwagting maak?: ' .

. • ," I ~ ."" :

Peter Kenny, voorheen 'n senior
joernalis in Winqhoek, het Namibia

onlangs weer besoek. George'
Weideman, professor in"Afrikaans

.aan die Akademie vir Tersiere
Onderwys in Windhoek, woon reeds

'etlike jare daar. Hulle gee hul
, indrukke oor Namibia op die "
vooraand van onafhanklikheid. " .

Wanneer
kom
Samhuis

Hy voeg teenstrydig by: "Maar '
disniegoedomaantehoumelbaklei'
me."

'n long Australiese toeris sit 'n
Windhoek Lager en drink op die

, ,muur wat oor Swakop se groot wit
strand uitkyk. Hy het pas van Johan~

nesburg aangekom en Iron nie glo
hoeveel swartmense daar in die stad
se kroee is nie. '

Hymerkdroogwegop: "Bending'
wat 'n mens uitNamibia leer, is dat
Suid-Afrika, as hul segregasie wil
behou, net apartheidmoet afskaf soos
hulle in Namibia gemaak het."

In Namibia is die Groepsgebie
dewet en ander apartheidswette soos
die Ontugwet al byna twaalf jaar
gelede geskrap. Daar is geen teken
van swart toestroming na tradisionele
blanke woonbuurtenie. Die klante in
baie van die kroeein Windhoek en
Swakopmund is byna deurgaans wit.

'n Redelik gemiddelde huis in
Windhoek se blanke woonbuurte kos

"sowatRI50000,en 'ngewonetwee
slaapkamerwoonstel R120 000· iets

. wat die meeste swartmense hoege- .
naamd nie kan bekostig nie. Bien- .
domsagente sa sonunige opportuniste
vra soveel as R500 000 vir 'n vier
slaapkainerhuis met twee badkamers,
twee.garages en 'n swembad. .. "
"nHele klomp multimiljoenrand: '

, i :" " PeterKenny
DIE Pruisiese vlag wapper op 'n hotel
in die Narnibwoestyn buite Swakop
mund - 'n teken dat die oorSpronk-
like Duitse kolonialiste nog in die Oit het later by so min as 65 000 '
omgewing is. Beierse volksliedjies gedraaienhetnoublykbaargestabil-'
kIink op iii.die dorp se drinkplekke. 'iseerop 78 000. Huispryse in Wind- '

In Peter's Antiques is daar geen' hoek en Swakopmundhet die hoogte
teken dat Nazi-aandenkings soos in geskiet.
Swastika-vIae,Mein Kampf en prente Die jongste uitgawe van Die Suid-
van Hitlerweggepak gaan wordnie. wester, "die kampvegter vir

In die venstervan Foto Holler in 'groepsregte" en mondstuk vlUl die
Swakopmund se Kaiser Wilhelm- Nasionale Party van SWA, dra,
strasse is slagspreuke wat die onaf- pensketse van die kandidate vir die
hanklikheidsooreenkoms afkraak. 'n 'laaste blanke verkiesing, waarmee
Versie op die deur lees: "Many have ,die leiersvan dieblanke Wetgewende
fallen to win this land. SWA is more' Vergadering vasbeslote is om voort
than sand. SWAis the key. And so it te gaan, ondanks die komende im-
shall ever be." plementering van Resolusie 435.

In Afrika se laaste kolonie is daar Chris Liebenberg, 'n senior lid
geen teken van die massa-uittog van' van die NP vanSWAen 'n lidvan die
blankes wat tradisioneel die oorhan- blanke uitvoerende komitee, het
diging van mag aan swart meerder- hierdie week gese die blanke verlci-
hedeopdievastelandgekenmerkhet esing sal op 1 Maart, 'nmliand'voor
nie. die aankoms van die eerste VVO-

Gaan onafhanklikheid 'n soldate, plaasvind.
werklikheid word? Volgens die "435 - pah! Ons kan maar net
meeste mense, wit en swart, en hoop vir,die beste, wie weet wat sal
ondanks soveel mislukte pogings, gebeur?" sa Johan, 'n blanke veil-
lyk dit weI so. Maar die meeste voeg 'igheidswag,ongestoordineenasem.
skepties by dat dinge 11 jaar gelede Hy voeg egter effe meer besorg
ook so ver was. by: "Die Bothas moes ons nie

ToedieVVO~Resol~ie435vir uitverkoophetnie.Onshetsolankin
~n skietstilstand en verkiesing onder hierdie oorlog geveg, ons kon ditnet
intemasionale toesig in 1978 met sowelklaargemaakhet ... As'nmens
Suid-Afrikaanse goedkeuring aan- in 'n oorlog is, moet jy end-uit ba-
vaar is, was daar sowat 110000 klei,albetekenditook'ngevegvan '
blanke inwoners in Namibia. " man teen man." '.,,'
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Wit ho~(nngs tlen Jaargelede. Hoeveel het dlt
verander? ' ,

FOKUS OP NAMIBIA
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nie.
Daar is egter'diegene wat baie sal

opoffer deur die land te verlaat.
Dan is daar diegene wat nie hul

, siel verkoop het aan Namibia nie,
maar wat (teen betaamlike vergoed-,
ing natuurlik!) hul harde eelte op
hand en verstand gekryhet; die ideal
iste wat vyf, ses, tien of meer jare

. hier gearbei het vir die~ of ander
cause.
'. Gasarbeiders, noem 'n plaaslike
koerant diegene misprysend, en
vergeet dan gerieflik dat die mense
werklik deur harde werk veel tot

, stand gebring het, en nie noodwendig
in materiele sin nie.

, Se 'n verkeersman my nou die
dag: ja, hullei vir die vale op.maar
die tekort aan verkeersbeamptes is
meteens nypendrdrie-vier spietkops
het pas verhuis, vyf ander.praat ook
van "move" en hyself- wat al byna 'n

',' kwarteeu Suidwester is ~ hetkIaar sy
goedjies begin pak, :",'

In so 'n gesprek ',-soostelkens - ,
duik Rhodesia se voorbeeld.op, en
danhelpstewigeargumenteniks.Na .. , , . ...;..._.....:......:._:..........,._....,. ....,.....,. -:--:-....,.-:'"

~~~~::~~:~I:~:::~ Swapo 5e ou garde: vise-president Hendrlk Witbool, president Sam NuJoma,blnnelandse president Nathaniel Maxullill, voorsltter David Merorp en '

waar gaan die derduidende werk- ' , " ',: '; die Raadvan Oudstes S8 Simon Kaukungua, " . ", ~ -. , "', 0 h .
loses anders kos kry? is een gerug' Fntog isdaar min plekke in suide- " 43-5 h -,
wa~;~~~~:~ebYdiedestydse ;~~~~~~~:::;=t~~e:~~ pa '. ns oop
Rhodesie die land uit - kaal, man,' hier (veral m,Wmdhoek). •. _,
kaal, se ek jou - is 'n ander stuk Daar is nog die vrees vir 'n alge- . ' '
retoriek watwil-wil lykna'nmoont- hele "rehabilitasieprogram", sou' • . • b '" ,S "

likheid noudat Suid-Afrika sy bydrae Swapo die verkiesing wen. Swapo " , d', ,t
.~j:a;~=;o~~t~~~e~:' ~~~~~~e:=~~~g~~:s~ar:~ ,maaf, V,lf' . Ie,,; es e,~, .,,," '""
ons", staan teen 'n yoorhuismuw::,in . nou in die onderwys, in die kulturele
Windhoek. ',':,.. . " lewe of in die weermag voorkom -

• ' Vra vir die vervoermense, en kyk . vervang sal moet word.
jy om jourond, sien jy ook: dis weer ' Waarmee? Oor godsdiens is nog
soos in 1978{19,indiennie ergernie: min gese - die invloed van die Kerk
vlote trekkers vat die langpad Suide is dwarsdeur die gebied baie sterk.
toe. Nadat die NasionaleVervoerlcor- Aan die ander kant besef min
porasie die ou SAS&H oorgeneem mense in Namibia hoe deeglik die
het, het honderde werknemers ver- . Swapo-infrastruktuur is - as die stra
huis en staan talle huise in veral tege, opgeleide landboukundiges,
Windhoek-Wesen Wmdhoek-Noord' geolae, medici en onderwysers (die
leeg, en riiaak inwonas van die buurte met werklike dokumente, darem)
hul gereed vir bruin en swart bure terugkeer, sal hulle, met 'n bietjie
(Cnkeles woon weIgeruime tyd reeds aanpassing, die land kan help bestuur.
dwarsdeurWindhoek,maarhoofsaak-- Wat van werkloosheid? Jaar na
lik daar)., , jaar is mens reeds bewus van die

En die land is hoeka plek-plek wankele bene van die Namibiese
kaalgevreetdeurdie asers, sal Smit- ekonomie. Geen duideliker teken is
tie van die Observer jou se. Ivoor, , daar nie as die honderdeplattelandse
renosterhoring, diamante, noem maar wericloses wat soggens' by die
op. Veral die immer-teenwoordige bloedbelope ae van straathoeke sit
weermagwashier,volgensonbeves- en kyk hoe die chroom van duur
tigbare berigte, mede-aandadig. motors verbyflits.

Die grootsteletselsis egtermens- Geen werk. No work. Kapena '
letsels: die RSA en SWAPO het 'n ilonga. So staan dit in drie tale, Mri-
hele 'paar geslagte Ovambo's, kaans,EngelsenOshiwambo,opdie
Kavango's en Capriviane (veral, bordjie teen bykans elke winkeldeur.
eersgenoemdes) as oorlogskinders' Wat word van hulle" in elk geval-
grootgemaak. wanneer al die opgeleides van New

Daar is nog die vrees vir siekles York,London, Helsinki of Ljubijana
ook. Gerugte oor geelsug, malaria terugkeer? Selfsskoleen aIderopleid-
(reeds aan die toeneem weens die ingsinstansies is nie seker Vl'n hul

. goeie Teens in die Noorde), en dan, status na onafhanklikheid nie.
'veral die moordenaar Vigs. Oompie Hans Diergaardt· van

Daar is die vrees vir militantheid Rehoboth praat van republiek maak
- Suid-Afrika se jarelange besetting - nogal met 'n deurgang see toe. Vir
het 'n vrugbare teelaarde geskep vir ' baie mense, so Iyk dit, bestaan daar
strydlustiges wat met rastafrariese' . 'ndroomrepubliekerens.Hulleisnie
ongeduld die wittes wegwens Kaka-,,' so seker of dit Suidwes/Namibiais
mas toe. " nie..,'" . ., . "

" ,

laat word om die laer te verlaat nie.
Dat Mudge en sy ondersteuners baie
gedoen het om mense in Namibia
nader aan mekaar te bring, is on
'teenseglik waar - maar aan die
groeiende onsekerheid. kon hulle
weinig doen.' , , , '"

Almal hoop uiteraard op stabil
iteit, op 'n demokratiewe bewind.

, Dirk Mudge se hoopvolaan Rapport
vanjaar dat die trek wat nou vir
Namibiane voorle 'n geestelike trek' ,
is, 'n trek van die een politieke bestel
na 'n ander; 'n wegbeweeg - maardan
nie geografies nie - van Suid-Afrika.'

Heelparty Suid-Afrikaners deel '
Mudge se optimisme en praat van
hierheen kom, \Yeg van die' Suid
Afrikaanse "afgrond" af•.' " ,

'Nie almal hier stem.'saamnie,' , •
Hoewel ; Windhoek en'

Swakopmund-n. (ongekende) bou-,
oplewing beleef staan die res,van '
die land so goedas stil;meerenmeer
dorpiesword gehuggies. Daer ontkiem
~ci~gerugtevan~~watkunsm~

tigdie hoogte in gejaag word deur
die enkeles wat soos Mudge glo,
aangesien die skepping . van'
"eksklusiewe" woonbuurte - waar
woonhuise dan te duur sou woos vir
"ongewensde elemente" - die be:
houd van 'n blanke inwonertal sou
verseker. ,

Wat 'n mens vir 'n oomblik laat
wonder wat van die Mudge-groep se

, beloftes van oop skole en gelyke
onderwys geword het, ,

. Daar is baieredeswaarommense
praat van padgee, waarom hul nie
saammet Mudge wit trek nie. Bo
alles is daarnatuurlikdie een dlyfveer:
die (hoofsaaklik blanke) vrees vir
prysgawe. Vir toegeesien baie merise
kans,maarprysgeeisdarem 'nander ..
storie.

Vir enkellopers, fortuinsoekers
(mits die dobbelgodin aan hul kant
is!) en linder avonturiers, enveral vir
diegene met vastrapplekke elders ('n
BritseofDuitse paspoort, 'ngrondjie
of geldjie by Sonmiersuidwes innie
Hotnosholland, of - vir die wat soos
halfmense wi! gaanvassteek, 'n geldjie
en 'n grondjie by Kakamas ofUping
ton), is die dobbelspel nie so riskant

George Weideman

. ,'"

Sal dievlugtende
halfmense omkyk
naNamibia?

018 elnda van die Angolese dorpl8 Chltado. Gaan Vred8 In Namibia ook vrede In Angola bring?

, DAAR is 'n ou Nama-legende wat
verteldat die halfmense van die verre
Suide van Namibia - die eienaardige
sonkykerplante wat wes van On- Afrika vir 'n kalmer,vryer Suidwes
seepkans tot in die Richtersveld verruiI. Baie van hulle is nou, sedert
voorlcom- oorspronklik Namas was. middel1988 veral,die "laatvatters"..

Toe 'ngroepvlugtendeNamas dit Of hulle, S09S' die halfmens-
nie tydens 'n oorlog voor hul agter-. legende dit wil he, gaan ornkyk na
volgers kon maak nie, 'het die gode hul tydelike vaderland, weet 'n mens
genadiglik besluit om hulle, al nie, Suidwes was nog altyd 'n harde
vlugtende enomkyk-omkyk na hul land, wat dalk meer v~t as wat hy ,
geliefde Groot' Namakwaland gee. ' i

(Namaland) agter hulle, in plante te i ' Die exiles (enhierbysluit'nmens "~

verander. ' , alIe vlugtelinge sedert ongeveer 1960
, Ongeveer soos Lot se vrou staan in) is 'n groot groep uiteenlopende

en kyk hullevandagnog noordwaarts. mense, waarvan daar (te oordeel aan
i Die Herero's het vroeer, soos berigte uit twee verskillende poli-

sommige Oosterlinge, beskrywende tieke kampe) enigiets tussen16000
name aan jare gegee, altyd en69000 inAngola op diepunt staan
terugskouend. '" ',",' " , ", om die land van melk en heuning na '

Aangesien daar in 1988 soveel 1 April binne te kom, ,
, verwagtinge 'geskeP is rondom,', Interessant genoeg het heelwat

onafhanklikheid,maarook baie bloed Angolese vlugtelinge hulle sedert
gevloei het, sou "Die jaar van die' die Angoleseoorlog duskantdie grens.
rooi son" dalk gepas,wees.~, ,,' gevestig :"soveel so dat Nasionale

1989 Iyk na die jaar van die Opvoeding, met die Pica Pau-skool
, halfmense. Die talle wit (en enkele in die noordooste, spesiaal vir die'
l bruin) Suidwesters wat dit oorweeg uitgeweke Angolese voorsiening

om die mooi woestynland te verlaat, maak.
is vasgevang in die moeilike ekwili- ' , Maar'nou wil die huisl~se mense ;
brium van bly of gly. ' : a1nial terugkom, want die laaste

" Vrekofvertrek -sooseenoubaas koloniale gebied in Afrika wag opc.

~ dit nou die dag uitdruk terwyl hy sy uhuru.'
jaggeweer vertroetelend wegpak Disdie soortwag wat wildeleuens
tussen die ander trekgoed in sy 4X4. , en geil gerugte soos onkruid laat
En hy 541, hartseer omkyk na sy' gedy. En dit reen juis nouso goed!
geboorteland ja, maar hy sien nie Die probleem met die verwarring
kans vir die verandering nie, wat aan albei kante van die propa-

Die geskiedenis van Namibia is ganda-draad gesaai word; is dat dit
'deur volksverhuisings, en ver- werklik so verstikkend soos wakruid
, skuiwings geskryf: vandat die eerste is. ,
mense uit die noorde en ooste en ," ,< .: Selfs die gehardste lusernplante
laterVanuit diesnide dieoirspronklike hounie teen dodder as jy dit nie

, San-bewonders eeue gelede verdryf betyds behandel nie, se 'n lusemboer
, het, tot die geraamde40 000 - 60 000 by Hardap. Mense begin losraak van

"Botswana-Herero's". wat die oos- hul wortels in die land. Hoe sterk is
grens naby Gobabis tans oorsteek ODS Europeesheid nie nog nie! ,
om hul by hul taalgenote te vestig Natuurlik was daar in 1978 al
voor 'onafhanklikheid, was die sterk onsekerheid nadat Mudge uit '
Namibiane aan die beweeg. die SWA Nasionale Party padgegee

,Duitse Schutztruppe het gekom het: hyself, sy gesin en die mense
en gegaan;baiebethulbier as stamva-, watsaam met hom in verskeie "oor-
ders van diegroot Duitse gerneenskap' gangsregerings" probeer het om 'n ,
(ongeveer18persent)teenoordiell wankelende Suidwes/Namibia' aan
persent Engelssprekendes gevestig. die groei te hou, moes dikwels per-

Heelparty wit- en bruinmense - soonlike venyn en veragting ver-,
die "inkommers" - het na 1978 toe, duur.
apartheid grootliks in Suidwes Die groot dilemma van die Afri-
afgeskaf is, die onstuimige Suid- kaner is mos juis dat niemand toege-

, .' ~ ..



AFRIKA

Vrede vir'n

Verlede week het In' Vrye Weekblad 'n
dlepteverslag verskyn oor Idl Amln, wat tydens
sy bewlnd In die jare sewentlg 'n skrlkbewlnd
In Uganda gevoer het. Milton Obote het In sy

tweede ampstermyn na Amln nle veel beter as
Amln gevaar nle. In 1986 het Vowerl Museveni
oorgeneem, en hoewel geweld voortduur, Iyk
dlt ofhierdie gefolterde land nou stadig beslg
is om tot rus te kern, VERONICA FORWOOD

doen verslag.

President Musevenl. - probeer 'n beter Uganda bou
distrik verwyder, Berigte oor bur- wandade wat onder vorige regerings
gerlikes wat nie wou trek nie en in gepleeg is.
hul huise toegesluit en verbrand is, Die ondersoek is beperk tot die
het in die New Vision-koerant ver- tydperk tussen onafhanklikheid in
skyn. Volgens berigte is soveel as 1962 tot die begin van 1986. Die
200 burgerlikes in soortgelyke in- kommissiehet totdusver die getuienis
sidente vermoor. van 350 mense aangehooroormoorde,

, Na berig word,is burgerlikes ook onwettige aanhouding, marteling en
in die Teso-distrik vermoor toe die die vernietiging van eiendom. Die
NRA probeer het om oorblywende kommissie, wat hoofsaaklik in
faksiesvan die UgandaPeople'sArmy Kampala sit, beweegook in die land
(UPA) uit te roei, rond om getuienis aan te hoor, onder

Intemasionalemenseregte-waar- meer in die Luwero-driehoek waar
-nemers berig ook dat sowat 3000 OOOte se soldate in die vroee tag-
burgerlikeswat daarvanverdink word tigerjare massamoorde gepleeg bet.
dat hulle rebelle-ondersteuners is, Die tydperk van ldi Aminse dikta-
sonder verhoor aangebou word en torskap van 1971 tot 1979, is die
dat sornmige van hulle deur die moeilikste om te ondersoek, omdat
weermag misbandel is. 'mingetuies na yore kom. Getuienis

Die regering het 'n kommissie is aangehoordatAmindieAnglikaanse
aangestel wat die misbruikein die aartsbiskop, Janan Luwum, en twee

'Gulu-gebicd moet ondersoek - iets ministers Iaat teregstel het,
wat as'n bemoedigende teken van Intussen bet pres Museveni aan-
oopheid aan die kant van .die gekondig dat 'n landswye verkiesing
Museveni-regering beskou word. "vir die National Resistance Council

Intussen het 'n menseregte-kom- (NRC), Uganda se parlement, vol-
missie wat deur Museveni ria sy gende maand sal plaasvind. Die
bewindsoomame in1986 aangestel verkiesing sal tussen 11 en 25 Febru-
is, grus,amegetuienis aangehoor van arie gehou word.• AFP ,

Indie ldi Amin-tydperk van 1971- ,
79 was daar nog 'n mate 'n naglewe,
aangesien die mense wat vermoor is
meestal uitgesoekte slagoffers van

. een of ander stam ofdie intellektuele
elite was.

Alhoeweldie toestand in Kam
pala onder Museveni veel beter is,
dum 'n rebellestryd in die noorde en
ooste van die land voort en word
wandade steeds teen burgerlikes in

. di6 gebiede gepleeg, '
, ,: 'Die regering hetverledejaarsukses

teen die rebelle in die noordelike
Gulu-distrik en die oostelike Teso-. .
distrik behaal, maar kry nog baie
teenstand. ' ",
. .Die NRA het-na beweringteen

die eindevan verledejaar, in 'n poging
, om die rebelle uit te roei,groat getalle '

burgerlikes met geweld uit die Gulu- .

gefolterde
Uganda?

sipline in die National Resistance
Army (NRA), die voormalige guer
rilla-leer wat hom in Januarie 1986
gehelp het om aan bewind te kom,
NRA-soldate wat burgerlikes ver
moor bet, is summier tereggestel.

Die rit tussen Entebbe en Kam-"
pal a, voorheen 'n nagmerrie waarln ,
motoriste aan dronksoldate by pad
blokkades blootgestel is, is nou heel

, rustig en roetine-ondersoeke word
hoflikuitgevoer.Gewapatdc rooftogte
vind egter nog steeds plaas en in

" sommige dele van die stad .word
geweervuur snags gehoor.

Milton OOOte se tweede reger-
. ingstydperk v~ 1979 tot)985 is

gekenmerk deur 'n algehele gebrek
aan dissipline in die weermag, wat
voor die voet mense beroof en ver-
moor het. ' ' ,

Idl Amln - onder hom
het geweld hoogtygevler

KAMPALA. Inwoncrs van die
hoofstad Kampalalewe na baie jarc
van brutalegeweldpleging weer,
sander vrees, hoewel burgerlikes in
die noordeen coste van die land nog
vasgevang is in die stryd tussen die
wec:nnagen rebellewat die regering
van president Yoweri Museveni wil
omverwerp.

Musevcni het onlangs aangckon
dig dat 'n verkiesing in Februariein
die land gchou gaan word.

In Kampala, waar inwoncrs hulle
voorheen voor danker huis toe ge
hau bet, gaanhullenou1aaInag SOlder
vrees vir aanvalle van nagklubs af
huis toe.

Die rcdakteur van die weeklikse
kocrant Topic, Wafula Oguttu, vertel
hoe hy em oggend drie-uur gesien
het hoe twec soldate 'n stukkende
motor met tweedronkvrouens help
stoot,

"n Paar jaar gelede sou hierdie
vrouens nie uitgegaan het nie. Die
soldate sou hulle beroof of verkrag
het, eerder as om die motor te help
stoot. Eksouook niedaar gewees het
om dit te siennie,"

Ugandese wat jarc lank in vrees
vir moord en rooftogte deur soldate
en gewapende boewe gelewe het,
begin nou weer saans uitgaan.

Die gevoel van persoonlike veil
igheid is miskien die belangrikste
verandering in Kampala sedert presi
dent Museveni sc bewindsoomame
drie jaar gelede,

Musevcni Ie groat klcm op dis-

, .c

Beweeg vryelik
Die Suid-Afrikaner het volgens

Lhanguene oor handel tussen die
rebelle en die Suid-Afrikaanseampte
nare gepraat. Hy het gese gocdere
kan ''baie goedkoop" van Renamo
gekoop word.

"Dis radio's en gocd wat die ban
diete by die mense in die dorpies
steel en dan na hul basisse toe vat.
Dan wag hulle vir die Suid-Afrikan
ers om vir hulle kos in roil daarvoor
te bring," het Tivane gese.

Volgens hom wasdaar sedertApril
verlcde jaar ten minste een Renamo
aanval per maand in die Mapulan
guene-gebicd.1n die gebicd beweeg
die rebelle vryelik tussen Suid-Af
tika en Mosambiek.

Malhope het gese Mapulanguene
en die omrlngende dorpies" is nou
verlate. ' '

Hyen die ander hawelose mense
wag nou op vervoer na 'n plek waar
hulle bullewensopnuutkan begin en
vir hulle en hul gesinne vocdsel kan
produseer. - ANO

Geslaan

steeds, se vlugtelinge .
SAsteun. Renamo

MAPUTO - Maande na president
PW Botha se belofte aan president
Joachim Chissano van Mosambiek
dat Suid-Afrika sy steun aan die
rebellegroep Renamo sal beeindig,
bly dieOos-Transvaal nog steeds 'Ii
afspringplek vir Rename.

Dit is die enigste gevolgtrekking
watgemaak kanworduit die getuienis
van Mosambiekers wat gerepatrieer
is uit SA waarheen hulle in Desem
ber na 'n Renamo-aanval naby die
grens gevlug het.

Een van hierdie hawelose Mo- ,
sambiekers,EduardoTivane, het selfs
'n paar dae in 'n Renamo-basis naby
die Kruger-Wildtuin deurgebring.

, Op4 Desemberverlcdejaarhet'n
groep Renamo-guerrillas 'dorpies '
rondom Mapulanguene, tien kilo- '
meter van die SA-grens in die
noordweste van die Maputo-prOvin
sie aangeval.

. hou is, bet gese hy het met een van
die swart Suid-Afrikaners by die
grenspos naby Mapulanguene ge
praat.

Die Suid-Afrikaner het gese hy
het Mosambiek se grondgebicd bin
negegaan nadatMosambiekse lugmag

, in November 'n Renamo-basis by
: Ngungue, suid van Mapulanguene,

gebombardeer het. Hy het uitgevind
dat geen rebelle in die aanval dood is '

.het die Suid-Afrikaners hulle met' !. koop. 'Tydens die rit is hulle deur sal eerder doodgaari as om vir Re- nie.
twee voertuie opgespoor. _ drie Suid-Afrikaners geblinddoek. ' , namo te werk." , ' Tivane het Lhanguene in die rede

Malhope se hulle het die gesprek Toe die voertuig stilhou, is hulle ' Tivane is vyf dae lank gevange ' " geval en gese dis nie eintlik 'n ver-
tussen die Suid-Afrikaners en die, na 'n "groat buis" geneem.'waardie gehou. "Op die sesde dag bet hulle rassing nie, aangesien almal in
Renamo-rebelle by die grenspos blinddoeke afgehaal is. my weer geblinddoek en my Res- Mapulanguene weet dat die rebelle
af I · A d' bell' A oor die lJ1'f>T1S na 'n basis in Suid-ge wster. an Ie re e IS gese Die tweeis vanmekaargeskei,en sanoGarcia toegeneem, waarekdie c-·,·
om die volgende dag tcrug te kom, Tivane is ondervra deur 'n blankeander gekry bet wat van Mapulan-' . Afrika vlug as hulle aangeval word.
wanneer die vlugtelinge aan hulle met 'n pistool, wat vlot Portugees guene af gevlug het." '
oorhandig sou word. kon praat. . Tivane stel dit kategories: "Suid-

"Toe die Boere ons opgetel bet, Hy het Tivane oor die verdCdig- Afrika ondersteun nog steeds die
het ons virhulle gese ons wil nie deur ingstelsel in Mapulanguene en die bandiete. Hierdie sentrum naby
die Matsangas geregeer word nie. paaie in die gebied ondervra. ' Skukuza is groot. Daar is 'n klomp

'Kom werk Ons bet gesehullemoetmetRessano "Jy het gestudeer, maar in Mo- swart Mosambiekers en Suid-Afri-

Onl' ,': h' M b'· k' , ", Garcia in verbinding tree en vervoer sambl'ek Iy J'y. Ons sal hl'er vl'r J'ou kaners."angs et osam Ie se nuus-
agentskap Aim onderboude gevoer' kry om ons soontoe te neem." werk reel. Jy sal saam met Renamo ' Tivane is blykbaar gered omdat
met vier ",andie 225 mense wat die Ressano Garcia is die hoof-gren- werk," is aan hom gese. Hy het - die ander Mosambiekers geeis het
dag uit Mapulanguene gevlug hel spos aan die kant van Mosambiek. gewapende swart mans buitekant aan dat die mense wat by Skukuza van
Hulle huise isdeur Renamo aan die Dis omtrent 85 kilometer noordweS Tivane gewys. hulle geskei is, teruggebring moes
brand gesteck.' ' van MllJUO op dieMaputO-SA spoor- word. Toe hulle in Nelspruit aankom,

Die 50-jarige Gustavo Malhope, Iyn, en 100 kilometer suid van het bulle met swart Suid-Afrikaners
, boer b tAd' h' Mapulanguene. "Die ondervraA"het geseAbulle I'S in 'n regeringskantoor gepraat, sen ,e gese Ie mense et na n ...'

.Suid-Afrikaansegrensposgevlug. 'n "Later het sewe vragmotors ons Mosambiekers. Malhope. '
Paar swart Suid-Afrikaners het die opgelaai en Skukuza (in die Kruger- "Daar was 'n wit beampte. Hy het
hek vir bulle oopgcmaak. Wildtuin) toe geneem. Daar is drie "Ek: het gese ek wil nie met Re- beveel dat ons in hegtenis geneem
, Die volgende dag bet 'n grocp mans en 'n vrou van ons weggeneem." .. namo saamwerk nie, ek wil net huis moet word, maardie swart beamptes
"Matsangas" (Renamo se bynaam in Die vier wat weggeneem is, is , toe gaan. Nog 'n witman wat Por- ,het aan hom gese ons is vlugtelinge.

. Mosambick) bydie grens aangckom. Eduardo Tivane, Aurelio Lhanguene, tugees gepraat het, het die-kamer. Toe het die witman met ons gepraat .
"Ons wiJ he al daardie mense moet Armando ChivamboenNelsaMucav- binnegekom, en die twce bet my en ons het gekla dat vier mense by
by ons basisse kom werk," het bulle ele. Tivane, 'n munisipale lcIerk in, . geslaan en geskop,'" Hy is daama Sku~avan ons af weggeneem is,"
aan die Suid-Afrlkancrs gese. !Japulanguene, s~ hy en ChivamOO,' opgesluit., - ' ,'." Hulle het ook by Ressano Garcia

Die vlugtelingebetgeweierom te IStwee dae lank m Skukuza aange~ ,<' "Die volgende dag het hulle terug- daaroor gekla, en uiteindelik het die
gaan, Hulle was bang dat hulle aan' hou. . -,' gekom. Hulle bet vir,mybanknote . < Suid-Afrikanersdie vier van Skukuza
Renamo uitgelewer sou word en het, Daama lS~ulle agterop .n o~ , gewys, meticais en rande. Hulle het af daarheen gebring.
indie bosse aan die Suid-Afrikaanse vragmotor geslt en aan hulle ISgese gese die geld was vir my as ek met Aurelio Lhanguene, wat saam met
kantvan die gn:ns ingehardloop. Latrr dat bulle dorp toe gaan om lcIere te, 'Renamo saamwerk. Ek het gese ,ek i Nelsa Mucavele by Skukuza aange'::

';'~ , . . . .
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FOKUS

Boekooroorlog'n blitsverkop~r

~' i'

Brian Moore-King
en,gese as Smith net erken Zim·,
babwe is in orde en dat dit nie die
moeite werd was om teen die onver
mydelike te veg nie, kon 'n mens dit
nog aanvaar as hy die ekonomie of
korrupsie of wat ook 81 kritiseer,
maar hy weier om dit te erken.

Smith het aan 'n koerant gese:'
"Hy (Moore-King)'is die enigste
waarvan ek 81 gehoor het wat nie
dankbaar is dat hy die geleentheid ,
gehad het om vir'!'I)'heid te 'leg nie.
Hy klinkna ~n. snaakse persoon.
Duisende het gese dit was .'nvoorreg
om op te staan teen tirannie."

t , volle reg het om inklag teenenigeen " woule of dat ek verhinder is om dit ;
by die polisie te Ie en dat hy van aile .te doen, en ook ontken dat ek beveel .
mense niedie reg het om my te is om die aanklagkantoor te verlaat.
verhindernie. ' " " , Hy het my daarvan beskuldig dat

Dit het hom net meer ontstel. Hy.. ek 'n"openbare steumis" veroorsaak
het een van die konstabels beveelom het weens my onbeheerste gedrag en '
my ingevolge die noodregulasies in dat ek lede van die die publiek ver- /
hegtenis te neem as ek.nie die aan-' ontrief het 'wat die aanklagkantoor
klagkantoor binne twee minute ver- besoek het (die slapende lid .in die
laat het nie. Hy het by die aariklagkan-i' hoek?)' , '
toor uitgestorm. . Hy het verder aangevoer dat ek '

Die twee ongemaklike konstabels ", gevra is om die' aanklagkantoor te
sougl1enander~euseheasommyin" verlaat tensy ek myself beheer en
hegtenisteneemnie,konekduidelik ; : tensy ek 'n verklaring maak(I), en
sien. Daarvoorwas ek nie Ius nie. datekuit eie VT)'e witdie aanklagkan-

, Metrnyvrouniedaarnie.souekgeen , ' toorverlaathet. ,'i('
, . getuie van my inhegtenisneming he" Ek het weer .'n yraag voorgele

nie. ' " ',maar die minister het geantwoord
Ekdusaandiekoristabelsges~dis datmy' aantygings ' "ongegrond"

nie nodig nie aangesien ek besig was blyk te ww,s. Met anderwoorde: "Jy
om te gaan. ' ," het gelieg, VanEck." .

Buite in dievars aandlugvhet die' , '< ,.' 'G '.'
enormiteitvandiekolonel seoptrede ,,:, eweler ,
my eersgetref, As 'nlidvandieSuid- Op20 Mei 1988 ek die kwessie
Afrikaanse Parlement by Kaapstad· weer in die Parlemerit opgehaal. Ek
.se hoof-polisiestasie uitgejaag kan het Vlok meegedeel dat diegene wat
word, watter kans sou 'n jong swart inligting aimhom verskaf.het besig
township-aktivis he om enige poli- was om virhom telieg, en dat hy self
siebrutaliteit aan te meld by 'n afge-. . besig was om vir, die Parlement te
sonderde township-polisiestasie?:, lieg.<:;~: .i: .,<, '. ' : >-: ,

, In die drie jaar wat ek betrokke -' Ek: ~ei geweier orn.ditterug te
was by die monitor van onrus, het .. trek en.moes die Parlement vir die
jong swartes my dikwels vertel hoe 'res van die dag verlaat, ,
hulle uit aanklagkantore gejaag is .Die feit dat hulle wat dievei-
wanneer hulle klagtes teen poli-. ligheidsmasjim - endie land? - besnnir
siemanne wou Ie., geen gewetenswroeging het om te '

,'In 'n poging om hierdie voorval in lieg vir die hoogste wetgewende lig- '
die openbaar onthul te kry, het ek 'nv, ' gaam in Suid-Afrika nie, toon die
vraag~ die Parlement voorgele, , '. minagting waarmee hulle wet en orde,

Op16 Februarie 1988 het die,. geregtigheid en grondwetlike rege-
minister van Wet en Orde Ui sy ring bejeen. . " ,
antwoord elke basiese feit van die Dit iIIustreer hoe vet-op die pad
gebeure gerepudieer. Adriaan Vlok na anargie Suid-Afrika onder PW
het onder meer ontken dat ek 'n klag Botha 81 gevorde~ het ...~.

•

I.'"

•

. Peta Thornycroft

•

Ons het gewag, en toe besluitdat
, my vrou die Cape Tunes oor die

jongste verwikkelinge moes. gaan
inlig.

Na ietwatvan 'ngewag,- het'die
, einste kolOnel teen wie ek 'n klag

wou Ie die aanklagkantoor binne
gestorm. Hy wou weet wat ek daar
doen. '

Absurd
TOeek hom kalm vertel dat ek 'n

'klag wou Ie teen hom, het hy bars
gese dill dit nonsens is, dat ek geen
grondvir'nklaghetnieendatekdie 
aanklagkantoor onmiddellikmoes '

" verlaat omdat ek 'n openbare Steur-'
; nis veroorsaak. " "

Daar was net een 'lid van die '
. 'publiek half aan die slaap in die

kantoor. ' ,
Ekhetaandiekolonelgesedatsy ,

houding absurd was en dat ek die

" '

my aan die
Kellerman
Toe kolonel

. ~ , . ,

Jan van Eck, LP vir Cla'~emont, monitor onrus
reeds 'naantal jaar lank in Wes-Kapland. Hy het
onlangs 'n boek daaroor geskryf, EyeWitness to
,"Unrest". Hier volg 'n geredigeerde weergawe
van een van die hoofstukke, waarin ditduidelik

word hoe moeilik dit is om 'n klag teen die
polisie te 16. Diegebeure het op14 Desember

1987 in Kaapstad afgespeel. ".' I '~'; : , r

armgryp
endreig

- ongetwyfeld die grootste - aangese
om my te vergeseI.

, My motor was om die draaige
parkeer, buite sig, en ek het ernstige
bedenkinge ofekmy motor mgedeerd

, sou bereik het as my vrou nie daar '
opgedaag het nie, '

Ons het in die motor bly wag en '
toe dit duidelik word dat die polisie
besig is om die plek te verlaat, het ek
besluitom 'nklagteenkolonel Kell- ",
erman te Ie oordie manier waarop hy
my by die saal behandel het,

'n Polisiemotor het ons Caledon-
, plein-hoofkwartier toe agtervolg, en
stel jou hul verbasing voor toe ek.
daar stop en die gebou binnestap!

a het die jong konstabel op diens
. ingelig dat ek 'n lid van die Parle

ment was en dat ek 'n klag wou Ie
teen 'n kolonel. Haastig is 'n paar
seniorpolisiemannegeraadpleeg,en '
daar is gese dat 'n kolonel op pad is.

" ,

HARARE - 'n Boek deur 'n voor
malige Rhodesiese soldaat wat die,
bosoorlog skerp veroordeel, is besig .
om 'n blitsverkoper in Zimbabwe te dat die Rhodesiers nie die oorlog op' net wtxrde virbulle. Fnms betgeni<xr, ,
word. militare gebied verloor het nie, maar .vir demokrasie, maar ons het geen

Brian Moore-King, watmda'meer dat "sanksies en Suid-Afrikaanse demokrasie, volgensenige-defmisie,
in die Grey Scouts gedien het, is druk" 'n oorwinning verhoed het. in ons eie samelewing gehad nie."
vandag kwaad vir sy ouers se geslag '''Maarek onthou die gebiede wat . Tydens die oorlog het Moore-King

. en vir die man wat hy eens op 'n tyd , deur die vyand oorgeneem is met in sewe verskillende afdelings van
aanbid het - Ian Smith. hulle geroeste gewere. Niemandhet die Rhodesiese weermag gOOien.

. Hy het hierdie woede verwoord voorgegee dat ons nog·die gebiOOe In 1978 het Moore-King die land
in 'n uitsonderlikeboe1de,White Man, beheer nie. ' verlaat en hom in Suid-Afrikageves-
Black War. "Dit Iyk vir my asof my tig. Hy moes na sy ouers se dood

By die bekmdstelling van die bock volksgenote wat die grootste moed teruggaan ::&nbabwe toeomhuIboedel
het twee soldate wat agt jaar gelOOe geopenbaar het die paar is wat gese te behartig. "Ek:: was uiterssenuweeag-
vyande was, langs mekaar gestaan. het ons is verkeerd. Want dis baie tig. Die' Zimbabwiese immigra-

Emerson Munangagwa, nou. makIiker om saam met die trap te siebearnpte het namy paspoort gekyk.
ministervanJustisievanZimbabwe," gaan, om 'n geweer"op te,tel en Ek het'n lang storievoorberei om my
het Rhodesie in die vroee sewen- iemand te skiet. as wat dit is om die: lang afwesigheid uit die land te ver-

. tigerjare verlaat om by die guerrillas eensaamheid,die verstotenheid, die duidelik. Maar die woorde het net uit
aan te sluit. Hy het die hOek van sy spot van jou eie mense te verduur." my kop uit verdwyn.

,voormalige teenstander, wat as 'n Moore-King kritiseer sy ouersse' "Ek het gehuiwer, endie man het
tiener by die Rhodesiese weermag geslag: "Hulle was nie bereid om te' net na my gekyk, geglimlag en gese
aangesluit het, lof toegeswaai. deel nie. Dit was uit gierigheid dat ek was seker uit' die land uit om'"

Moore-King beskzyf twee gru- hulle ons, die gehawende geslag, in verder te gaan studeer. Dit was 81.'
same voorvalle in die hoek: 'n mas-·· die oorlog ingestuurhet. Onshet nie Toe hei ek begin rondkyk."
sarnoord deur die GreyScouts waarin teen kommunisme of vir demokra- ' Hy het hOmdaama in Zimbabwe
123 mense dood is, en 'n voorval, . sie, die Westerse, beskawing. of gevestig.
waarin 'n verdagte terroris stelsel- 'Christelikebeginsels geveg nie: Sy kritiekop somrnige blankes
matig doodgemartel word terwyl 'n ':My 'ouers het nie geweet wat Wiltin Zimbabwe bly en netso goed;
soldaatsevrouin 'nhuislangsaanna beteken komrnunisme of,wat die . of beter as in die dae van Rhodesia
John Denv.er-plate sit en luister. " ,. verskilis .tussen Marx,Engels en: ~ lewe; word veralopIan Smithgefakus.

Hy veltel van diena-oorlogse teorle Mao Tse-Tung nie ... dit was maar Hy het Smith 'n verraaier genoem
" ,":::- "",", ,,~. "" - ..'"", ,,, 'c"":

"
WaarskLi

DIEmaniawaarop Suid-Afrika stadig
in 'n onderdIUkkcnde polisiestaat
veranderhet, is goed tuisgebring by
my met die vrylating van ANC-Ieier
Govan Mbeki.

Sy vrylatinghet gelei tot planne
vir feesvieringe en verwelkom
ingsbyeenkomste die hele land deur.

Ondanks vertoe tot die Minister
van Wet en Orde, Adriaan Vlok, en
'n gewilligheid aan die kant van die
organiseerders om taamlik strenge
beperkings by hierdie byeenkomste
te aanvaar, het die minister almal
verbied,

Die organiseerders het planne
aangekondig vir 'n protesvergader
ing teen die verbod op die Mbeki
byeenkomste. 'n Paar uur voor die '
vergadering in die Goeie Hoop-sen- '
trum sou begin, het die polisie dit
ook verbied. '

My vrou en ek was onder die paar
honderdmense watonbewus van die
tweede verbod by die saal aangekom
het, Kortna ons aankoms het 'n groot
aantal polisievoertuie ook verskyn,

Ons het aan die bevelvoerende
offisier verduidelik dat die mense.
buite die saal nie geweet het die -'
byeenkoms is verbied nie, , en dat',
hulle wag virvervoer terug huis toe.
Hy het ons verseker dat hy net wil
seker maak dat almal die saal gaan
verlaat.

Aggressief
Die polisiemanin bevel, 'nkolonel

Kellerman, het 'n klein skaretjie
nuuskierige toeskouers aandie oorkant
van die pad ingelig dat hulle twee
minute het om uiteen te gaan. Om
die situasie te ontlont het ek na hom '
gestap, myself geidentifiseer en
beklemtoon dat ons daarin geslaag
het om almal weg te kry sonderenige
polisie-geweld.

Hy het aggressiefgeraak, my aan '
die armgegryp en my vertel dat ek
onwettig in die gebiOO is en dat ek
onmiddellik daar moet weg. Ek het
myself losgeworstel en aan hom gese
dat hy geen rede het om my te beveel
om die gebied te verlaatnie omdatek
een van die mense was wat majoor '
Grundlinghgehelphetomdiemense
uiteen te laat gaan. ,

Terwyl hy maak asof hy my nie
hoornie, het hy,my weer aan die arm
gegzyp en my begin rondstoot, met
die dreigement dathy my soutoesluit
as ek die gebied nie verlaat nie.

Ek het besefdat ek niks meer kon
bereik behalwe my inhegtenisneming
nie, my weer losgeruk uitsy greep en '
gese dat ek nie sy hulp nodig het om '
by my motor uit te kom nie. - -

Hy het twee onlustepolisiemanne

'nMajoorGrundlinghhettoein 'n
taarnlik opgewonde toestanddaar . ,
aangekom en het aan ons gese dat hy.
onder geen omstandighede mense
gaan toelaat om buite die saal te :
vergader nie; "": '

Ek het weer gese dat dieoorbly
wende honderd mense vir vervoer
wag, maar dit het duidelik geword
dat hy geweld gaan gebruik omhulle
uiteen te jaag.

a het dieonderskeiegroepe begin
waarsku teen die beoogde polisie
optrede en hulle aangeraai om die
plek te verlaat, Nadal hulle dit gedoen
het, het ek na majoor Grundlingh
gestap en hom meegedeel dat ons
ons ondememing nagekom het om
die mense vrywillig uitmekaar te
laat gaan. ' '

Die laaste groepswartmense was
sowat vyftig meter van ons af besig ,
om in 'n bus te klim. Party van hulle
het 'n toyi-toyi gedoen, en die or
ganiseerders het'n bietjie moeite
ondervindom hulle in die bus tekry.
, Uiteindelik was almal behalwe 'n
handjievol in die bus en net IOOe van
die pers en die diplomatieke karps, '
en die organiseerders, het oorgebly
in die gebied.

Skielik het ek 'n groep swaar
gewapende polisiemanne gesien
naderkom. Hulle bedoelings was

, duidelik - hulle het helms en gas
maskers opgehad en almal het sam
bokkegereOO gehou.

, , ' , .. , .. ' . .. "'" 'It·
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Vrye Weekblad plaas allebrlewe wat nle die wet oortree

of lasterllk is nle, mlts die korrespondent se naam en

volledlge adres bygevoeg word as 'n skuilnaam gebrulk

word. Skryf aan: Ole Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus

42637, Fordsburg 2033.' '
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Die Titanic
Die PW Botha-era gaan, helaas vir ons siek
Staatspresident,nieonthouwordaandie "her
vorming" wat plaasgevind het nie, maar vir
die korrupsie wat soos 'n veldbrand deur sy
administrasie woed. •

Byna elke dag nou lean Suid-Afrikaanse
burgers lees van 'n hoe amptenaar wat be
drieg het of omgekoop is; van senior leiers
wat hul posisies vir geldelike gewin mis
bruik; van goeie vriende van mense in die
hoogste posisies watmiljoene verduisterhet;
van reusagtige vemeukery met buitelandse
valuta; van ministers ofLP'swatskielikmoot
bedank.

Daar kanmet groot veiligheid aanvaar
worddatwatons totdusvergesien het; letter
liknetdiespitsvan 'n enormeysberg is. Ons
hele stelsel in Suid-Afrika is ingestel op ge

"heimhouding en beskerming vandiegene in
magsposisies.

Onshetgoeieredeom te vermoed OOt nog
talle mense in hoe arnpte.,party van' hulle
wyd-gerespekteerde leiers, in die volgende
weke en maande ontmasker gaan word as
selfsugtige en korrupte gierigaards. '

Vir dekades lank het die Afrikaner die
wereldin die oe gekyk en gese: Ons is mi
skienrassiste, maarons is tenminsteeerlik,

Noumoot dieAfrikaneragterkom hy is 'n
rassisen 'n skelrn. . ". .

Hoekom? Hoe hetdit gebeur?
Ons glo daar is'n paar meewerlcende faktore,
Vireers het die Afrikaneren sy Nasionale

Partyte lank regeer.Diegesegde"power cor- ,
rupts, andabsolute powercorrupts absolutely"
is hier baiegepas. -

Maar ewebelangrik is dat die huidige .
bestelmoreel bankrotgewordhet . .

Hoe lank lean 'n yolk: voortgaan met 'n
valse, onchristelike regeringstelsel en,
oorheersing van aile ander mede-burgers en ..

.terselfdertyd sy selfrespekbehou? ,.' .
Hoe lankkan 'n Yolk: voorgee dat dit hom

nieskeeldatdie helewereldhom as 'n muis
hondsiennie, en dat sy landgenote se bitter
heid homnieraaknie?

Maarpleks vanhom tot 'n oop,regverdige .
demokrasie wend soos sy Calvinistiese ge
loofeintlikvan homvereis, hetdieAfrikaner
begin speletjies speelen mooi-ldinkende

. woordjies beginuitdinkom 'n meeraanvaar-·
baregesigop apartheid te sit. .

Terselfdertyd het sy bevoorregte posisie
hom in 'n vulgere materialisme laat verval
waar statussimbole, geld- en magsug die
oorhand beginkry het'

Inderdaad laatdiehuidigeregerende kliek
'n mensdinkaan die laaste fuifparty op die
Titanic. . - ' ..

Dit is tydom die deure en vensters oop te
gooi en die son te laat skyn op die donker,
muwwe hoekeengatevan veertigjaarse NP
bewind en magsmisbruik, .

"Mnrde POntes was 'n gewaardeerde en pligsgetroue lid
vandie parlernentmet mooi potensiaal," -ministerChris
Heunis.

"Die wonderlikste ding orntrent 'n toe deur is die ver
rassings wat daaragter le.~' - Rozanne Botha.

"Pity I didn't get her recipe for peach 'chicken. It would
have made a nice change from boerewors." - JaniAllan
in 'n artikel oorCathy Dolton.

"Ek het oorleefalhoewe1 ek 'n nuwe Afrikaner is wat
demokrasie en vryheid wil he." - sangeres Amand(l)a
Strydom.

"I also learn that there are Afrikaners who are' deeply
insulted by the tenn Alternative Afrikaner. Who con
sider it as patronising and offensive as that other fa
vourite media expression, The Thinking Afrikaner, and
typicalof thesuperior attitude of Fnglish-spealcing South

. Africans.'~- Ifilary PrendiniToff()li inStyle.

Burger se skelwoorde .

ProfHJSchutte, departement wlskunde
aan die US,'skryf:
Na aanleiding van Oud-Matie se brief in u
blad van 13/1/89,stuur ek u afskrifte van
twee briewe wat ekonlangs aan Die Burger
geskryfhet, maarwat hulle geweier het om aan Die Burger.) Na my wete is daar ook nog geen diept-

· te publiseer. Miskien sal dit insiggewend estudie daaroor gepubliseer - of toegelaat -
wees as u die' twee briewe saam met Die nie, wat glashelderdie hele prentjie skilder
Burger se antwoord daarop in u blad pub- Matle julie een voor . van die enorme kulturele veranning (in die

"liseer, '" Rfaan Smft van Brfxton skryf: . wydste sin) wat noodwendig uit die
Geagte Meneer, Ekwil nie in 'n myne-is-langer/dikkerlmooier-' . • apartheidsbestelmoes spruit en tans heerlik

. As 'n politiekepartygeenpositiewebeeld . as-joune debat betrokke raak nie. Ek is ook en onbeheers voortkanker in die harte van
, meer durf uitspel nie, is daar eintlik geen. nie -afgunstig op julie nie, Maar ek raak aile Suid-Afrikaners.
· alternatief vir hom as om op sy opponente' eff'ensviesasmensesooor-dieVryeWeekblad' --So 'n studiesal hopelik aldie soms

te skel nie. Die Burger, by monde. van rave asof dit die eerste poging sedert Na-· .moeilik omskryfbare verskynsels en
Dawie, _blyk 'n meester te wees van die . sionale Pers is om niks weg te steek nie.· strominge in ag neem wat hierdie land oor
skelwoord, die neerhalende toespeling en Die -Matie, studentekoerant van die" vierdekadesheensoingrypendbesmethet
verdagmaking in sy rol as propagandablad Universiteit van Stellenbosch, doen, wat Want in hierdie jare van morele af-

-van die Nasionale Party. . julIe klaarblyklik nou probeer doen,..al ten stomping, toe Suid-Afrika :n sosiologiese
Kom ons kyk na Dawiese artikel "Ware. minste van 1981af (en sporadies voor dit). laboratorium was waar ideoloe met mense-

linkse motiewe agterpoging Om die Progge DieMarie hou hom al virjare lankbesig met lewens geeksperimenteer het, is ons na-
te red"~Die Burger van 11Januarie 1989. "padlangs praat", soos die stigtersredakteur sionaal en internasionaaldoelbewusgeisoleer
"Progge" word as skelwoord aangedien en. dit destyds gestel het, van interkulturele en interpersoonlike kon-:
die wat van mening metdie Nasionale Party Boonop .het 'n hele paar joernaliste, tak en het ons geesteslewe verskraal tot die
verskil (in soverre die party nog 'n mening waarvan 'n klompie nou vir die VW werk, kultuurideologiee van volksopruiers en
het) word "vermomde Progge", "pseudo- hulle craft by Die Matie begin leer. Die VW burokrate.
Progge", "skaam Progge"en "ware Progge" se .redakteur, Max du Preez, was 'n re- Benewens . "siek gemeenskap"-ver-
genoem,waarskynlikomdatdie woord Prog daksielid. Een van julle direksielede, Chris skynsels soos gesinsmoorde, sal die studie .
'nbepaalde ongunstige emotiewe inhoud Otto,. en 'n VW-verslaggewer, Anton . ook alledaagsefenomene belig, soos die

, .vir die skrywer het. .. - . Steenkamp was albeiredakteur, Die huidige .. .inkriminasie van swart en wit wat wil saam-
Dat aldie sogenaamde hervormingswat Matie-redakteur, Cornisvan der Lugt, het leef, of destyds sosiaal wou omgaan of

die Nasionale Party aangebring het sake is die afgelope twee maande vir julie gewerk. bloot in motors wou saamry; die verspot- .
war deur die jare deur die Progressiewe M-Net se bestuurder, Koos Bekker, is 'n maklike inwyding en aanneming in die
Party bepleit is, dring blykbaar nie tot dieoud-redakteur asook die assistent-redakteur apartheidsmisteriee van geestelikes,
skrywer deur nie. ". van De Kat, Louis Heyneman. Financial wetenskaplikes, ekonome, regsgeleerdes,

Dieartikel wernelvanneerhalende toespe-Mail se politiekeredakteur, EddieBotha, en skrywers, akademici, uitgewers, joernal-
· lings soos "papiertier", "vrees", "oppor- . .Coenie Slabbert van Rapport was op die iste ens., ..' .

tunisme", "verloomaam", "linkse gedoen-. .. redaksie, Pierre de Vos van Die Suid-Afri- Anderverskynsels is diepryse van boeke,
tes", "aapstuipe" en so meer. kaan was assistent-redakteur, musiekopnames, kunsreproduksies ens wat

'n Pagingword aangewend omdr Wnnpie .. SelfsHeletHerholdt wat in Stylegequote te duur vir die gewone burger is; skool-
de Klerkverdag temaakdeur sy toetrede tot word oor die gebrek aan "alternatieweAfri- kadette, verpligte godsdiensonderrig,aparte
die opposisie "een van die vreemdste ver- kaners" (boggom, boggom, hier's vir jou 'n skole en 'n hele geslag Afrikanerstudente
skynsels van die hele affere" te noem, Dan. .piesang) in haar tyd op Stellenbosch (in-: wat sonder protes gemarsjeer het grens en
.word die "ware linksemotiewe" uiteindelik . myne ook) en net elf van hulle kon tel, was .lokasies toe.
aangebied: dat veel meer geld deur een op Die Matie se redaksie, Sy was sosiale Hierdie Afrikanerstudente stel, soos die
enkele party ingesamel kan word as deur redakteur, vetmaak- en slagmensies van HG Wells se
drie afsonderlike partye... Anyway, sterkte, Time Machine hoofsaaklik net in die gek-

Die Burger, as enigste Afrikaanse koer- ielie van die plesierklier belang (en laat
ant in die Kaap, word deur baie Afrikaners niemand beweer dat Afrikanerstudente se
geleeswat'nintelligenterbenaderingin,Die Ondersoek kultureleplesierkliere tussen hul groottone sit nie).
Burger tot landsprobleme sal waardeer. . armoede Ook ons houthakkers en waterdraers op

Ons aanvaar dat Die Burger 'n rol as . Nlco Pohl van Lynnwoodrff skryf: .' 0 Boereplaas, geboortegrond - en die be-
propagandabladvirdieNasionalePartyhet, narde toestand van die landbou; ontwikke-

TerwylselfsdiebosebestelvandieSowjet- I kk B b ..maar dit moet tog moontlik wees om daar- . linge op pee soos os okrand m dieUnie deesdae selfontledend is en sy aaklige
naas geleentheid vir 'n ope gespreksforum Laeveld; ens regering se dik vriendskappe

verledeprobeerverwerk, isditnouhoog tyd' .. dik' C ..te bied wat op 'n minder emotiewe en meer met militanstlese tature' soos hIli,
dat alle gruwels en skand~s van ons land se T . .deurdagte peil aangebied word. Paraguay, lUwan. .
ver-regse hegemonie vail die afgelope 40 f

. As dit nie kan nie, waarheen moet die , En ook die ascistiese nagmerries wat
denkendeA r,.;h.".~1rende homdan wend jaar uit die wakis gelaat word. Mag Vrye ens tans herleef omdat OIlS nie uitdie geskie-

.......~-y,..... Weekblad 'n vrugbare rol hierin speel. 0nS
om gehoor te word? . d d' b . denis wou leer nie; die skare van sensors en
'. Die Burger se antwoord: H,J.S. op S.: U _~ oorvertroUd.met~ .~ru~te ~ergrype ~ 'n duisternis sensuurwette; die nasionale

maakuselfskuldigaanditwaarvanuDie.·. d~enha~d.van leap bell slg°bewlatOllSdhm neiging tot polarisasie: jy is of 'n PW-
. ' Ie W 1gestaat van e eg aat an et, . f' A dri . f' MBurger beskuldlg. . ' d' • , I d h 'ds grouple,o n n es-grouple,o n an-

. (Weens ruimteprobleme piaas" Vrye mbeaar aar!s An°frik~me ~ anoedwye~ el - dela-groupie... sterkte vir die navorser wat
.., fSch bri wussyn m anergem ere me. hierdi 'tputlik Le . durfl. n'eekblad net een vanpro ulte se ewe-,... ..... " . '. -- >C" ~" e onw e nag van glOaan

£-.
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Smeerberig?
Brolloks onthou die week hoe die
Vrystaatse NP-koerant, Die
Volksblad, lut verlede jaar Vrye
Weekblad woes aangeval het en sy
berigteoordie onguresake-praktyke
van miljoener-sakeman van Blo
emfontein, Frikkie Siebert, "srneer
berigte" genoemhet_

Nou berig Volksblad a! self oor
die manse dinge; hoehy selfs sy rna
vemeukhet, hoe hy en sy vriend wat
saam met hom selfmoord gepleeg
het, Aids-toetse moes ondergaan. ,
• Dinkons Bloernfonteinse vriende
nie 'n apologie sa! in orde wees nie?

Marike. 0 Marike!
Die jongste skinder uit Pretoria
isdatBroIloks se verhaaltjiever
lede week oor FW de Klerk se
vrou se rassistiese uitlatinge s6
gewild geword het onder FW se
vyande indiepartydar daardosyne

,'fotokopiee vandiestukin omloop
is.

N6g skinderis datdaar glo 'n
ontevrede LPIn die Kaap is wat
met die hele transkripsie van
Marikesetoespraak voor'nkIomp
oues vandaeindieVaaldriehoek
sit, en glo brand om dit in die
Parlement voor te lees. '
• Nou toe nou. En Brolloks het
die hele ding so onskuldig be
doe!!.-

Mickey Mouse
In Clinton du Plessisse (uitstekende)nuwe digbundel, CurricuIwn Vitae, is
daar 'n gediggiewat Brolloksgraag wil voorlees, Du Plessis noem dit Anima!
Farm:
Die dekreet is uitgevaardig:
in triplikaat versprei -
in die vrye volksrepubliek
gaan alma! voortaan
donkergebril
blanko blaaie
in die koerante lees
doofstom luister na die nuus:
dat die son skyn
dat daar sewe dae in die week is
dat heldedade nog dikwelsvoorkom in suid-angola & mamelodi:
voortaan verkondig ,
slegs die minister
die waarheid volgensdie vyfde evangelie
vari~ickey mouse.

Sol en die kanseller .
Dr Jan van der Horst, grootbaas van Old Mutual en kanselier van die
Universiteit van Stellenbosch, het nou sy voet daarin gesit

As voorsitter van Old Mutual, watdie beherende aandeel in Sun Interna
tional het, steun hy eers vir Sol toe die'storie van die R2-rniljoenuitkom. '

Kort daarna spreek hy hom teen korrupsieuit. Hoe rym dit?
As kanselier van 'n universiteit moet hy darem sekerlik weet dat logika

erens 'n plek in die heelalhet'
Brolloks wilnou diestaaltjie vertelvan 'n geleentheid waar Van der Horst

weI korrek opgetree het, .
In die vroeetagtigerjarehet eenvanOld Mutua!se direkteure 'nIesing voor

, , die Afrikaanse Handelsinstituutin Graaff-Reinetgehou, Daarhet die man 'n
groat klomp rassistiese kwellings kwytgeraak,soos dat swartes nie net vir
blankes stink nie maar dat blankes ook vir swartes stink. '

Die volgendedag was die storie in koerante dwarsoor die land. Van der
Horst se telefoonhet blykbaarvan ses-uurdieoggendgelui. Sybruin en swart

polishouers het gedreig om hul po
Iissevan OM te onttrek.

Die oggend toe die direkteur op
DFMalan-Iughawe in Bellville land,

, was Vander Horst daar,
"Hetjy ditges~?" vrahy die arme

man. .
"Jamaar.i'', se die direkteur. .
"Dan is jy.gefire," se die groot

baas.
*Nou wonder Brolloks net waarom
dieman afgedankis,maar Sol gesteun
word.

Is dit miskien omdat Ou Mutual
toe geld sou verloor, en nou nie? '

"n Paar van die opleidingskole
vir sendelinge is so vervul met die
gees van apartheid. Moenie soos
Fariseers weesnie."
• Amen,broerMunango.Enmag die
domineesensendelingesuid van die
Oranje ook luister.

die Here.
"Die Here het alma! nodig en die

pasoon watsendelingwerk doen, moet
sy apartheid laat staan, , ,

"Watter waarheid word met apart-'
heid verkondig? Moenie twee Here
dien nie.' '

Doad maar skuldig ,-
Dis nou die oortreffende trap'van vermetelheid. Skiet eers 'n man dood en
waarsku hom maande daarna dat jy hom gaan inperk,

'n Brief, geadresseer aan Caiphus Nyoka, bet verlede week by sy huis
aangekom waarin hy die geleentheid gegee word om te se waarom hy nie

, ingeperk en gelysmoet wordnie,Nyokais 17maandegelede insy slaapkamer
deur die SAP doodgeskiet, ,

Die briefvan die Direkteur van Veilighheidswetgewing bet op 10Januarie
by Nyoka se huis aangekom, se sy pa, Moses.
.Asofdit nie genoeg is nie, het 'n majoor Vanden Bergh Nyokase pa opgebel
om "verskoning te maak" vir sy seun te dood - hy het gese dis nie "sy"
polisiemanne wat vir Caiphus doodgeskiet het nie, maar die veiligheidspoli-:
sie.

'!<f<~Het lessenaar. sal voortgaan", L--_-;========~
- Die Staatspresident het volgens 'n berig vandeesweek die Departement

Openbare Werkeopdrag gegee'om vir hom'n lessenaarin syslaapkamerte sit. -'
* Ag nee, oom PW. Brolloks en Bittergal is nou wei nie van jou intiemste
vriende nie, maar ons wens jou tog 'n rustigeherstel toe. En ons is nie leIik as
ons se die land kan sonder jou klaarkom nie.

Biltergal se wit vriendjies in Namibia spog vreeslik
met hoe wonderlik die rasseverhoudinge deesdae
daar is.MaarIykmyindienoordevan dieland, waar
die meestewitmensestaatsamptenareenlede van die
veiligheidsmagte is, bly 'n kaffer nog 'nkaffer,

Bittergalwas geroer toe hy di6week 'n brief van
ene RFMunangovanRunduindieTimesof Namibia
lees. Dit is in Afrikaans geskryf:

"Ekwilnet ietsskryfinverbandmet sendingwerk
en kerke en veral oor die witmense van SWA.

"Hulle vergader altyd om hul dominees aan te
spreek om nie so en so te preek nic omdat hy
kwansuis die gemeenteuitmekaar sal jaag. '

"Die rede hiervoor is omdat hulle nie wil he die

dominee moet daardie "nonsens" staak om met die BR 0
swartmense te mors nie, . ,
I Hule moet voortgaanom 'npersoon,kostegeein Olt IS
n bordwaar sy kat en hond eeten deur nswartmens '
onmenslik te behandel. " " ,

"My liewe dominee, , B'" d 'k ·
~;,:.:~~~.;, n 00 S. appple
Moeniebekommerd wees .

oor more nie, Die Here - die dominesa! jou seen. '.
. "In verband metsend- '. . .
ingwerk wileknet se dat' VIr leOffilnee
daar nie net by die swar-
tes omgegaan moet word om die
Woord uit te dra nie. '

"Die witmense doen ook sonde
en hullehetook dieEvangelienodig.
Laat hulle tog ophou om met die
swartes te mors.

"Die swartmanis ook 'n kindvan

Omkopery is
.Q1T1kopery
Die hele land is skielik teen onlko
pery gekantnaSolse Rzmiljoenaan
George. Maar dis eienaardig hoe'
sommiges met hul verskonendekri
tiek die daad eintlikhalf kondoneer.
, Soos die Sunday Times in 'n

hoofartikel: "Faced with extortion
by a despotic politician threatening
rights which SI already legally pos
sessed,MrKerznerbelieved hecould
avert damage to his shareholders" ,
interests by oompliance withthemores
prevailing in Umtata. There was no
personal enrichmentnor was the act
illegal in the territory where it took
place."
*Dis mos loutertwak. Omkoperyis
ornkopery is omkopery.Dit betaam
nie enige koerant omdit op homself
te neem om versagtende omstan
dighede te gaan soek nre. '

Aasvoels vergader reeds om warm troon
Waar is Ragsbanjo?
BURGERS ontwaak! Die be-'
spiegelinge rondom die
troonopvolging begin nou mos rUik
na wensdenkery. Die wedywering
onderdieselfaangesteldeprimadon
nas raak nouso wann datdie heleou
spul gevaar loop omuit te brandnog
voordat die troon koud is.

Die aasvoels vergader om die.
siekebed soos die swart geklede ou
vroutjies in Zorba The Greek, die
enigste verskil is net dat hulle beter
Afrikaans praat, soos dit natuurlik
Afrikaanssprekende aasvoels betaam.
Die Genootskap vanRegte Afrikaner
aasvoels, kan jy amperse. Broeder-
bonders ook. '

('n Mens is verbaas om nie Sy
Edele A Ragsbanjodaar op te merk
nie - pruik lieflik in Caltex CX3
gemarineer, ogieskonkelendterwyl
die volgende komplotjievorm aan
neem. Sy Edele het rerigwaar die
skaamte van 'n bedgogga),

Moeder se dit herinner haar aan
die gewaakomdr Malan,foeitog,as
hy nog gelewehet, souhy sekernou '
a! dood geweeshet, asjulie verstaan '
wat sy bedoel. Moederhet tog so 'n

agting vir Doktor gehad, met sy
waardige agterstewe en sy wysheid
rondom die stemreg en so aan. I

,n Subtielewoordjievan aanmoed
iging aan die Volksraad kom vanSy

, Hoogdrawendheid Admiraal Buthe
lezi, wat se hy moet nou waai. Ek '
dink In mens noem dit 'n "strategic
prod", net soos die een wat vir No
bel-pryswenner Albert Luthuli voor
die trein laat beland het,

Daisy van die stembus
Intussen sitLieweHeunisdie1roon

se sagte kussings warm. Wie gaan
da1k daar uitbroei? DieS waamemende
Volksheld is 'n albatros om sy eie
nek, en dit sal Ie kos as hy die goue
cier wil uitbroei wat hom die nuwe
alwetende en almagtige yolks-guru
gaanmaak.

Die verkrampte FW de KIerk,
wat soos 'n sirkusarties gelyktydig
weerskante van 'n draad kan sit, is
weer met 'n albatros getroud, for ,
better or for worse, a! verwoes die·

Egbertus Klaagvoort

siekteop diemiddag, till death do us
part. En die albatros se mond is nie
gesnoer nie.

Nee kyk, geen StoffelBoth, geen
noodregulasiekan madam De Klerk '
van haar politieke insigle weerhou

nie. Dis skoonprikkelendomjou die
'regse gesprekke in te dink wat in die
egpaarDeKIerk seboudoir plaasvind.
Veral betowerend is Madam se ge
rapporteerde verwerking van soge
naamde kIeurlingeas "oorskiet"met
sulke "wanpraktyke"in hul verkies

.ings dat "hulleop hul eie moet kook
en vir die gelag betaal",

Daarom is dit glo goed dat hulle '
nie stemreg het nie.

Haai madam, julie eie Leon de
Beer sou mos skoon in die gesig
gevat weesdeurdie krasseuitspraak:

'Hy is tog sekerdiekampioenverkie
, singskonkelaar van die era, 'n soort

Daisy de Melcker van die stembus.
En raai, die ventjie is mos so lilly
white soos jy.

Egbertushet aljuis begindinkdat
wittes sedert 1978 'vanjou politicke
oortuiging 'n monopolie op omko
pery en wanpraktyke het, Hoe rym
dit dan?

Madam De KIerk
SprIDg aan die werk
omomkopery

na "die kIeurling" te herlei. '
Maar wie 't veel meer bereik
met die wanpraktyk'?
Disde Beer (en dalk de Porites) ,
- waarvan nie een bont isl .

Volksvers
Terloops, inhaartirade het Madam

, ,'n pragtigestrofe uit 'nvoIksvers oor
,die hoofgesien, ofmiskienhet sy dit
gebCre vir haar volgendedinnerparty.

. Sy kandit heel paslik in die konteks
van haar eie keuse aanwend:

"Ekhou van 'n man wat sy moe
der eer....

. en die baster-geslag
in sy siel verag ......

Hoogverraad
As ek laster pleeg <leur te berig

dat dieVolksheld saammetPaiazolo
geeet het, is dit seker minstens
hoogverraadom selfs 'nenkele asem
uit te pers oor die gerondjakker van
'n rits hogesiele in die VV- dit staan
natuurlik vir Vermaas Vliegtuig. 'n

. Menswordgekenaanjouvriende,se
Moeder, en sy sa! weet
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Hoe lankkan jy bekostig om nie in Vrye
Weekblad te adverteer nie? '

Die liga sebesteagtspanne lewer
altyd interessante wedstryde.

Vanjaar se kornpetisiebegin met
'n wedstryd tussen Kaizer Chiefs
(vierde in verlede jaarse liga) en
Arcadia (derde).

Chiefs bet'n1rotseTopAgt-rdcord
met sewe oorwinnings -dielaaste in
1987 - maar in verlede jaar se kom
petisie het Arcadia, 1986 se wen
ners, hulle 1-0 in die halfeindrondte
getrap.

Noel Cousins,diedoelskieterwat
die wendoel op daardie dag geskiet
het, het vinnig en honger gelyk toe
hy vir die Verlcose XI in die Castle
Classic gespeel het,

Cousins sal voor 'n sterk verde
diging speel waarin doelwagter Deshi
Baktawer en agterspelerJohnSalter
gewoonlik uitblink.

Chiefs het natuurlik 'n arsenaal
van wapens. Hulle vertoning in die
Iwisa Spectacular was wisselvallig.
Die verdediging was oor die alge
meen dig, maar daar was tye van
slordige spel in die middelveld.
" Die Amakhosi moet bemoedig
voelmet die vertoning vandoelskieter
Marks Maponyane, wat twee tipies
atletiese kopdoele aangeteken het,
en Scara Thindwa, wie se bedrieg
like hardloopstyl nog steeds groot
gate in die beste verdediging kan
slaan. ' '

Chiefs begin as effense voorlop
ers, maar Aracadia, wat verlede jaar
tweede geeindig het, sal net met
geweldvandie\Jeker weggehou word.

Hierdie is die eerste van twee
hoofwedstryde op Ellispark. In die
tweede wedstryd speel Orlando Pi
rates (sesde in die liga) en Jorno
Cosmos (tweede) teen mekaar," <

Moeilik geklop'
Pirates,wat dieTop Agtvierkeer

gewen het (maarnag nie sedert1983
nie), was in ellendige vorm in die
Iwisa Spectacular, maar sal sekerlik
nie weer so sleg speel nie,

As die Buccaneers-kamp weervan
kort, vinnige aangee gebruik maak,
sal hulle moeilik geklop word. '

Cosmos is nie 'n groot bekerspan
nie, maar hulle het 'npaar uitsonder
like spelers, Augustine Makaiakal
ane was verlede jaar se voorste
doelskopper (in sy debuutseisoen)
en Thomas Madigage, 'n briljante
skakel, is op 17 een vanSuid-Afrika
se helderste' jong sterre~' ,
, Sundowns speel teen die buite
perd Super Kurl Aces in die Super

. Stadion in Atteridgeville: en, Sun
downs behoort te wen; Aceshet nou
'n nuwe afrigter, die voonnalige
Peruaanse Wereldbekerspeler'Au
gusto Palacios.

. Maar die sleutelspelersvan Sun
downs,die aanvallende heelagter Sam'
Khambile, die skakel Harris Choeu
en doelwagter Mark-Anderson, het
uitstekend vertoon in Brazilians se
ongelukkige nederlaag teen Chiefs
in die Iwisa Spectacular.

Die laastewedstryd hierdie naweek
word in Bloemfonteingespeel,waar
Magic' Curl' Celtic (vyfde verlede
jaar) teen Wits Universiteit(agtste)

.speel. Wits,TopAgt-wermers in 1984,
is 'ndapper span,metwerkliketalent
in skakel Zane Moosa en die krag
vandie langdoelskieter Kevin Mudie.

Celtic is waarskynlikswakgeor
ganiseer weens die bedanking van '
hul bestuurder Dave Robertsen die
vertrek binnekat vanhullester-skakel
Ernest Chirwali.

Maar Celtic het vloeibaresokker
gespeel in die IwisaSpectacular, met
doelskieters Troy Saila en Lucas

, Skosana wat hul goed van hul taak
gekwyt het. '

'.

sdcerdatdaarindielaastevyfmaande
van die seisoen geenmaklike wed- .
stryde is nie.

As die mededingers omdie titel
nie oor naweke teen mekaar speel
nie, speel hul sonder uitsondering
teenspannewatvir'nplek indie Top
Agt meeding of teen relegasie ba
klei.

\tye~ekblad

walookPirates, Sundownsen Magic
Curl Celtic ingesluit het.

Maar hierdie wedstryde was net
skermutselinge. DieTopEight is die
eerste van die seisoen se werklike
gevegte. ,>

Die wedyweringvii die boonste
agt plekke loop hand aanhand met
die gejaag na die titel self, en maak

Bel GusFlchardtvandag nag by 836·7236 .

, ','

Noobegin die ware
gevegte in NSL-sokker
shego en Sibasagespeelam hul geld
te verdien.

Die NSL het reeds twee wed-
. stryde gehad- Sundownshemet-net
teen 'n Verlcose XI in die Castle
Classic verloor, en verlede naweek
was Kaizer Chiefs die wenner van
die Iwisa Charity Spectacular,· 'n
daglange toemoei.vir vier spanne

, ' "nuweera
VrYe~ekbJad

Dienuwe stem vir 'n n"weSu;::Alrika

Anderpublikasles het ons al 'n'dapper, verfrlssende riuwe'biad', 'n 'vars bries In 'n bedOmpig~
"..' atmosfeer'en 'n 'heldhaftlge, professionele projek met 'n roeping' genoem~ , . .

'Ole Staatspresident en die MinistervanJustisiehetdeeglik varions kennlsge~eem.
In net agt ultgawes het ons metons vreeslose, gebalanseerde aanslag politieke ensakelelers oor

" . die heIespektrum laat regop sit,

'n Groot hapvan die room vandie Afrlkaanssprekende-Ieserspubllek wll nle mee'r 'n naweek
'., . .' sonderonsbeginnle.' .

• •• I '.

George Pearl
DIE topspanne in die Nasionale
Sokkaliga bet mindctas tweemamle
omhul asem terug te kry na verlede
seisoen se jagtog op die Iigakam
pioenskap.

Hierdienaweekrnoethullebetaal
virhulle suksesdeur hul mod bene
tesleepna dieeerstekompetisievan '
die seisoen- die BP Top Agt en 'n
pysgeld van R274 000, waarvanR60
000na die wennergun.

In werklikheid het die meeste
topspelersbaierninrus gehadnadie
koorsagtige eerste week in Desem
her toe Marnelodi Sundowns die
Castle-Uga en Orlando Pirates die
BobSave SuperBowl gewen het,

Diemeeste klubsargumenteerdat
hulle hul spelersbetaal, en daarom
het spelers oral in plekkesoos Se-

).7~, )
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Oorsese span
gaan fietsry
laat floreer
SUID-AFRIKA kan hom klaannaak
vir 'n fietsryfees soos min. Vroeg in
Februarie kom 'n intemasionale span
hier aan om ons beste manne op te
keil,

"Ek kan net se dat dit die beste
span is wat Suid-Afrika nog besoek
het," het Chris Willernse, onder
voorsitter van die Suid-Afrikaanse
Fietsryfederasie, die week aan Vrye
Weekbladges,e.

In die stadium wou hy geen ver
dere besonderhedebekendmaaknie.
"Wag en sien," was sy houding,

Die probleem was blykbaardat 'n
borg eers feitlik op die laaste nip-.
pertjie bekIink is. National Panasonic

. borg .die toer met R250 000. Die
borgskap het .dit moontlik gemaak
dat van die beste jaers na Suid-Af
rika gelok kon word.

Lappe Laubscher

Verskeie jaers was bereid om te kom,
mits die geld reg was. Dit is tans die '
Europese af-seisoen en die manne
soek plek Om te kom ry.~, •

Blykbaar het een van die wereld
se beste jaers ingewillig om onder sy'
eie naam hier te kom jaag. Van die
ander manne sal .onder' skuilname
hier deelneem. ~:'

Die grootste kommer in Suid
Afrikaanse fietsry-geledere is dat ons

. eie jaers nie opgewasse gaan wees
teen die teenstand wat vir hulle wag
nie,

Willie Engelbrecht is tans nie op
sybeste nie. Alanvan Heerden, Robbie

McIntosh en Ertjies Bezuidenhout
Iyk en ry deesdae soos die veterane
wat hulle is.

.Van die andermanne is ditnetdie
Beneke-broers, Mark en Gary, wat
werklik skerp Iyk.

Fietsryers het egter die vermoe
om gou hul beste vorm te herwin.
Die toer van die oorsese manne sal
beteken dat Suid-Afrikaanse jaers

. dalk nou reeds met pronkprestasies
-gaan kom in bul gejaag om fiks te
raak.

Verlede naweek het Mark Beneke
juis die Suid-Afrikaanse rekord oor
40km verbeter wat 16 jaar agter die
naam van Dries Oberholster gestaan
het.; ..

Een ding is seker: Fietsry gaan
oor die volgende paar weke in Suid
Afrika blom.

Beer Peiser
DIE Natal-gebore Sugarboy Malinga boks vanaand in Berlyn, Wes-Du-.
itsland teen die supermiddelgewig-wereldkampioen van die .Intema
tional Boxing Federation, Graziano Roccighiani.

Malinga kom teen 'n hardnekkige langasem te staan wat sy teenstan
ders met marathonsessies uitput om sodoende 'n punte-oorwinningte
behaal..

Dat "Rocky" Roccighiani voor sy tuisskare iri die Deutschlandhalle
veg, sal vir'n verdereknopopdieSuid-Afrikanerse gespierdernaag sorgo '

Daar is nie te veel oor die Skandinawies-getoe Duitser bekend nie,
behalwe dathy insy onoorwonnerekord van 26 professionele gevegtenie
gewoonlik sy opponente planke toe gestuur het nie, .

Tog bet hy sy titel gewen deur die Amerikaner Vincmt Boulware in
Maart verlede jaar in die sewende rondte van hul geveg meer sterre as
strepe laat sien het,

Kanfoeter
Volgens die Malinga-kampgaan hul bokser op lyfhoue konsentreer

om die kampioen uit te put; Die taktiek kan Malinga duur te staan kom
.omdat Roccighiani 'n lang kerel is en ditrnoeilik maak om naby aan hom
te kom, .

Envra maar vir Boulware, onse Rocky kan foeter as jy in sy pad kom.

" Oor die waarde van die rBF-titel kan en salnog bai~ geskryf word.

-Dit word betwyfel of enige van die twee boksers in dieselfde klas as
die WBA se Virgil Hillof enige van die aanspraakmakers op sy titel is.
Tog is dit al krummels wat tans vir Suid-Afrikaanse boksers beskikbaar
is en dit Iyk of dit so sal bly. '

Alles in ag geneem het flinkvuis Malinga te veel skietgoed vir die
kampioen, Wat 'n IBF-titel ook al werd mag wees, die prestasie-honger
Suid-Afrika behoort vanaand nog 'n wereldkempioen ryker te wees.

LAPPE LAUBSCHER
op die skconveld

:Etc wonder hoeveel van die manne
nog 80 meter met Iamkniee en
brandende keleagter'n teenstander'
sal aanhardloop en aan die einde
van die pad se: "Dit was vir my
span." . .

Miskien moet ek daaraan begin
dink dat die jaar 1989 aangebreek
het. Tog was die dae toemeisies uit .
liefdegetrou het en spelers uit lojal
iteit 'n trui oor die kop getrek het,
goeiejare.

Af en toe het die held betyds
~ opgedaag en met lewensveragtende
.dapperheid die skoonheid van haar
.·lotgered.. .•..
., EIke rugbyspeler wat in die mark
is, vertel dat hy nou die stadium
van sy lewe bereik het waar hy aan
sy toekoms moet dink. "Ekkan nie .
vir altyd rugby speel nie," is die
standaardopening-sin.Syvolgende
stelling is gewoonlik: "Ek wil nie .
graag my provinsie verlaat nie,
maar...". •.

Carel du Plessis het dit gese toe
hy 'n jaar lank in Johannesburg
motors kom verhuur bel Naas Botha
het dit gese (n paar keer). Danie
Gerber hetdit nounet weer gese.:

AlmaI manne war hul siele op.
die markplein te koop aangebied
het vir rugby se vorste om met
tjekboekehul talente te koop. Men
toe het 'n held hul gered van die on
besonnenheid.

Ek sal altyd onthou hoe Danie
Gerber man aileen by die Toyota
klubkampioenskappe in Durban vir
Despatch die beker gewen het, Ek
sal ook altyd onthou hoe Carel du
Plessis halfpad deur 'n Curriebek
ereindstryd van die veld gestap het
toe hy vir Transvaal gespeel het.
Altwee was beseer. Die een was
lojaal; die ander gekoop.

Voocdat ek heelpessimisties raak:

iteit Die:As seuntjie het ek gedroom
oor die dag wanneer ek die Spring
bokirui oor my kopgaan trek•
. .. .In my drome het ek gevoel hoe
iny keel brand'enhoe my kniee laar '
in die tweede helfte lam word. En
dan het 'n All Black op ons kwart-
Iyn deurgebreek, .

Ek moes hom 80 meter verjaag.
'n Tree van ons doellyn af het ek
hom platgetrek. _
, Ek onthou nog daardie gevoel
van "ek het dit vir my spangedoen".
WeI, ek bet toenooit vir Suid-Afrika
gespeelnie,maarekhetblydroom
van die manne wat hul alles gee vir

.; hul span.(~ .

Miskien het ek net oud geword
in die era waar 'n spelerdankbaar :
was omna'nwedstryd 'n warm bier
en 'n koue vleispastei te kry.

AI die nostalgie het weer bier
onder my vel kom inkruip toe daar
die afgelope tyd vir Danie Gerber
enJanLock in dierugbymark gebie
is - soos die Arabiese vorste in die
outydse slapbandboekevir meisies
vir hul harems gebie het.

Die meisies het altyd die mooi
ste oe gehad. Hul hare was aImaI
lank en sag. Hul was almaI skoon-

. hede wat jou na jou asem laat snak
het. En dan het die Arabiese vors
hulle gekoop, gebruik en geberein
nare plekke.

wie se liefdevir hul mans ook aan
dieselfde standaard gemeet word.

.' En wie is ek om te oordeel?
As dit by'sportkom wil ek egter'.

nog nie bytaan ~~)Iiuhersiele lojal-

Naas Botha - wou nle sy provlnsle v&rlaat nle, maar •••

Goeieou tydtoe rugbyspelersloJaalwas
~~~ .

..~~'~"":
'''~'~I~,f~.

! .' .

-,

JARE geledehet 'n oud-kollega
eendag in 'noomblikvan grooteer
likheid gebieg: "My lojaliteit word
bepaal deur die aantal nulle op my
salaristjek." Ek weet van vrouens

sy vyftiendeDuzi gewen nie. Mi-
. skien sal hy nooit sy vyftiende
Duzi .wen nie, Sysportmangees
gedurende die 1989 Duzi het egter
nog. 'il hoofstuk geskryf in die

. , . ,Iegende van die Duzi en Pope
Ellis".'.

Miskien het hy juis deurtw~e
tekom 'n groter oorwinning behaal
as die veertien. keer wat hy eerste
was,' . .

In 'n tyd van hoogs kompete
rende sport was dit verfrissend om
weer 'n sportman te sien wat sy eie .
eer ondergeskik gestel het aan die
gees van sport.

beradenheid oor die laaste twee- ". bet hy' agtergekom dat Edmonds
.honderd meter 'gejaaghet, het die foute maak. . ..
stempelvan'n warekampioen gedra. PIeks van eenvoudig verby te

Maardan is daarGraeme Pope- roei en Edmonds aari sy lot oar te
Ellis. Pope-Ellis het die Duzi-kanO-" laat; het Pope-Ellis begin om in-
marathonreeds.~cn keergewen. . struksies te skreeu, .
Niemand kan meer twyfel aan die' Aan die einde van die wedvaart
41-jarige kanovaarder se vermo<! was Edmonds vyf sekondes voor
nie,. Die enigste persoonlike Pope-Ellis. Dit is toe dat Edmonds
probleem was dat hy op 41 nie vertel het dat hy sander sy kon-'

. meerbaie kanse gaanhe om die ; takIensegeroeihetenniekonsien;'
Duzi ie tern nie. nie..

..... Verledenaweek was' dalk~y.. . ,"Dit'was 'n'dom fout, maar
'Iaaste kans. In die laaste skot he{ :; Graemehetmybehoorlikgeleioor
hy kort opdie hakke van die voor- die laaste skof,"
loper JolmEdmonds geroei. Skielik Graeme Pope-Ellis het wei nie

,Lappe Laubscher
.DIE week is Vrye Weekblad se '
"Sportster van die Week" 'n ver
loorder.

Natuurlik kan' 'n man nie Tony
Johnstone se oorwinning in die
Lexington PGA op die Wanderers
miskyk riie. Daardie laaste sethou
wat hy ingerol bet, het die stempel
van 'n ware kampioen gedra.· ;

Dan het die fietsryer;' Mark
Beneke in Pretoria die Suid-Afri

. kaanse rekord oor 40 kilometer
met 36 sekondes verpletter. Die
wyse waarop hy met \cille vas.:.. . , .

Vrye Weekblad word ultgegee deurWending Publlkasles Beperk van'Bre6straat 153,NewtoWn, Johannesburg. OleteleroOnnommer Is836 7236: OlePosadres Is Posbus 42637, Fordsburg 2033.
Olebladword gedruk deurExcelsior Drukkers (EClmsl BpkvanLautreweg 2, Stormlll. Oltword versprel deurAllied Ultgewers BpkvanWepenerstraa.t 32,.Booysens, J~nesburg:. _., _
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SPORT

SPORT
Bianco

sal moet
uithaal

TWEE oorwinnings, en niksmin
der nie, is nod ig om 100persent
seker te maak dat die Suid-Afri
kaner Nico Bianco as algehele
wenner uit d ie stry d tree om die
1989 Porsche Turbo-wereldbeker
Saterda g op Kyalarni.

Bianco is net nege punte agter
die Wes -Duitser Roland Asch
na die eerste rondte van die
wereldbeker verlede naweek.

Na.n pr agoorwinning in die
ee rste wedren moes Bianco sien
hoe 'n tweede oorwinning deur
sy vingers glip nadat die Du itse
kampioen horn in die derde rondte
van die baan gestamp het Hy
het nie die stryd gewonne gegee
nie en eindelik sesde geeindig ,

Bianco sal steeds moet uithaal
Sat erdag in sy Porsche Mi nolta
in die tweede en laaste rondte,
Aschhetnet soos sy land genote,
Rudiger Schmin, George Pacher
en Wolfgang Wolf, bewys dat
hy bli tsvinnig is.

Twee oorwinnings Sat erdag
sal 'n verdere 40 punte by Bi
anco se 26 voeg om aan hom 'n
totaal van 66 te gee . Dit be teken
dat hy Asch met 'n enkele punt
sal klopindien Aschtweede eindig
in albei die wedrenne omsodoen
de nog 30 punte tot sy 35 te voeg.

Ander wal ook nog 'n kans
staan om die Wereldbeker te wen,
is Schmitt mel 23 punte, Pacher
met22, WayneTaylor van Suid
Afrika met 18 , Wolf met 12 en
Suid-Afrika se Toby Venter met
11 punte. - Sapa

Vrye Weekblad word ultgegee deur
Wend ing Publikas les Beperk van
Bre4lstraat 153, Newtown, Johan
neSburg. Die teleloonnommer Is 836
7236 . Ole posadres Is Posbus 42637,
Fordsburg 2033.
Ole blad word gedruk <leur Excelsior
Orukkers (Edms) BPI<van lautreweg 2,
Stormili. 011 word versprel oeur Allied
Ultgewers Bpk van Wepenerstraat 32,
Booysens, Johannesburg.

gemaak word nie,
'n Ander scenario is dat Suid

Afrika op die kort termyn so 'n
ontwrigtende ui twerking op intema
sionale krieket sal he dat die ICC Of
sal skeur Ofdat daar wee r na Suid
Afrika se saak gekyk sal m oet word.

Die posisie is tans da t die Engelse
spelers graag teen Suid-Afrika wil
speel .

In Australie is die verdeling
omtrent 50/50 onder die spel ers en
so ook in Nieu -See land. In Wes
Indie sal Suid-Afrika ook kan reken
op omtrent 30 persent van die spe 
lers,

W at nie bekend is nie is die ge
hal te van die spelers.

Sou die spelers die beste manne
wees, he! Suid-Afrika die beste kaane
in sy hand. As dit egter nie die top
spelers is nie, het die ICC die beste
kaarte.

• Sugarboy nuwe
'w6reldkampioen' -15

RodEstwlck

Transvaal her die uur van waarheid
nou aangebreek. Nie net die senuwees
nie, maar ook karakter en veggees
sal getoets word .

Dan is daar natuurlik ook nog die
reengode wat 'n stok in die wiel kan
druk ...

dig.
Wat die ICC weet , of behoort te

weet, is dat Suid-Afrika nou gaan
terugval op rebelletoere. Hulle
standpunt is blykbaar dat diemoont
likheid hulle nie afskrik nie.

Baie geld
As Suid-Afrika sulke toere op die

lang termyn wi! reel , sal hy enorme
bedrae geld in krieket moet pomp.
Die ICC hoop dat sulke toere een of
twee keer sal plaasvind en dat die
bron van inkomste dan sal opdroog.

Gebeur dit kan die res van die
wereld rustig krieket speel en van
Suid -Afrika vergeet.

Suid -Afrika spel in die stadium
nie alles uit nie, maar dit is duidelik
dat Pamensky en sy raadgewers hoop
dat hulle die beste spelers in die
wereld op hul boeke sal kry . Gebeur
dit kan intemasionale televisieregte
dit vir Suid-Afrika moontlik ma ak
om onbeperk met rebe lletoere voort
te gaan.

Die voordeel wat Suid-Afrika het,
is dat hy reeds geleer het uit die
Packer-ondememing.

Dieselfde foute sal nie weer

Lappe Laubscher
r

• NSL-sokker - 14

rs 0

Noorde se kolwers rus om die weg te
baan na die eindstryd.

Mandy Yachad, Vernon du Preez,
Barnard, Mike Haysman en Noel
Day sal die telIinghouers moe t laat
swoeg vir hulle geld.

Mike Rindel, heweer sommige
kenners, kolf soos 'n cowboy, maar
selfs hufle sal moet erken dat hy die
"kroeks'' watnahom boul soos krok
laat Iyk nadat hulleonder sy swiepende
wilgerlat deurgeloop het.

Hierdie opwindende linkskolwer
is die een speier wat die Wit Bulle to t
in die eindstryd kan slaan.

Die derde weds tryd van die
naweek, die tussen Natal en die
Oostelike Provinsie op Kingsmead
in Durban, is bloot van akadem iese
belang.

Alle DC sal op Johannesburg en
Verwoerdburg gerig wees waar 'n
oorlewing van die fiks ste aan die
orde van die dag sal wees.

Vir sowel die spelers ' as onder
steuners van Transvaal en Noord-

wereldkrieker skep.
Dit sal beteken dat die tradisionele

hag van krieke t in die wereld drama
ties sal verskuif.

EddieBarlow, voormalige Spring
bok-krieketspeler, verwag datdit selfs
kan lei tot 'n skeuring in die ICC.
"Engeland sal ne t nie bereid wees
om jaar na j aar me t sy tweede en
derde span teen Wes- Indie te spee l
nie. Dieselfde geld vir lande soos
Australie en Nieu-Seeland."

Clive Rice, kaptein van die Spring
.bokke, sien die optrede van die ICC
as kortsigtig.

"Hulle wil krieket in Suid-Afrika
, wegwens.

"Dit is nie moontlik nie. Natuurlik
sal dit vir ons lekker wees om weer
amptelik terug ontvang te word in
die krieketfamilie.

As hulle cgter nie vir ons 'n kans
wil gee nie, steun ek Joe (Pamensky)
se pogings om ander oplossings te
soek. "

In die stadium wi! dit Iyk of die
krieketwereld op die vooraand van 'n
pokcrspel sit Suid-Afrika viervanjaar
sy eeufees. Sover is die planne vir
die fees taamlik versigtig aangekon-

Chris van Vuuren

ransvaal-
WP-kolwers voortdurend onder druk
hou.

Vir 'n verandering sal hulle die
ding e moet laat gebeur sonder om te
wag dat dit vanself gebeur,

Dan sal die kolwers die taak he
om vinnig dog verantwoordelik 10
pies aan te teken . Nuwelinge Mark
Venter en Kevin Rule sal hulle kolwe
die praatwerk moet laat doen.

Die reeds uitgedunde WP-bou
las moo vroeg van hullengte geslaan
word sodat Transvaal ten minste vier
kol fpun te kan aanteken.

Pokerspel in krieket begin non

Boemerang
Noord-Transvaal salop Centu

rion Park ook 'n lewendige blad
voorberei in die 'ge loo f dat sy snel
aanval met Vinnige Fanie de Villiers
aan d ie spits die Vry staters twee keer
'sal kan afmaa i.

Dit kan egter liederlik boeme
rang ind ien Allan Donald en Corrie
van Zyl op dreef is met hul kartetse.
Inso 'n geval sal die onus op die

"O NS sal nou minder van 'n
gew etenswroeging he as ons die in
temasionale krieketwereld in chaos
dompel."

Dft was die reaksie van Joe
Pamensky, president van die Suid
Afrikaanse krieketunie, opdie besluit
van die International Cricket Con
ference (ICC) dal enige speier wat in
Suid-Afrika kom speel vier jaar lank
uit in ternasionale krieket geskors sal
word.

Hy het nie uitgebrei op die be
swaarlik bedekte dreigement nie,Daar
kan egter aanvaar word dat die Suid
Afrikaanse Krieketunie in die toekorns
meer rebelletoere na Suid-Afrika sal
bring.

Invloed
Wat die invloed hiervan op

wereldkrieket sal wees, sal afhang
van die gehalte van die spelers wat
die krieketbase na Suid-Afrika kan
10k.

Indien die spelers hoo fsaaklik
spelers gaan wee s wat aan die einde
van hulloopbane staan, saldie invloed
waarskynlik minimaal wees.

Indien van die wereld se beste
spelers uit Australie, Engeland en
Nieu-Seeland in Suid-Afrika kom
toer kan dit 'n groot dilemma vir

Curriebeker vir
Tande

Tvl/
SENUWEES van staal, die wysheid
van Salom o, 'n glimlag van die
geluksgodin en iernand om die reen 
gode vir die volgende 72 uur besig te
hou is wat Transvaal en Noord 
Transvaal se krieketspanne hierdi e
naweek verlang.

Die kookpot van Curriebeker
krieket word in die volgende drie dae
'n paar beslissende mere gegee wat
bepalend sal wees watter span vroe g
in Maart die Oostelike Provinsie die
stryd om die kroon sal aanse,

Die harde werklik heid is dat met
slegs een wedstryd oor Transvaal 'n
polonieskilbreed te, slegs twee punte,
voor Noord-Transvaal in afdeling
een is.

Een van hierdie twee spanne sal
n a die naweek kan se: S6 naby maar
tog so ver. Krieketoorlog word dus
weerskante van die Jukskei-rivier
verklaar waar Transvaal op die
W anderers teen sy tradisionele
aartsvyand Westelike Provinsie speel
en Noord-Transvaal op Centurion
Park met die Vrystaat swaarde kruis.

Waag
'n Oorwinning en niks mi nder as

'n oorwinning sal goed genoeg wees
vir Cl ive Rice en Lee Barnard se
onderskeie spanne nie . Albe i veg vir
aile praktiese doe leindes ui t 'n laaste
loopgraaf.

Die ongemaklike situasie waarin
R ice en Barnard hulselfbevind is dat
kanse gewaag sal moet word aange
sien hulle nie ten volle op hoogte sal
wees wat aandie ander kant van die
Jukskei gebeur nie.

WP is deesdae soos 'n ryp vrug
wat reg is om gepluk te word.
Transvaal sal die plukwerk gou en
deeglik moet doen. '

Die huidige kampioenspan het oak
nie juis rede om breebors ron d te stap
nie. 'n Reeks sukke lvertonings is juis
die rede dat Transvaal no u teen die
einde allesmoet uithaalom te verseker
dat hy in die finaal sal spe e1.

Lou is Vorster, Bruce Ro berts en
Hugh Page se koppe het gerol maar
die vraag kan wei gevra word of die
wortel van die kwaad uitgetrek is.

Toegegee, Vorster en Roberts se
kolfwerkhetdie afgelope ruk nie aan
verwagtinge voldoen nie, ma ardit is
veral die boulers wat die afgelope
paar wedstryde die groat sondebokke
was .

Rice se rug , wat hom so opgekeil
het dat hy slegs 'n veldwerker was, is
glo slaggereed om die WP se verdagte
kolflys af te maai op wat be loof om
'n groen mamba te wees .

Rod Estwick, Neil Radford (in
d ien hy reg is), Brian McMillan en
Richard Snell moet 'n onberispelike
Iyn en lengte moet handhaaf en die

16 Vrye Weekblad, 27 Januarie 1989
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,MUSIEK

Peter Ngwenya..

, Foto: Andrea Vinassa
beroemdemusiekblyspelvan die '" Sy het intussen daremnie
vyftigerjare,KingKong, (wat stllgesit nie. Haaropnarnevan
volgens baie vir Makeba op die , , township-deuntjies met Victor
pad na roem geplaashet), na ", Ntoni, "Songs of my People" het
Londen.op die ouderdom van 16. sowatvyf jaar gelede groot

"Ekkon maklikdaar gebly het, ' 'opspr3ak verweken sy geniet '
maar ek was net nie gereed kabaretwerk, Sy het ook in die
daarvoornie," se sy. "Nou is ek musiekblyspel King Afrika
,gereed.Ek kan enige iyd gaan, •opgetree: "It had the music, but"
maarek sal altyd terugkomna not the substance," se sy.
Suid-Afrika.Ek is 'nSoweto- <,:' Intussen kandie wat wilnog 'n

"girl', gebore en getoe," '".''>, tikkie van ou Sophiatowngaan
Dit wasdie rede dus: Abigail; . " oplek by die Diplomat-hotel op

sowattienjaar Makeba se junior," 'Sondae van 14hOO tot 18hoo
,was destyds nie rypv~ roem niec: "wam' Abigail sing. , ' "

Kubheka se
. ,

tuisgemaa.kteroem
DIE grasie waannee Abigail
Kubheka haar optrede in verlede
Saterdag se huldeblykaandie '
onlangs oorlede basspeler Tony
Saoli by Jarnesonsbehartig het,

,het die kroeglawaaivir'n wyle
laat prot. '

Dit was arnperasof sy beter
,, sou gepas het by die Village '

Vanguard in NewYork - of die
Cotton Club, of The Blue Note.

Haarblues-agtigeweergawe
van Mackay Devashe se
Lakuthsh 'nanga (wat w!reldwyd
bekend gemaak is deur Miriam

, .Makeba) het mensopnuut laat
wonder waarom haarloopbaan
nou juis s6 'n nadraaigehad bet,

"Kubheka is net soveel deel
,'van ODS musikale erfenisas

Makeba, Maarterwyl sangers
soos Makeba en Letta Mbulu
(beidehaar tydgenote) steeds op
die golf van internasionaleroem
ry; moes Kubheka maartevrede
wees met optredes in die Holiday ,
Inn of met plaaslikekabaret
vertonings.' ,

,Abigail het in die vyftigerjare "
, saam met Miriam Maleebaen

Mary Rabotapa 'n mbaqanga- ,
sangroep met die naam The
Skylarks gevorm. Sy se sy het
nou nog 'n opname in haar besit
wat hulle met die kwela-koning
Spokes"King Kwela" Mashiyane
opgeneem het.

Letta Mbulu het Makeba in die
Skylarks vervang toe Makeba
oorsee is. Later het Mbulu vir
Makebana Amerikagevolg waar
sy internasionalebekenheid
verwerf het en getroud is met 'n
ander w!reldbekendeSuid
Afrikaanse musikant,Caiphus
Semenya. "ToeLetta loop, toe
waai ek ook,' het Abigail ,

, SaterdagaanVryeWeekblad ,
gese.

Abigail is saammet die

Mlunglsl Kamaso

as niles in die townships oor die
, "weg te kom," se Peter. Hybet ook
, die voorreggehad om diedoyen

van kinderteater in Amerika, Mary
Hunter Wolfte ontmoet en van sy ,
werk is reeds in kinderboeke

, gepubliseer.
"Die Amcrikaners beskou

kommunikasie tussen ouers,
kinders en onderwysers asbaie
ernstig. Ouersworddie geleentheid
gegun om self teaterstukke te
improviseer sodathullebulselfkan
vereenselwigmetdie prosesse
waardeur diekinders in die teater
moet gaan," sa Peter. ,
, Sy plan is om,na dievoltooiing

-van sy studies,sy kennis van, kind!
, ouer-interaksie en kinderteater in
die townships te komtoepas.. "Ek
bet die kenniswatop praktiese
wyse in die townships toegepas
kan word my eie gemaak," se by.

knipsels

Kinders Ngwenya
se eerste liefde
PETER NGWENYA se langspeier ,
watsum met'n groep kinders in .'
Amsterdam tydens die Casa
konfercnsie opgeneem is, is

-verledeJUT hier uitgcreik.
.Ngwenya is tans besigmet 'n

drama-graad by Yale-universiteit
waarhy homtoespitsop
kindcrteater.
" Voorsyvertrek na Amerikawas, ,
hy aktiefbetrokke by The Student
YouthDrama Societyindie
townships.

Volgens Peterwordkinders in
Amcrika geh66r enniegesiennie, '
~Ek was verbaas om tesien dat
Amerikaanse kindersdiereg het
om enigiets waanneehullenie ' ' "
saamstem nie teente staan," Hy ,"-
lewerdemonstrasies waarinby vir"
die Amerikaners wyshoe hy met, '
kinders in dietownships werk.

"Ditwasontstellend om in 'n
pIckte werk: waardaar 'noorvloed
vangeriewe virkinders is. Ons is'
gewoond daaraanom metminder

HAAKVAS :'"Plate-resensies deur THABO LENNERD

Al word daarin dieplaat se titel
totsiens aandie bloulug gese,bied
"Desperatetimes" darem'n
sprankie van hoop: "Theysay it's
too late to stopllt's not too late". '

Dit is ooknie te laatom hierdie
meesterstukaante skafnie. Die
musiek self is country, rock en
soul van die boonste rak.Gaan
koop die plaat• OIlS is dalkop die
voorlaaste bladsy vandie
geskiedenis.

EnyaNIBhraonaln

,~-- 1 .•

place".. '
. In die big band-agtige'

"Thebigbang"wordGod .
op baiesiniesewyse ' '
gesienas onbetrokke by
Syskepping: ,,"When God, '
lookeddownuponthe" '
workthathe'haddone!
Therewasblooduponhis
throne/The church was ,
empty. They werepraying

, to a gurIJ They're making
big bangsof theii' own."

Selfsdie engele op die
mensse spoor ismoerigin
"10 ()()() Angels", waar
hulselfmet 10 ()()()
duiwelsop hillhakkesit,
, En die Armageddon- ,
gordynwordreedstoegetrek :
"Takeyour last sip of champagne!
Thenblowaway" in die
onheilspellende, onrustige"Air
forceone".

"Thelast pageof history"se
tittl vertelalles.Hierdieliedjie
moet in die geskiedenis '
aangeteken wordas die mees
sardoniese musikale vingerwysing
watnogop vinielvasgeleis.
Onthou: "Thisain'tno goddamn
specialeffect!It's the last page of
history"•.

spektakel sit'en beskou.Tog besef
bulle dat daar nie werklik', ,'.
onbetrokke afstand tussen die ,,:
Waamemers en hulvoorwerpvan
waarneming gelcry kan word nie. '

, , Hulleis deelnemende toeskouers,
Ironiespeel 'n belangrikerol

met die sterk tradisionele spiritual
inslagwat in die stemmegesetel is.

, Diegebruikvandiemondfluitjie
op bynaal die snittelaat 'n gevoel
van vereensaming. '

DieBarbershop-styl
"H.E.A.V.E.N."laat jou dink dit is,
egte godsdienstige ontvlugting,
maar diehondse"Alittle piece of
heaven" reduseerdiehemel totiets
watdie mensevirhulself skep,

Godword asdieDud- '
Testamentiese Godbeskou: 'n
toornige God watdiesondes nie
ongestraflaat blynie. In "Don't set
fire to the one I love"word
gesmeek "Don'tset fire to the
world!Don't set fire to the stars '
above!Don't set fire to the '
Wliverse/ Don't set fire to the one I
love."

, Hierdiepleitroepis nie net tot '
Godnie,maar ook tot die
vernietigende gemeenskap.
, In "Crimeand Punishment"
besefhulle "Thereis no hiding

PLAATVAN DIE
WEEK!

GOODBYE BLUESKY·
GODLEY AND CREME (10)

Daar moetversigtigomgegaan
, word met woorde SODS briljant,

uitstaande en onverbeterlik, want
'n mens kan jou kop teendie

,plafon stampas jy so by die
oortreffendetraprondklouter,

Met KevinGodleyen 1..01 ,
Creme, voorheen van 10CC,se
Goodbye BlueSkysal ek mynek
uitsteelc en dieplaat briljant!
uitstekend!onverbeterlik noem.

Buiten die mensse eksistensiele
krisis is 'n verderetemadie van die
dreigeildesampioenwolk watdie ,
moderne menssal dwingom die
blou lug vaarwel te moet toeroep. ,

Godley en Cremeslayf as
bekelende waamemers wathierdie

• Plate word beoordeel op ~n skaal , "Orinocoflow"~ wafongelukkig
vaneen toi 10 - deurgespeel wordoordieradio- is
WATERMARK· ENYA (8) " 'n aanduidingvandie dromerige
DIE26-jarige EnyaNiBhraonain vaart waarop Enyajou neem.
se debuutlangspeler wys ' .', Die res is miskienminder
onbeskaamd dat haarmusiekdiep ,'.." toeganklik enook nie afwisselend
gewortelis in die mistige,mistieke genoeg nie, maarsy laat mens
CO\Ulty Donegal in Ierland.In ".nuuskierig wonder wat sy met baar
hierdie"wildcountry", SODS die 'volgende langspeler gaandoeri.
lere dit noem, het sy grootgeword
met Gaelics as moedertaal in 'n
familiewatdeurkneed is in
tradisionele lerse musiek en
harmonieuse sang.

Sy is opskooIinklassieke
musiekonderrig. Enyahet na skool
saammethaarvierbroersen suster
in die groep Clannadopgetree,'

Hierdie reisiedeurhaar
musikaleagtergrond verk:laar die
musiekop WatermaIk. Dit is
esoteriese(darem nie soerg SODS, '

Vollenweider nie),ander-wereldse,
mymerende musiek.

Die meeste lirielce is in Gaelics,
nogal 'n mooi singtaal. '

Daar word hOOfsaaklik van
klawerborde gebruikgemaalc: die
een oomblik digte aanrollende
golwe,dievolgende vcrspreide .
minimalistiesc en klassicke
klavier.

Die welluidende kortspeler

·"W~terlTIark •• ' ndromerigevaart
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Ball se video ons nie beskore

Chuck Berry
in Hillbrow
DIE Mini Cine in Hillbrow wys
vanaand 'n spesiale middernag
venoning van ChuckBerry se
Hail!Hail!Rock 'n' Roll: seker
die beste dokuInentere verslag
oor die koning van rock 'n roll se
lewe en musiek. Gam siendit
gems - al is dit net vir die toneel
waarin die legende die winduit .
Keith Richards seseile haalas
laasgenoemdenie 'n "blou"-noot
op die regte manierkan buignie.
GrandFinalemet Richards,
Julian Lennon, Linda Ronstadt,
Eric Oapton en Robert Cray.

Vanaanden mOreaandis die
laaste twee vertonings van Paolo
Pasolini (Canterbury Tales, The
Gospel According to St Matthew) .
se erotiese Arabian Nights (2-21).
Di~ seksuele mite is grotendeels

"SUID-AFRIKANERS is sowat20
jaar agterdie tydwanneerdit kom
by uit-hang",se die naturisen
fibnvervaardiger, DavidBall.

DieBritse regisseurvan ses
vollengtevideo'soor naturisme,
ofte weinatuurnavolging, soosdit
oor die aardbol"beoefen" word,
het 'n bielievan 'n tyd gehad
tydensdie verfilming van Naked
Africa,sy sewendeprojek.Hyhet
die ganseAfrikadeurreisom
tone!evir die video te verfilm;

Ben ding wat hy besefhet
tydenssy reise, is dat Suid
Afrikaners, wat naaklopery
aanbetref,redelik Victoriaans is.

.. in Yemen en Indie verfilm,
Spesiale toestemming is by die
seosuurraad verlay omdie film te
vertoon,
~g30Janwmeoogin'n

kontinentale ftlmweek. Maandag
enDinsdag word Werner
Fassbinder seuitbeelding van die
legende agter die stem van Lili

. Marleen venoon. Woensdag en
DondeIdag wysdie gestileerde
kultusfliek Diva wat so paar jaar
gelede soveel opspraak verwek
heL

Wees oak op die uitkyk vir die
dokument!roor Isaac Stem se
wedervaringe in China tussen die
kinder-genirevan klassieke
Musick in From Mao to Mozart
en MontyPython se Meaningof
Life.

Mm. Ballbet Suid-Afrika toe
gekom nadathy deur Beau
Brummel, ODS bekendste
naakloper,uitgenooi is om Beau se
naakplaas te besoek en by sy
dokurnentasie van die aardbol se
kales te voeg.

'n Groot gedeelte van die video
is op Beause kaalplaas verfilrn.

Ball het ook 'n kaal-safariby
die MabulaGameLodge in die
Oos-TransvaalbygewOOn en alles
dui daarop datalmal teenwoordig
die natuur baie geniet bet. .

Die laste toneel vir die video 
"quite extraordinary" volgens rnnr
Ball· is daarverfilm.

Die tonee!bestaanblykbaaruit .
'n helikopterrit, 'n landrover wat
teen 'n heuweluitry, 'n
gerondrollery in die gras, 'n
onderonsie met 'n paar
kameelperde en "allof us holding
hands,"volgensrnnrBall.

. Mnr Ball het ook probeer om
toesternrning te kry om 'n paar
tonele op SandyBay te skier, maar
dit is geweier.

Hy sedit is tragiesdat die land' <

waarindie meestevan die
materiaalverfilmis, me Naked
Africa te sien sal kry nie. In Julie
word die videooral,bebalwe Suid
Afrika,uitgereik,

Beau Brummel· Sulci
Afrika se ale
kaalbasko~lng

Volgensdie Sapa-berig wat ons
gebruik het om hierdieruirnte te
vul, hetmnr Ball gese: "It was
great fun." .

Afrikaans··
is die
kwessie
MOET Afrikaans 'n arnptelike taal
bly'l En hoeveel amptelike tale .
moet daar'dan wees'l

Afrikaans en die politiek, en . .
. Afrikams en ander tale in die land
is die onderwerp van 'n
konferensie wat einde April in
Durban gehou word. Dit word
gereel deur die Departemente van
Afrikaans aan die Universiteite van
Natal (Durban) en Wes-Kaapland.

In 'n persvrystelling se die
. organiseerders dat die taallcwessie

'n sentrale rol in die SA politiek en
sosiale lewe speel, en nog
belangrikergaan word..

Taal en mag
Die fokus van die konferensie is

taal en mag. Taal en onderwys,
taal en kultuur, taal enarbeid, taa1
en die media sowel as
taalbeplanning sal bespreek word.

Vakunieleiers, joernaliste,
akademici, gemeenskaps
organiseerders, politieke aktiviste
en opvoedkundiges word onder
andere betrek,

Enigiernand wat die konferensie
op 28 en 29 April vanjaar wi! . .
bywoon, kan in verbinding tree
met:

Theo du Plessis, Departemenf _ .
Afrikaans; Universiteit van Natal, .
Koning George V-laan. Durban.' .-.

. 4001, tel (031)815911 bylyn 1158,
of Julian Smith, Departement . ..
Afrikaans, Universiteit van Wes- .: .
Kaapland, Privaatsak Xl1,' •... ..
Bellville 7535, tel (021) 9592508/ .:
9592113. ..

- -,-- . -'.- .

..

Danskenner kom wys ons hoe

OlE berggorillas van
Sentraal-Afrika het
Dian Fosseyna aan
die hart gele en sy .
bet byna twintigjaar
van haar lewe .
daaraangewy omdie
diere vanuitwissing
te red. Sy het daarin
geslaagom die
wereldse aandag op
die diere te vestigen
bewysdat die
individutog nog 'n .
rol te speelbet in die.
post-industriele
samelewingvan ODS.

Gorillasin the
Mist, 'n rolprent
gebaseerop haar
lewensverhaal, gaan.
nou by premieres in
Suid-Afrika vertoon
word om geld in te
samet vir die Sigourney Weaver en maat)la

bewaringsprojekte vandie Natuurlewevereniging van Suidelike
Afrika. _

Gorillasin theMisthandeloor die vemietigende invloed van die
mens se gierigheid op natuurbronne vir kortsigtige gewin, tcrwyl 'n
houdingsverandering dieselfde bronnetot 'n voortdurende en .
blywendeinkomste kanverhef. < •

Gebrek aan geld,wildstropery en teenkantingvan die owerhede;
inwoners en kapitalistiese uitbuiten, het uiterse moed en fanatiese
toewyding van DianFosseygeverg.5y bet volgebou met die .
bevegting van haarsaaken het met haar lewe daarvoor betaal ~ sy is
in 1985vermoor, Die tragediekon verhoedword indien 51 genoeg
geld gehadhet om methaar projekvoort te gaan.

Diepremieres in Johannesburg van Gorillas in the Mist sal op 5
Februarieom 19hooby die Bedfordview- en die twee Hyde Park•
bioskopevertoonword, in Kaapstad by die Rondebosch Metro en in
Durbanby die WestStreetMetro. Kaartjieskos tussen R7.s0 en
R8,OO en die publiekwordgevraom die premieres te ondersteun
.aangesien die geld aangewend sal wordom die mens se negatiewe
invloedop die natuurtee teOwerk.· ..

onderwysers en dansersouer as 16
jaar. Belangstellendes moet twee
wekevooruitbespreekvir die
sessies, .

Johannesburg (6-10Februarie)
skakel SuzetteIe Sueurby (Oil)
788-2909; Kaapstad (13-15· .
Februarie) skakelSuzette Ie Sueur .
by (OIl) 788-2909; PortElizabeth.
(17-18Februarie) skakel Germaine.
Glueckby (041) 33-2861;
Grahamstad (20-21 Februarie)
skakel Lesley Harperby (0461)
27115;Durban(23-25Februarie)

. skakelprofPieterScholtzby (031)
861-3133. . . .

besef, maakby dathy wegkom.
Die roomvan Engelandse

. "tweedeliga" toncclspelersmaak 'n
buigingin die produk van
Handmade Films, George Harrison
en EltonJohn was twee van die
vervaardigers.

Maggie smith In The Lonely Passion of Judith Hearne

vlertsleep by haar.
Judithkan nie deur sy mor sien

nie en nak srnoorverliefop born.
'n Resepvir 'n tragedie. Maar
eintlik is sy brandann en kyk
boonop te diep in die bouel.
WanneerHoskinsse karakter dit

nog op in uitgCsoekte
repertoriumopvoerings in
Amerika, Engeland en Europa.

Sy wordvergesel deur haar man
Robert, 'ncbiropraktisyn, sportarts
en 'n kennec op die gebied van
trag en kondisionering,asook deur
Gary Gordon, die bekendedanser,
choreograafen dosent aan Rhodes- '.

. universiteit. .
Lynda sal werksessies lei oor

ondermc:er eietydse danstegnieke,
komponeerkuns, choreografieen
dansontwerp. .

Die sessiestan bygewoonword
deur aile bekwamestudente,

.LYNDADAVIS,die
vooraanstaande Anlerikaanse
danser en choreograaf, kom op4 .
Februariein Suid-Afrikaaanom 'n
reeks werkwinkels in
Johannesburg, KaaPstad,Port .
.Elizabeth,Graharnstad en Durban.
aan tebied.

Haarbesoekis gereeldeurdie
'1820 Stigtingin Grahamstad.

.Mev Davis is welbekendas 'n .
spesialisop 'n verskeidenheid van . .
dansgebiede: cboreografie, .
konsultanteen danseres.·

Sy is tans verbondeaan die ..
FloridaState-universiteiten tree ..

Dubbele toekenning vir Maggie
MAGGIE SMlTII is met twee
pryse bekroonas beste aktrisevir
haar vertolkingvan die die
naamrolin The LonelyPassionof
JudithHeame:die belangrikste

• Britseprys, die van die British
Associal;ion For Fibn and
TelevisionActorsis opgevolgmet
'n prys van The EveningStandard.

Dieprent, gegrondop Brian
Moorese romanwat in 1955in
Ierlandafspeel, openvandagby
die SevenArts in Norwood.

Dieregisseur, JackClayton,bet
die aksievandie roman verskuif .
van Belfastna Dublin- waardie
armsaligeoujongnooi Judith
Hearneop sock is na 'n man.

Bob Hoskins speeldie rol vm 'n
skobbejakmet 'n snor, 'n
aangeplakte Arnerikaanseaksent
en met grootplanneom 'n
sakevennootskap met Judithun te
gaan. Hy dink dat sy 'n fortuin
iewersin 'n bankrekening
weggebCre het en begin gevolglik
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TEATER EN TV

. 'n Afrlkaanse vertaling van die cowboy-dramaturq Sam Shepard se Fool For Love word van 9
, Februarle in die Momentum, Staatsteater op die planke gebrlng. Susan Coetzer, wat In 1986 met
'·:twee Vita'S bekroon Is- as Beste Aktrlse en Beste Nuweling - vir haar debuutrol In Reza de Wet
se Dlepe Grond, en laas In Pleter-Dlrk Uys se Panorama gesien was, speel die rolvan May In Dol
vir Liefde. ANDREAVINASSA het met Susan gesels oor haar pad na volwassenheld - sowel op

as van die verhoog af

SUSANCOETZERbet vanoggenddie stryd
methutkuif aangepak.Sy het dit laatregop
staan, dit agteroorprobeer dwing, dit gekam
en gepluiskam. Sy worstel die afgelope paar
weke met die 'psige vari die "street-wise"

, vroulike hoolkarakter in Sam Shepard se
Fool For Love. Sy hetdie kneusplekke aan
haarbobcne, armsen sitvlakomdittebewys.

Sy bethaarman FrankOppermanen seun
Frankiedicrctuintoe gestuursodatsyinstilte
'n gedaantewisseling voor die spieel kan
bewerkstellig. Sy is niejuis gelukkigmet die

, uiteinde nie, Sy sukkel om haar "goeie
boeremeisie-gesig" versleteen gehardte laat

,lyk. , "
"In baieopsigte is ek 'n "late developer".

, Voorheenwasek baie meisie-agtig,maar ek
behoort nou 'n vrou te kan speel - Sy het

, onlangsgeboortegeskenk - omdatekmy eie
biologiese funksie verrig het Ek hetgewoonlik
net die rolle van kinders of waansinniges
vertolk, maar noudat ek 'n kind het, is my
verwysingsraamwerk veel groter."

Susan moet haar inleef in die wereldvan
MayenEddie~ tweeverliefdeswatmekaarse
siele versondig in 'n slordige motelkamer '
iewers in die woestynagtige Amerikaanse
platteland.

In FoolForLoveworddie anatomicvan 'n
obsessiewe verhouding - "hulle is dol op
mekaar,hullegeniet dieonderlingegevegte"
- tussen tweeShepard-argetipes ondersoek.
Dieonstuimige liefdesoorlog tussen 'nhalfbroer
en -suster woed hom uit teen die agtergrond
van 'n uitgestrekte cowboy-landskap. '

Lucille Gillwald, wat haar
derde Shepardaanpak, se: "Hoewel

'.dit 'n Amerikaanse stuk is; Ie dit na'
aari'die Afrikanerse emosionele ..

'landskap."Latente geweld en die '
meedoenlose stryd om mag is

, temas wat dikweisopduik in
Gillwaldse werk. '

Volwasse
Susan
gereedvlr
geharde

- , ~ .\

May

Skokkend·

Die mite van Melville! ". ' -

, Huil

volgende SpartacUs Guide
aangeteken )Vord. Bronstige
toeriste uit San Franciscogaan
hierheen kom. Mislei deur die
winkel se naam, gaan 'n bus voor
Hugo en Van der MerweHardware
stilhou: die vrolike vrag gaan
uitpeul en Mevrou Smit verwar
met hulle hardware-navrae. Dan
gaan hulle, 'n biok verder, by
Findley se,apteekstilhou en op

.buitenissige hulpmiddelsen pienk •
kondome aandring.,

" TV is 'n oorredendemCdiWD. < "

Ek hoop Pieter Cilliers en Annette
du Plessis slaap lekker...

, "May se energie is soos'n born ' maar mssenSusan en May is daar '
in haar kop. Dit sou soveel ' -niegeheime nie: '.'Ek is nie May
maklikergewees het om haar as 'n ,'nie.Hwwildheid kanjy sien,
viswyf te speel, Maar sy is ,hard,' " myne nie. Ek is nieso hard soos sy ,

,nib kan haar meer,verbaas of nie. My hardheid Ie op 'n ander
beindruk nie," plek.'

Susan gebruikdikwels
, musiekterme - "ritrne"en "pols" - , "Soms is dit nie goed am so

om Shepard, 'n eertydserock- , regstreeks met 'n karakter te
musikant, se skryfkunste beskryf: identifiseer nie, Ek is May verby,
"Die betekenis Ienie in die woorde " > en:dit het te make met die feit dat
in die teks nie, eerder in die
houding jeens die teks," ek my biologiese roeping vervul

het.
SUSan moet byvoorbeeldMay "Mense het nog altyd kinders in

se ontspanneliggaarnsbewegings ' . my arms geprop. Hulle kon seker , '
" kontrapunteer methaar gelaaide die gat sien. May sal nooit 'n kind'

woorde. he nie en sy huil oar daardie' '
leegheid, Ek is daar deur en kim

, Susan se jeugdige voorkoms my nou indink hoe dit moetvoel
weerspreekhaar Iewenservaring. ' am nie 'n kind te he nie. Dalirdie
Die kuif wil nie saamspeel nie, gat is nou gevul."

Melville ensens.
Die mitologiseringvan Melville

het periferale inwoners
(Aucklandpark,Richmonden
environs)ontste),Om koop daar
omdat ons nie ons "eie" village het
nie. ' '

Enwat gaan nou gebeur?
Die duur restaurants(Horatio's,

Kalua Blu en Freddie'sTavern)
gaan seker nog duurderword. 'n
Koppieboeretroosby Die
Koffiehuis gaan R5 kos en 'n brood '
by The Bread Den RIO. Besoekers
uit die Kaap gaanhierheen stroorn
en al Ronnie se voel-standbeeldjies
opkoop... VroegrypskQ!:)lkinders '
gaan saans hierheen kom en 'n
konflik in AdriaanVIokse gemoed
bewerkstellig:GAANEK EN '
OUNOOIVANAAND

, HILLBROWOFMELUES
TOE??? '.- > - ':, • •

Dienagmeme gaan nie daar
, 'eindig nie; Melville, watnou tot, '

Johannesburgse Greenwich .
:Villagege-hype is, gaan glo in die ",

Die seksuele aantrekking tussen ' "
> hom en May, 'n rowe, aardse vrou, '

is veel sterker as die tussen hom en ,
, enige van die.ander vroue in sy

lewe. May is 'n mens,nie.n pop of
" 'n skoonheidskoninginnie. Hy

keer terug na haar omdat sy
beskik oor 'n dierlikeseksualiteit,
Sy is soos 'n wildeperd wat .
ingebreek moet word. '

SoOS 'n born
"Die stuk is verskriklik moeilik,

die moeilikste wat ek nog gedoen
het. Dit is gelaai met emosie wat .:
ek nie mag oorbcklemtoonnie, Dis
asofjy na die lewe self luister. Die
emosie is verweef in die feite. Dit '

,is so eerlik dat dit amper nie as 'n
toneeIstuk beskou kan word nie.
Die doel is om nie in melodrama te
vervalnie.

uiteindelik stamel dat dit '''n lekker
pIek"is. >

. Briimilde van Rensburg (sy, "'
woon ook in Westdene)het
gewoon 'n kluitjie gebak toe sy van
"die Chinees op die hoek" gepraat
het. Geen Oosterlingbedryf 'n saak
in Melville nie, behalwe as hy
gesluierd gaan of 'n akupunkturis '
iewers in 'n verdiepinggebou is.

Lochner de Kock,met sy
aanvallige poniestertAla'
~Woodstock,het die lieflikheid van
Melville toegeskryf aan, onder
meer, die feit dat "sy slagter" hom
ken - en - wie weet?• seker vir,
hom die sappigstebeeshaas uit

,karkasse hak. Oomblikkelater was
daar beeidmaterlaalvan Lochie,

,Christine en hulle kleinding, .
huppelend op pad na Goldway
Stationers waar Zara, ongetwyfeld,
vir hom afslag gee op tikpapier en
Tipp-Ex. ' , .
, • ' En ag,ons het tot ons verbasing ,

, j vemecm dat jy "spesiaal" moet '
aantrek vir iIikopie-uittogtena

Melville:n sub-ekonomi~se'
voorstad was wat vandagnag, as 't
ware, aan die Sophiatown
"begraafplaas" (Triomf) grens - ,.
met Westdeneas buffer.

Norse oudstryder-bure weier
, dikwels nog, tot die chagrinvah '

die yuppies langsaan,am hulle
lelike voorstoepevan 'n Chelsea
afdak te voorsien.Avant garde
argitekte bekommerhulle nog
plek-plek oorhoe 'n benoude
bediendekamertjie in 'n sonnige
studio omgeboukan word.

Die Potpourri-dokumentertjie
het nie op die aspekte toegespits
nie, - maar 'n paar goeie vriende
van my is oorreed (?) om oor die
ambience van die suburb uit te
flap.

Die blonde Pink Lady,Marloe
Scott-Wilson (ek het gedog sy is '

'.nog in Westdene),altyd maar 'n
bietjie senuweeagtigas sy , ,
Afrikaans moet praal, wass6 '

,, oorborrelend en uitasem dat'n
" mens haar maar m6es glo toe sy' ,

IN vanjaar seeerste beeldsending
van Potpourriwas daar • naas die

, welkomewecrsiensvan die mooi
ElsabC Daneel- veel wat die kyker
tot nadenkegestemhet; die
alsydigeMynie Grove het haar'
ontpop in,'nwelluidendecontfalto
wat'n storm los kon sing op
'Engels... en daardie genadelose '
impressionistiesejoemalis, Jani .
Allen (wat die Boere so graag as .
voertuig - pardon die pun - gebruik
vir haar skryfsels),het geprobeer
om haarself as 'n kwesbare .
diereliefhebbcrte projekteer. Die
vraag wat in 'n mens se gedagte
opgekomhet, was nogtans: "Sal jy
Jani vra om jou kat op te pas as jy
met vakansiegaan?"

So tussen-inis kykers op 'n '
mini-dokumenteroar Melville '
"getrakteer".(Melville is 'n
voorstad vir die bourgeoisie van
Johannesburg-Wes.) ,

Ek weet nie ofmy geheue my
nou parte specl nie, maar ek
herinner my dat net ,"Annettedu i '

'P1essis-produksies"
skuldpligtigheidaanvaarhet. Die

.regisseur het verkies om naamloos ' "
tcbly. '
. 'Historiei Wys daaropdat

Die oorecIikomste tussen Reza
'de Wetse Diepe Gronden Fool" ',skokwaarde daarvanniein 'n.
-For Love kannie misgekyk word, .fisieke dimensie nie.,"Die gevaar
, nie, Albei die stukke,het die ' , is onderliggend, Die gevaar is in '
.platteland as agtergrond.In Diepe , ,. .jou kop, jy weet wat die mense in
Grond het Susan die rol van die ' staat is om te doen. Jy wag die '
suster vertolk in die vreemde heeltyd vir die geweld, maar alles
'broer-suster·verhoudingwaar albci\.. gebeurop die verhoog."
,kompulsiefonlosmaakbaarvan, Soos gebruiklikhet Shepard
mekaar was.Sluimerendegeweld twee ambivalentekarakters uit sy ,

.was deurentydteenwoordig in die ',verlede gaan opdiep - met die
magspel tussenbroer en sustez., potensiaal vir vernietigingen
Die groot verskil egter is dat' ',' liefde. "Ek dink die stuk hou
Shepard se karaktersvolkome' grotendeels verband met Shepard
volwasseis.' ,". " . se verhouding met Jessica Lange

In Fool For Love moet diec'enveral sy droomom platteland
regisseur en die spelersook 'n : toe te trek," se Susan.
stemmingvan onderliggende ,Susanse vertolkingvan May. .
geweld skep sonder am die ~ , steun grootliksop haar begripvii
maklike uitweg van fisieke geweld " Eddie (gespeeldeur Ben Kruger)
te kies, se kompulsiewe terugkeerna haar..

: Susan ervaar die toneelStUk as "Eddie is au haan, soos Shepard
skokkend" en tog Ie die . , " ,sdf, dog hy en May is sieisgenote.
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FILM

'Stadige' lopie vir De Niro

.. ~: .

Amerikaansekontinent met die
fokus op die atmosfeervan die
haltes langs die pad.

Maar die voortdurendstadige
tempo van alles;..iQ 'n paging om
ons aandag tevestig op die mens
binne die karakters,rem die film
tot stilstand en laat jou wonder
boekom jy nie gelag het nie, -

van die Chun:hiiuWi'shington
bal1ade Baby Mine uit Dwnbo
maak van die kuise wiegeliedjie
wat 'n ma vir haar kind sing 'n .
bartstogtelike rock- .
liefdcsverklaring. .

Party van die snitte werk
danksy pure verspottigheid. Yma
Sumac se plegtige uitvoering vanI
Wonder uit SleepingBeauty, The
Replacement se post-punk- .' .

.weergawe van Cruella De Ville uit .
101Dalmatians en S\Dl Ra andhis
Arkestra w.at saamsing in Pink " '
Elephants on Paradeuit Dumbois,
almal prettige nuwe weergawes..

James Taylor se Second Star .
FromThe Right uit Peter Pan in
net so intens hunkerendsOOS enige
van sy eie balladesuit die vrocl! ','
sewentigerjare, .

When You Wish Upon A Star ...
uit Pinoccbio is heel gcpas die
laaste snit op StayAwake.Ringo
Starr sing dit met innemende
waOnteen vriendelikheidin 'nvol'
produksie waaraan die .
trompetspeler Herb Alpertoak
deelneem.

Jean Reno In The Big Blue".

· kan duik nie, bly daar nib vir
· hulle oor nie en gee hulle hulself:

oor aan bul verlangena die dood. . .
en die vergetelheid. ' .,'

Rosanna Arquette
verteenwoordigdie

· teenoorgestelde.Ongelukkig (vir _
haar) projekteersyhaar geloof in
die lewe en haarbegeerte om voort
te plant op Barr wat eerder 'n
dolfyn wil weeSt .

The Big Blue. Met Jean-Marc
Barr, Jean Renoen Rosanna
Arquette. Regie: Lue Besson.

Ster-Klnekor-teaters.
Resensle deur FEUCE

ORSINI

hy om sag te wees.
En die-alles-kom-reg-en-alma],

word-ryk-eindeis net te maklik en .
tipies Hollywoodsewensdenkcry
vir die film om oortuigendte slaag
as 'n buddie-buddie-storie of om .
vrygespreek te word as storiemet
die ontgogeldepolisiemanas tema.

Martin Brest se eerste rolprent
Going In Style, 'n "laid back"
komedie oor drie ou mense,hetdie
gegewe goed hanteer.Sy Beverly
Hills Cop was blootroetineen het
vir sy komiese elementesterk
gesteun op Eddie Murphyen nog

. 'n paar akteurs.
Dog MidnightRun is beteras

altwee danksydie deurlopendheid
daarvan - die reis oor die .

gevangene wat in 'n trlestigesel
die laaste dae van sy lewensvonnis
sit en aftel.

Susan Vegase onbegeleide.
vertolking van Stay Awakeuit
MaryPoppinsverontrus op 'n
subtiele manier.In Vega sehande
word die broers Shemanse soet .
wiegeliedjie, watJulie Andrews
met soveel toegewydevertroosting

, gesing bet, 'n deuntjie wat 'n bang .
,onbeske.rmde kind sing om te: .
verhoed datsy aan die slaap raak,:

Die lerse folk-rock-sangeres
Sinead O'Connorse Some DayMy .
Prince Will Come my nog dieper

"teen konvensie in. Die ballade
verpersoonlik so 'n sterk geloofin

.die romantiese ideaaldat dit jazz- '
legendes soosMiles Davisen Bill
Evans geinspireerhet om .
lugkasteleop maat daarvante boo.
Met 'n skeutjievan O'Connorse
gif daarby word dit 'n lied vol
verbitterdeminagting.

BonnieRaitt se soel weergawe~'

totdat alIes frustrerend, gelykmatig
en bloot stadig is.

Miskienis die redehiervoor dat
ons so gewoondgeraak het aan al
die buitensporige post-Belushi- .
karaktertipes in die laaste vloed
van komedies.In die stilligheid het
ek gewensdie film kry rigting en
word meer histeries.

Grodinse vrees vir vlieg in die
eersteklas Iwnbo is 'n hoogtepunt,
so ookdie gesigte van die .'
onverbeterlikeduo terwyl hulle die
polisie,nog 'n opsporingsagenten .
selfs 'n Mafia-helikopter, ontduik.:

Maar die tussenspel met die
polisiemanse gewese vrou en .
tienerdogterword sentimenteel, al
raak DeNiro dramaties en piobeer

Fataliste verkies dood boliefde

Melinda Shaw skryf ult Hollywood

Susan Vega

onuitputlikopgewekte marsliedjie
uit SnowWhite and the Seven
Dwarfs- sal nogal skrik vir Tom
Waits se dreigendenuwe . .
weergawedaarvan.Waits gram en
blaas in 'n klankomgewingwat so
onverbiddellikklink soos 'n

. Siberiesemyn, of soos 'n

DIE moeiteen inspanning watdit z, '

die kultus-regisseurLucBesson
(van Subway-faam)en sy span
gekos het om die langdradige .
filosofiese gesprek met die see te
voer, is nie juis sigbaar op die .
silwerdoeknie.

Aandie een kant kan The Big"
Blue gesienword as 'n diepsinnige
regverdigingvir selfmoord en aan. . dit om rolle vir Reno,wat hommal

, die anderkant 'n pretensieuse .' . maak, te skryf.)--- . .
sportprent. Hoedit ookal sy, dit is . Besson se liefdesverbaal met
'n merkwaardige prent, die sec het kleintydbeginen byhet

Dieprent is dikwels vervelig, , self 'n betekenisvolleontmoeting .
'togbly hierdie intens persoonlike "'" . met 'n dolfy'ngehad.Die erviring" " .
.prent van Bessonmy by - ek het . het hy'in sy regisseursgeheue '. .'
dit agtmaande gelede gesien en . '. gebCre tot hy virJacquesMayol' .
die emosie watdie hipnotiese . ontmoet het. ..
beelde van die karakters wat die' Mayol was indie sestigerjare 'n

. diep blou see induik opgeroephet;· . kampiocn vryduiker.Dit is iemand
het nie verdoofnie. " . wat sonder sUurstoftoelUSting,

Spesiale toerustingmoes gebou . : maar met behulpvan 'n hysblok, '.
word vir die baie kyk hoe diep hykanduik. .

. onderwatertonele. Die akteurs, .,' Barr se karakter is gegrondop
Jean-Marc Barren Jean Reno, Mayol se ervaringe.Hy is
moes flks worden leer om werklik heeltemal behepmet duik en
te duik. (Jean Reno, wat Barr se wedywer met Renose karakterom
medcdingerspeel in die wereld die tite!. 'n Spannende"vyandige
vryduik-wedstryd, is Besson se vriendskap" onstaan tussen twee
beste vriend.Besson se hy geniet fataliste. Wanneer hulle nie dieper

- . "

karakterVertolkeris wat sy rol so
na aan die hart beleef dat hy amper
aan die slaap of stoned gaanraak.

Charles Grodin vaar beter as die
"nice guy" wat die gesteelde
dwelmsmokkelaar se geld aan
Iiefdadigheid geskenk het, 'n
"Deadpan"-veteraan met .
pragvertolkings in Elaine May se
The Heartbreak Kid, Warren
Beatty en Buck Henry se Heaven
Can Wait en sy rol as die
sielkundige wat 'n senuwee
ineenstorting het in The Couch
Trip. "

Grodin vertolk die meer
komiese rol teenoor die
onaangename De Niro, maar die
film is bedoel om dit af te water

Robert de Nlro vertolk In Midnight Run wat sommlge krltlcl beskou as sy beste rol tot dusver - die
van Jack Walsh, 'n opsporlngsagent. HUlle meen hy onderspeel dIe rol ultstekend en met fyn

humorlstlese aanvoellng om 'n verfrlssend realist lese weerspleellng van die karakter weer te gee•
Ander mense meen weer hy mlsluk as humorls. ANDREW WORSDALE - reglsseur van Shot Down

"Is ook letwat skeptles. Hler lug hy sy menlng oor die fllek wet Vrydag by Metro-teaters begin.
. . . Ook met Charles Grodin en andere. Regie deur Martin Brest . .

Tom Waits en Sneeuwitjie
gaskunstenaars saamgestel is.
Willner is bekend vir sy
buldeblykeaan Nina Rota,
Thelonius Monk en Kurt Weill
plate wathy almal met die hulp
van beroemde kunstenaars gemaak
het, Met Stay Awake doen hy meer
as om bloot hulde te bring aan
Disney se musikale erfenis - by bet
'n sielkundigdubbelsinnige
klankbaan vir volwassenes geskep
van musiek wat oorspronklikvir
kinders geskryf is.

Die plaat is 'n warrelingvan
emosioneledwarsstrome soos .
volwasse kunstenaars met sterk
musikale persoonlikhede 'n besoek
~eaandrekindermninkrykvan

Disney-liedjies en in baie gevalle
. die donkersy ontdek van materiaal '.

wat tradisioneel1ughartige
poponskuldverpersoonlik.

Omdatbaie van die deuntjies so
kort is, het Willner die meeste van .
hulle saamgevoeg in vyf liedjies .
wat loswegverskeie wysies
verbind.

Die oudste licdjie op Stay.
Awake is die een wat die dicpste

. sny. Enigeenwat 'n sagte plekkie .
het vir HeighHo _daardie .

Christopher Lambert vertolk die rol van Father Alec, 'n
Poorsevakbond-kapelaanln "To Kill a Priest" wat vandag

by Ster-Klnekor teaters begin draal. Ed Harris vertolk die rol
van die hoof-anlagonls. Hy Is 'n velllghelds-pollsieman wle .
S8 haat Vir die priester "wat dlt durf om polltlek en gebede

te meng" tot fenatlese proporsles groel...

JACK WALSH(Robertde Niro) is
'n oud-polisieman van Chicago wat.
nou in Los Angelesas

. opsporingsagentwerk, Sy taak is
om Jonathan "Duke"Mardukas
(CharlesGrodin), 'n rekenmeester '
wat 15 miljoen dollar van 'n
Mafia-grootkopverduisterhet, op
te spoor.

Walsh wil'n honderdduisend
dollar he sodat hy die rowwelewe
kan los en 'n koffiewinkelbegin.

Wat volg is De Niro en sy
gevangerekenmeesterop 'n toer
deur Amerika;van LA tot New
York, dan weer wes op die trein,
met die Mafia, wat Grodin wil
doodmaak,en die FBI,wathom in
die hof wil kry, warm op hul .
spoor.

MidnightRun het as gegewe
twee vreemde mans wat vlug. De
Niro se kras, soms verleidelike
vertolking as die gebroke 000- ./
polisieman in 'n leerbaadjiewat sy
sigarette a la Bogey rook, is 'n
bietjie afgerem. 'n Mens kan nie
help om te dink dat hier 'n groat

SAN FRANCISCO - Geenmusiek
10kseker soveel mense in dieselfde
verbeeldingswereld in nie soos
Walt Disney se rolprentliedjies,
skryf 'n verslaggewerin 'n
plaaslikekoerant,

Sedert die uitreiking in 1937.
van Snow White and the Seven
Dwarfs,Hollywoodse eerste
vollengte tekenprent, het elke
geslag die geleentheid gehadom
hierdie towerwereld op 'n
ontvanklikeouderdom te betree
wanneerdie prent herhaaldelik
heruitgereik is.:

Dit is waarom die gewilde
liedjies uit die prent - Heigh Ho,
Whistle While You Work en Some
Day My Prince Will Come- wat
almal deur Disney se slaywers
FrankChurchill en Larry Morey
geskep is, so tydloos soos '
Kersliedjiesvoorkorn.

Ennou, 'n halfeeu later is twee
van hierdie klassieke liedjies wat
al soos allemansgoedvoel,
uitgereik in radikaal berdinkte
weergawes: Heigh Ho deur

-kraakstem Tom Waits en Some'
Day My Prince Will Come deur
Sinead O'Connor. .

Die twee is van die
indrukwekkendste snitte op A & M
se nuwe plaat Stay Awake 
VariousInterpretationsof Music
from VintageDimey Films. Die

. plaat is 'nbeeldstormende '
potpourrivan 21 mine watdeur
die New Yorkseplatevervaardiger
Hal Willneren twee dosyn
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BOEKE

'Waarvanjy nie weet nie, plamos nie'

Brink skets ons krisis
,.,

Onder redaksie van
VICTOR MUNNIK

Brink se States of 1mj~

~

ook sien. Trouens,die belangrike
is die wisselvalligheid in die
slayfwerk, die mengsel van
geronde karakters(die professor se
vrou Greta) en ongerondes (die
engelsuiwere aktivis Chris de
Villiers), absoluut swak prosa (die
ontmoeting in die hotel tydens 'n
bomontruiming) en Brink soos- .
almal-weet-hy-kan.

Dit het niks te doen met
eerlikheid, ofoneerlikheid soos al
beweer is nie. Dit gaan hier om die
fragmentasies van die
hedendaagse, die onvermoe om te
bepaal of iets eerstehands of
tweedehands is, die gebrek aan die
sement van narratiewe in 'n .
sinnelose, geskiedenislose post
kapitalistiese bestaan wat dreig oni
in duie te start, maar dit nie doen
nie.

Teen hierdie voorgrond is daar
die agtergrond van die opstand,
waar telkens uit 'n enkele

, interpretasiehoek beslayf word.
Dit is 'n sofistiese greep van Brink,
maar 'n doeltteffende een, want
watter interpretasie 'n mens ook
heg am die gebeure van 1985,dit
staan vas dat elke interpretasie. .
uitloop op die geskiedkundige
onherroeplikheid wat bereik is met

, die noodtoestand.
Hierdie eenduidigheid is die

krisis wat elkeen in Suid-Afrika
vandag betrek, omdat dit buite

- bereik bly in vandag se
dubbelsinnigheid, onsekerheid,
veelduidigheid - 'n vorm van die
noodtoestand wat Brink besonder
goed uitbeeld.

Dit is die laat Brink van 'n Droe
Wit Seisoen.versoen met die
vroee Lobolo vir die Lewe, iets
wat miskien die moeite werd is om
'n hele literere loopbaan lank voor
tewag.

literere teorie.
Die bitiek hier te lande was

sommer gou op hierdie spelery, as
sou Brink 'n God wees wat sy
karakters wil manipuleer, en sy
slayfwerk voorhou as
dekonstruksie terwyl hy eintlik net
sy eie mag verskans in sy woorde.

Wat hierdie bitiek ook noem,
maar nie behoorlik deurdink nie, is
dat die professor/skrywer, veral na
aanleiding van sekere voetii'ote, as
Brink self gesien kan word. Wat
hier in "totaal" ten loon gestel
word, is niks anders nie as die
mens Brink se psige,dit wil se,
patrone van sy styl, Deur te wys
hoe hy God speel, onderwerp
Brink hom juis aan 'n self-kritiese
en self-parodierende proses.

Binne hierdie raamwerk moet 'n
mens die tipiese Brink-stereotipes,
die banaliteite, die Barbara
Cartland-opsette, die purple prose

Nabladsy7

papier slaan, moet sy werklik
probeer om haar van hul
voorskootpante los te maak, Al is
Pappa 'n bekende Staatshoof in
Snider-Afrika, raak 'n mens moeg
van die eindelose gedweep met
hom. Terwyl 'n mens inderdaad
mej Botha se kreet van "as ek iets
bereik, is dit oor wie se dogter ek
is" (bl 72) begryp, is sy nietemin
die argitek van haar dilemma, te
oordeel aan hierdie versameling.
, Die stukkies prosa in hierdie

werk vertel ons die een en ander
oor mej Botha. Oat sy godsdienstig
is, haar ouers vereer, haar land
liefhet. Oat sy ongeduldig is, en
dikwels neerslagtig. Sy is kinderlik
lewenslustig en miskien bedorwe.
So, byvoorbeeld, sug sy as sy nie
kleurtelevisie kan kyk nie. Sy voel
verlore as sy sander elektriese Iig
moet sit, Sy besoek restaurante,
hou dikwels vakansie en baljaar op
waterski's.

Nie em enkele maal maak sy in
selfs die geringste sinsnede 'n
verwysing na die kontras waarmee '
die meerderheid van haar
landsburgers vervloek is nie (as
gevolg van 'n beleid wat haar
almagtige vader reeds 40 jaar lank
steun). So 'n gedagte kom nie eens
by haar op nie wanneer sy mymer

, oor hoe lekker dit is "om die reen

polisie
hom
gevang
heL

Hy
skryfsy
eie verhaal, en laat dit in
verskillende rigtings loop, sodat 'n
mens met 'n magdom permutasies '
van proto-verhale sit waarmee
Brink heel vemuftig speel en wat
hy op die regte oomblikke laat
onderbreek met 'n joernalistieke
narratief oor PW se noodtoestand,
beskrywings van massageweld en
aanskoulik geskrewe stukkies

"'nmens
is wat jy'
dink en ,

hoejy
dink"; en
"Waljy
is, is Godse geskenk aanjou. Wat .
jy word, is jou geskenk aan God".
Laasgenoemde het selfs mej Botha
in aanhalingstekens geplaas.

As iemand vir wie dit nie
beskore was om die rubrieke in
Beeld te lees nie, wonder ek
onwillekeurig of dit dalk op die
godsdiensblad verskyn het, Oaar
gaan haas nie 'n bydrae verby

,waarin die Almagtige nie teen wil .
en dankingesleep word nie,

. Mej Botha se gelowigheid is
prysenswaardig, maar sy moet
darem nie so daarmee te koop loop
nie. .

Net so met die verwysings, ad
nauseam, na haar ouers. Mej Botha
staan dertig se kant toe, en woon
blykbaar steeds by haar ouers in.
Oit is seker rok prysenswaardig;
maar wanneer sy haar hand aan'

States of Emergency, deur
Andre P Brink. Uitgegee deur

Faber en Faber. Resensie deur
Hans Pienaar

tegnies voortreflike stuk kritiek
ook praat van "verbluffende
virtuositeit"•

In die proses is 'n paar dinge
da1k misgekyk, dinge wat myns
insiens van States of Emergency 'n
besondere bock maak. '

Die "verhaal" is die van 'n '
professor in die literere
strukturalisme wat verlief raak op
'n jonger kollega te midde van die
"waterskeidingsjaar", 1985,se
opstandighede. Hy lay ook te doen
met 'n manusbip van 'n skryfster
wat verlief geraak het op 'n aktivis,
en selfmoord pleeg nadat die

Libra, deur Rozanne Botha. "
Joan LOtler-publikasies,

Pretoria 1988. R1~95. Resensie
deur Jonathan Bergh

insig wat 'n leser regtens sou kon
verwag.

Geen bock is natuurlik van aIle
meriete ontbloot nie. Oaarvoor
sorg die blote werkywer, sweet en
hartebloed wat in die produksie
daarvan gestort word. Hierdie
boekie is ook gem uitsondering
nie, . , '. .'

Ten spyte vandie goedkoop
papier waarop dit gedruk is, is dit
nie onkeurig uitgegee nie.
Taalversorging is skaflik, en die
proeflees .geed. Daar is seker nie '
meer as 'n halfdosyn taalgebreke
en proefleesfoute nie,

Maar wat van die inhoud?
In 'n ''Inleiding'' tot die werk

.probeer Audrey Blignault haarbes
om verdienstelikheid uit te pers,

Ek is bevrees dat die "klinkende
uitsprake" waama sy verwys, nog
treffend, nog oorSpronklik is.
Vombeelde wat uitgelig word,
sluit in die sinsnedes "sonder
gebondenheid is daar gem ware
vryheid" (nou waar het ek dan
hierdie uitspraak al teegekom?); ,

'JOE Brink seStates of Fmagcncy
verskyn, was Britse rcscnsente met
cnkele uitsonderinge gaande; Suid
Afrikaanse resensente deur die
bankafwysend.

Oalk moet Brink homself die .
skuld gee vir die Suid-Afrikaanse
reaksie, Sy oenskynlike pogings
om homself martelaar te maak .
ierwyl honderde om hom sterf en
tienduisende aangehou word; sy
teenstrydige handelinge wat
sensuur betrefen in die laaste
instansie sy septerswaaiery as die'
land se lltererekoning, het te dik
vir 'n daalder vir baie mense begin
word.

Gerrit Olivier het hom baie
doeltteffend aangevat, maar moes
men dat die bock "boeiend" was; .
Gunther Pakendorf het die vloer
gevee met hom, maar 'n halwe
Burger-bladsy gcvat om dit te
doeJ.t; Rike Vaughan moes in 'n

eintlik besonder goed

GOEIE genade! 'n Mens staan
skoon verlee teenoor die loutere
amateur-agtigheid van hierdie
poging. Die boekie beslaan sowat
80 bladsye "prosa" in die vorm
van 'n "keur uit 'n weeklikse
rubriek deurdie sbyfster (sic) wat
oorspronklik in die oggendblad,
Beeld, verskyn het", Die leser .
word ook blootgestel am 'n drietal .
"gedigte" wat mej Botha
klaarblyklik in 'n baie vroee .
tydperk van haar lewe gepleeg het,
. . Hierdie "keur"uit mej Botha se
werk, waaronder 'n mens verstaan
'n keuse uit haaar beste pogings, ..
spreek van selfbevrediging, en is
feitlik uitsluitlik onoorspronklik,
oppervlakkig en tekenend van 'n
persoonlikheid wat op die . .
ouderdom van 28 jaar nog nie'
wasdom bereik het nie. .
- Mej Botha blyk nie te veel
belang te stel in die wereld buite
haar onmiddellike omgewing en
ervaringsveld nie (en die is
opmerklik beide beperk en
uitermate beskermd), Sy staan.
onkrities teenoor die rol van
-anderskleuriges, en somsselfs .
ongevoeIig, en skyn gem grand vir
kritiek te vind in die rol van die
heersende politieke bestel in

· hierdie hoogs gepoIitiseerde
samelewing nie. AI hierdie dinge

, laat haar poging manIc gam am die ,

Buite' blink, maar binne stink
Don Mattera skryf uit Eldorado

Park

ELDORADO Park:sit tussen
· Soweto se Selection Park:. Pimville
en die woonbuurt Lenasia. Hy
word verdeel deur 'n tecrpad en 'n
verwaarloosde gholfbaan. Dis 'n
tussen-in ghetto soosdie sowat
300000 tussen-in mense wat daar . '
woon.

Eldorado is miskien die mitiese .
"Plek :van Gaud"vir Spaanse
romantici, maar vir die

·veelkleurige mensc wat hul kort
lewens in rasse-skeiding dewbring,

, is dit 'n dal van vlietendc emosies;
'Glad nie anders as aldie ander
woeIige townships in Suid-Afrika
nie;

Our is gooter rykdorit en 'n
grociende middelklas, en dit tan
gesien word aan die besittings,
leefstyle en gedragspatrone van 'n
groat deel. van die gemeenskap.
Dubbelverdiepings en half
paleisagtige wanings lig hul
bourgeois krone al boerteen die
immer-veranderende luglyn.

Die korsvan sky'nbare welvaaI!.
.......

gee dikwels die indruk dat dit oral
blink is. In werklikheid verskuil
die blink laag die verrotting van 'n .
verskriklike armoede, van dwelms
en dronkenskap, die verlies aan
waardigheid wat kom van
werkloosheid, en die ingekcerde
geweld wat die gevolg is van die
smeltkroes van menslike '
vervreemding.

Oit wemel van mookees, kerke
en tydelike plekke van aanbidding
- tussen die swam matehbox-huise
van sandsteen en
woonstelkomplekse in die
township. .

Mense sock na GOd en hulself
in sang en gebed. Our is musiek-

irsrurnenre,
simbale
en
tmlxx2yn:
mense
wat
driftig
bid,
roekeloos
drink en in die vuur van altwee
sterf.

Godsdiens, drank, geweld, sport
en voortplanting. Dis goeie,
morele mense, regskape en
respektabel, wat leef in 'n
skemergebied.

Die opbrengs uit mandrax en
die "bessie" gee die groat

dwelmverkopers 'n onverdiende
fatsoenlikheid in die middelklas.

Die dae van "hare en velkleur"
as die maatstawwwe vir rasse
aanvaarding is aan die uitsterf 
nog nie dood nie, maar aandie .
uitsterf. .

Darern...·'·
Dan is daar die gedurige,

alomteenwoordige bedreiging van
die straatbendes: Dirty Kids, Disco
Kids, Bristol Kids, Young Ones,
Mission Boys, Spinners, Masadas,
Wire Gang, VGV's, Spoilers en
Spoilars (al is daar 'n verskil in die
spelling, is hulle tweelinge wat "
bloedlaat betreO Pantsula Kids,
Wings, Houghton Kids, Califoniia
Kids, Rambo Kids, Loegins en die
Dough Rush. . . .

Oaar is omtrent agtien ander
sulke bendes.

Hulle is sonder vriende,

geweldadig, gevreesd...
WeI, nie heeltemal sonder

vriende nie. Oaar is 'n handvol
. mense wat omgee, met hulle

kontak maak en help om sommige
van die sowat 3000 jong, dom en
misverStaande straatkinders te
rehabiliteer.

En terwyl hulle gevegte
aangaan, lui die kerkklokke, leef
die dwelmbaronne rustig voort,
vloei Gharles Glass se brousel en
die "Grapes of Wrath". Profyt
bepaal moo beginsels. .

En die goeie mense bid, en die
slegtes hou aan om arbitr& te
heers, en bomme ontplof, en die
priesters van die struggle skreeu "a
luta continua'~... Niemand Iocreers
na hierdie skemer-ghetto waar die
kors van menslike ongevoeligheid
die hardkoppige woede van 'n
gemeenskap in bisis wegsteek nie, .
sonder om te weet of hulle die pas

, moet markeer, Ofmoet voorwaarts
mars, of vorentoe moet hardloop,

. of die tyd moet gryp of... of...,
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Rozanne Botba

Belinda Koning

Susan Danford en Christopher .
Wells. .

Die voorskoue van Laughing
Matters vind in die Arena.
Staatsteater plaas vanaf 31
Januarie. Dit open op 2 Februarie
en die speelvak duur tot 11
Februarie. Die voorskoue by die
Alexandra is op 16 Februarie en
die opening is op 17Februarie. Die
speelvak duur tot 11 Maart. '

van die spelers het onbeholpe
- rondgestrompel van een stukkie

verleentheidwekkende dialoog na '....
die volgende.

Dit is jammer dat akteurs van
die fonnaat van Crutchley en
David Clatworthy in sulke twak
moet optree ten einde 'n bestaan
kan voer as akteurs. Want teater
(1) soos Murder on the Nile is 'n .
belediging vir die kunstenaars wat "
daarinoptree sowel as vir die
gehoor. .

Poen CUllers

dit die gehoor laat skater het, is die .
vaI van hierdie "gel" miskien
sirnptomaties van die gebrek aan
sorg en professionaIiteit (?) Wat

.hierdie soort kommersiele teater
kenmerk.

Slegs Jeremy Crutchley, wat die
rol van 'n vermomde, eksentrieke
aristokraat vertolk het, het enigsins ,
ontspanne in sy rol gelyk. Die res

_ ....

Something Old, New, Borrowed, Blue: met Belinda Koning;
David Nissen, Leanne GoronoYsky, Liza Geldenhuys. By die

Baxter Stagedoor tot 28 Januarle. Resensle deur CATHERINE'
DU PLESSIS

Daar is ietwat van 'n verouderde
gevoel aan die seleksie, sonden
genoeg varsheid om die New van
die titel te regverdig.. <>.

Laatnag-gemoedelikhied is
goed en wei, maar meer

,hoogtepunte sou bygedra het tot
die vertoning - die gehoor is nog
heeltemaI wakker genoeg om dit te
kan waardeer.

Die Baxter behoort
gelukgewens te word met hulle

,ondernemingsgees om hierdie
lokaal te skep. Dit sal interessant
wees om te sien wat in die

. toekoms tussen die fluweelgordyne .
, gaan plaasvind.

chaos wat deur die donkerte
veroorsaak kan word. Shank het . '
Black Comedy aI 'n slag in Los
Angeles geregisseer met John ' '
Larroquene van Night Court-faam
in die hoofrol.

Die akteurs in The Real
, InspectorHound en Black Coinedy

is Michael Richard, Clive Scott,
Wilna Snyman, Graham Hopkins,
Frantz Dobrowsky, Fiona Ramsay, .

DIE Baxter Stagedoor is 'n
onlangse toevoeging tot Kaapstad
se plekke waar tot laatnag gejol
kan word. Die plan is om gereelde
vertonings in die kelderlok8al aan
te bied, wat ook as kroeg en
restaurant dien.

Die huidige kabaret, Something,
Old, New, Borrowed, Blue, skep
die atmosfeer van die cocktail ,
lounges van die jarevyftig, Die' .
drie sangers en begeleidster sing
hulle weg deur 'n verskeidenheid
liedjies, van die ou treffer
Bewitched, Bothered and
Bewildered, tot die Beatles se If!
Fell In Love With You en
nommers nit Starlite Express en'
Phantom of the Opera.

Al die sangers beskik oor goeie .
stemme en musikaliteit, en Belinda
Koning sing met die oemf wat 'n
mens van iemand met haar
borrelende verhoogpersoonlikhied
souverwag.

Maar die k1em is op die oue en
nie aItyd die interessantste of
opwindendste nommers van vroeer
eras nie.

DIE enigste noemenswaardige
moord in Rex Gamer se poging tot
'n produksie van Agatha Christie .
se Murder on the Nile was die
moord op die gehoor. Hulle is tot
die dood toe verveeI.

Akteurs poseer stywerig in
karakatuur-agtige houdings wat
veronderstel is om 'n karakter voor
te stel en beweeg onoortuigend
rond op 'n derderangse stel terwyl
'n "gel" van die Iigte bokant die
verhoog skielik neerdaal. Hoewel

TOM STOPPARD en Peter Shaffer
word onder een sambreel saam
gevoeg in die Truk-aanbieding
Laughing Matters wat deur
Terrence Shank geregiseerword.

The Real Inspector Hound, Tom
Stoppard se komedie, is 'n parodie
op die gewone riller en speel hom
af in 'n plattelandse herehuis.

Shaffer se k1assieke komedie,
Black Comedy, is 'n king oor die

Moord verveel tot die dood toe

Ellis Pearson en David Dennis In Frank 'n Stein

TEATER

Stoppard, 'Shaffer in dubbelkomedie

Frank 'n Stein, in die
Arena, Nico Malan

skouburg tot 28
Januarie. Met David

Dennis, Ellis Pearson,
Anthony Stonier.

Regie: Murray
McGibbon. Beligting:
Des Spijker~ Resensie
deur CATHERINE DU

PLESSIS

aan Tim Curry in die Rocky
. Horror Show. Maar dansien ons 

weer gans 'n ander sy wanneer hy
.die guitige dogtertjie Maria speel,
kompleet met 'n pienk strik op die
kop.

Ellis Pearson is die "fall guy", '
die een wat sy dominerende maat
se bevel gedienstig uitvoer. Hy is
ook om die beurt 'n patetiese
stilswyende monster, die .
gewillige bediende, die
aristokratiese Baron '
Frankenstein.

Bier en daar is dele wat te lank
uitgerek word en te dikwels
herhaaI word.

RegisseurMurray Gibbon kon
die leisels heelwat stywer
ingetrek het.

Die Arena is 'ngesellige
lokaal, waar die gehoor om tafels '
kan sit en drankies uit die kroeg
geniet. '

Gaan sien hierdie opvoering
om te ril, te lag en vermaak te
word.

"Die taal van kleur kan deur byna
almaI aangeleer word," "Voorts:
"Die invloed van k1eur is
welbekend" en "Wit sirnboliseer
perfeksie en reinheid" (b1l3).

Wat sou aanleiding gee tot mej .
Botha se saIige onbewustheid (en
afsydigheid) van swartmense se
lot? Kondisionering weI. Maar sy
laat die geheim glip: die media
word aangevoer as die rede

-. "waaromdaar ook soveel spanning
'is. Dit waarvan jy nie weet nie, pia .
jou mos nie!" (bl 35). Dit se soveel
oor haar eie en ook Pappa en Oom
Stoffel se lewensuitkyk; .

Om op te som: hierdie boekie
se inhoudsgehaIte is sprekend van
'n matriekkind wat nog
verwonderd staan teenoor dinge
soos die telefoon (b153), elektriese
lig (b130), die skaduwee (b143).

Mej Botha kom ook nie voor as '
iemand met lewenservaring of
aIgemene kennis nie. Sy slayf
boonop uiters episodies en vervaI
aIte dikwels in 'n moeras van
irrelevantheid (soos op bI42);
onsinnigheid (b141-2, 38) en
herhaIing (1 Kor 13 word viermaal
aangehaal). ,

Dit is verbasend dat '0 koerant
sulke oppervlakkighede publiseer.

Dit is onverklaarbaar dat 'n
. uitgewer bereid is om dit die lig te

laat sien: 'n Uitgewer het immers '
'n plig, nie net om die publiekte
beskerm nie, maar ook om'n
"skryfster" te beskenn van 'n werk
wat allerwee net verleentheid kan
veroorsaak•

Vanbladsy6

en koue wind buite te hoor en te
weetjy is veilig binne-in 'n wann
huis".

Om die waarheid te se, mej
Botha laat 'n mens met die indruk
dat sy nie te veel omgee vir
swartmense nie, en dat hullot haar
nie juis slapelose nagte besorg nie.

Wanneer sy die personeel van
haar ouers se wonings by name
bedank, lay die wines 'n "meneer" .
of "mevrou", of darem 'n naam en
van; wanneer dit by "getroue
swart, k1eurling- en
MaIeierwerkers" kom, is dit bloot
Dina, Koba ens. _

Die elementere bedagsaamheid
ontbreek om hulle gelyke
menswaardigheid met die wit
personeel te erken. Endaardie
woordjie "getroue" is sieklik
neerbuigend (b126).

Die rasse-laagtepunttref 'n .
mens egter aan in 'n irrelevante
storie oor haar grootmoeder se
jong jare: sy was aileen op die
plaas toe sy deur 'n rower in die
huis verras is. "Haar aanvaller was
'n swartman..." (bl 23), deel mej
Botha ons mee. Ek sou graag wou
hoor om welke rede hierdie .
brokkie inligting verskyn,

Aan onbedoelde ironie ontbreek
die boekie ook nie, Maar dit is
dalk verlore op mej Botha. So
skryf sy oor "Kleur": "Die regte
k1eur kan wondere verrig vir 'n
mens se gemoedstoestand." En
asof sy vir Pappa se party werf:

Lagvirdie
monster

Andersy
Frank 'n Stein speel teenoor

mekaar soos in die klassieke
komedie-vennootskappe van die
jare twintig. Die musiek van 'N '
dra grootliks by om die atmosfeer
te skep, net soos in die films van
daardie jare. ,

Anthony Stonier is 'n 
Integraledeel van die vertoning,
tegelyk 'n medespeler en . '
toeskouer wat deur sy eie
reaksies kommentaar lewer op
die ander twee se manewales.

David Dennis is die gladde
een, die Hardy van die
vennootskap. By tye herinnerhy

FRANK 'n Stein is 'n burleske
weergawe van die Frankenstein
verhaal, 'n tipe van Laurel &
Hardy op die verhoog. Die
tweemanskap van Frank (David
Dennis) en Stein (Ellis Pearson)
bet 'n ekstra lid - 'N (Anthony
'Stonier).

Die basiese scenario van Mary
Shelley se boek word gebruik as
afspringplek vir 'n aksiebelaaide
verhaa1 wat deur 'n swenn
-karakters uitgebeeld word.
Blitsvinnige karakter
veranderinge vind plaas,met
slegs minimale gebruik van
rekwisiete: 'n tandeborsel stel 'n
snor voor, 'n verwaaidepruik die
bruid wat vuriggesoen word,
pingpongballe in die kies
verander 'n normale gesig in dit
van 'n monster. Die twee akteurs
maakverder net op hul
toneelvemuf staat om tussen die
menigte karakters te onderskei en
kwyt bulle uitstekend van bul

. taak. '
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ETE EN DRINKE

Kaas vir kenners
van Cremonas

kooldrankie wit drink nie.
En toe begindie wag.Ons het

gewag, en gewag,a1wasdaar nie
meer as 15 mense in die restaurant
nie. Uiteind~lik het my vriendin '
opgestaan en Mamagaan vra of
ons bedien kan word.Mamahet
haar hoegenaamdnie aan ons
gesteur Die.Ons het nog steeds
gewag. ,

Toe ODS uiteindelik besluit om
uit te stap het Mama sonderenige
verbasing na ons gekyk asof dit die
natuurlikste ding in die wereld is
wat ODS doen. '

Mama is blykbaar'n instelling ,
in Ycoville, maardie mense se vir
my as sy nie van jou gesighou nie,'
het sy nie draad vir jou nie. Nou
,wonder ek van wie se gesigsy nie
gehou het nie: myne of my .
vriendin s'n?

Mama se pizzas is blykbaar '
eetbaar, maar haar diens is
pateties.

Anne Yeoville,met sy gebrek
aan restaurants.

KOOSCOETZEE

Mamalaat jon
wageD·wag •••

BJ Lankwarden skryf oor 'n onlangse
proewery van Bordeaux-wyne In

Johannesburg

HOEWELdie aand RIOO 'n persoon gekos het, het die mecstemcnse
daama gewonderhoeveel meer as Rl00 dit werd was.

56 gcslaagdwas die wynproeweryen etc van die Uniondes Grands
Crus de Bordeauxop 16 Januarie by die Inanda-klub. Die funksie is
deur 180menscbygewOon. " '

Die Unionis vertecnwoordig'deurelf Franse chateaux
(Jandgocdere) wie se eienaars saam met hul vroue na 5uid-Afrikatoe
gekomhet, Diemeeste van hulle was die eerste keer hier,

, Die was 'n indrukwekkendegeleentheid, 'n Groot proe-gebied is op
die onderdak-terras voorberei waar elf wyoe geproe sou word.

Daar was 'n droC wit 1986 van Chateau la Grave, watvan die
Semillon-druifgemaak word, en 'n paar maande lank in hout verouder
is. Dis 'n jong wyo met karakter wat ten minste scs tot agt jaar sal
neem om ten volle te ontwikkel,

St Emilionwas volledig daar met wyne soos ChateauCanon1983,
ChateauPavie 1983 en Chateau Figeac 1982, wat deur baie menscas
ongelooflik goedbeskou is. ,

Van Pomerolwas daar Chateau La Croix de Gay 1983en van
Graves was daarChateau Fieuzal1983 en Domaine de Chevaliers
1985. ,

Daar was tweesoetwynevan Banac, asook ChateauDoisy
Vcdrincs 1982en Chateau Broustet 1981. Van Margauxwas daar
ChateauPalmer 1983wat baie, baie gocd was.

Van Pauillacwas daar Chateau Poichon Lalande 1983 wat
ecnvoudigongeloofliltwas. Dit was sekerlik beter as ander wyne soos
ChateauMouton,Chateau Lafite en Chateau Latourvan dieselfdejaar,
wat hoeraangeslaanword. Ek herhaa1: die wyn is ongeloofliltl

Die etc is in die danssaal gehou en die organiseerdershet die hulp
van GermainMarquisvan Les Marquis-restaurantvir die kos ingeroep.

Die ete wasuitstekend en het uit vier gange bestaan.Tydens die
,ecrste gang is 'n drol: witwyn bedien en met die volgendegang vier
rooiwyne,onderandere 'n baie interessante Chateau Fieuzal1979 van
Gravesen 'n ChateauPichon Lalande 1978, wat een van die
hoogtepuntcvandie aand was. .

Die hoofgang• koedoo-filet " is bedien met drie 5t Emilion's'en 'n
Margaux. Oit was ou wyne van tussen 1966 en 1971.Dit was duidelik
dat die vraag na hierdie wyne groot is, en dat hulle baie gewild is.

, Tydens diemaaltyd het elke eienaarvan 'n landgoedsy/haar
landgocden wynbespreek.

Die nageregis bedien met twee soctWynevan Banac. ,
, Ditw~ 'n wonderlikeaand. Die geleentheid (aandpakke), die

mense, die kos, en veral die wyn het bygcdra om dit 'n aand duisend te
maak.

Volgens dieorganiseerders sou hulle 400 kaaltjies kon verkoop
indiendit beskikbaar was. Dit was vermaak van die hoogsteorde.

Die Uniondes Grands Crus de Bordeaux is 'n organisasiewaaraan
alle geklassiflseerdelandg~ere in Bordeaux behoort.Hulle
ondemeemgereeldpromosietoere na die uithoekevan die aardeen het
Australicverledejaar besook. ' '

Hullebesoekewek gewoonlik groat belangstelling en die verkope
van Bordeaux-wynestyg. Die geleentheidom wyn te proe. dit is nie
moontlikin drankwinkelS nie - lei tot hoer verkope.

In EurQpa hou baie drankwinkels op Saterdae 'n proeweryvan '
intemasionalewyne. Waarom kan OIlS dit Dieook hier he nie?

MENSEse vir mymy,restaurant
rcsensies is te negatief.Ek het toe '
na my resensics gaan kyk, en. '
gevinddat drie rescnsiestot dusver
positiefwas en drienegatief. Ek
dink dit is 'n gociebalans.

Ek is hoegenaamdnie bereid '
, om swaltICstaurants op te hemel
.nie. Die gcmiddelderestaurant in" " ,
Suid·Afrika is swak,en daar is
baie mensewat dkICstaurant- '.
bedryfnet as '0 metodesien om 'n
vinnigerand te maak. ', " '.

Baie dikwels het hierdie inense
.hocgenaamdgeen idee wat goeie,
kos is nie.

Die week wi!ek mcnse skok '
deur 'nresensie te skryf oor '0

,restaurantwaar ek nie geeet het
nie. Hoe is ditmoontlilt?

Ek en my vriendinwou een
,middag 'n pizza gaan eet by
Mama'sPlace (La Lanterna)in
Yeoville. Dit was 'n warm dag, en
OIlS wasdors. Tw~ spyskaarte is
voor onsneergeplaken toe OIlS'

weersien is die kelnerinweg. Ons
wordnie cens gevrapf ons 'n

KOOS COETZEE

anders.Dit het 'n vrugtige smaak •
nartjics,lietsjies of pruim het ODS

geraai,maar ons kon die smaak nie
vaspcnnie. Omdatdit 'n jong kaas
is • Parmesaan verouder tot drie '
jaar lank - hoef jy dit Diete rasper

, Die. 'n Heerlike kaas.Onswas
almal in vervoering daaroor,

Oeps!
'N FOUTJIEhet verlede week
ingesluip in die resep vir Spaghetti
Bolognese. "Twee eetlepels
fyngekaptewe" is twee keer in die
resep genoem. Die een moos
gelees het "twee eetlepels
fyngekaptewonels".

Hooweldit nie die resep sal
rui'neernie, maalt dit tog 'n verslcil.

, Subtlel >
(Ou Parmesaan is kliph~, en

lean tot 25 jaar lank hou. 'n Paar '
jaar gelede het 'n Italiaanse vrou
haar man met '0 stuk Parmesaan
doodgesteek.)

• Fontina, is 'n beroemde
Italiaanse kaas wat in Piedmont
gemaakword. Dis 'n heerlike
romerigekaas met 'n subtiele
smaaken herinner aan
soetmelkkaas.

• Pecorino is 'n eheddar-agtige
. kaas. Ek was niebaie beindruk met
,die bas Die.

• Gorgonzolais Inuitstekende ' '
bloukaasmetn baie romerige ,
tekstuur,Die skerp smaak.word '

, deur die romerigheidvcrsag. 'n ' ,
. Baie goeie kaas.

,• Asagio (belec)is ook 'n
cheddaragtigekaas, met baie, baie
smaak. 'n Uitstekendekaas.

• Botterkaas (Buttiri) is 'n icasie
wat soos 'n vet mannetjie lyk, en in
die middel van sy maag is daar 'n
groot klont botter. Dit word van bo
oa ondergesny sadat elkecn'n
bietjie van die goudgeelbotter kan
kry. Dit het 'n sagte smaak.

, • Italico is 'n neutrale: surerige ,
kaas,wat effens aan maaskaas '

,herinner. Dit het '0 romerige
tekstuur.' '

• Emmenthal is 'n kias met
groot gate, en is verwant aan die
berocmdeGruyere-kaasvan
Switzerland.Dit het 'n sagter
smaak as Gruyere, hoewel die
Gruyere-smaakduidelik deurkom. '
Die Crcmonas se Emmenthal is
baie goed.

• Hulle Brie is goed, maar niks
beter as ander goeieBrie's wat op
die mark is nie.

*Ons het ook Mozzaiell~
gekoop,wat baie in kookkuns iIi
pizzas en pastas gebruik word. Dit
is 'n draderige, effe smaakloSe
spierwit kaas wat SOOS

beskuitbolletjieslyk. Die bolletjies
kan afsonderlikgevries word, en
uitgehaaIword wanneer jy daarmee
kook. '

Volgendekeenvanneer ek die'
Cremonasbesoek gaan ek hulle
ander kaas probeer, maar vyf van
bogenoemdekase koop ek sckerlik
weer: Parmcsll;lIl, Fontina, Gorgon
zola, Asiagoen Emmenthal.

Doen jouself 'n guns en gaan '
kuier vir die Cremonas.Die
.kwaliteit van die kaas en die
redelikeprysevergoed ruimskoots
vir die petrol wat jy uitry. .,

Gaanproe die handewcrk van ' .
meestervakmanne. Hul ,
telefoonnommeris 011·7662163,
en hul winkel is ookop ,
Satcrdagoggenden 'n deel van ,
Sondagoop.

Openbarlng
.By die huis aangekom,het ODS '

,onmiddellik begineet. '
My indrukkevan die kase is .

SOOS volg: "
• Parmcsaan.Die Parmesaan,

wat '0 jaar beleeis, was 'n
opcnbaring. Ek is bevreesdie fyn

'Parmesaan wat ons bier koopom
oar ons pasta te gooi, is nie die
beste wat Italic lewer nie. Dit is
oar die algemeenkru en skerp; en
claarhoo die smaakop. ,

Signor Cremonaen sy seuns se
.Parmesaan is iets heeltemal

claarvir mense wat glo bas moet
'0 vulgere oranje kleur he, maar '
hulle leer vinnig wanneerhulle die
Cremonas se kase eet,

Die man agter die toonbank,
Claudio Guistizieri, beginom
flentcrtjics bas vir jou af te sny
sodat jy kan proe. Dis soos 'n reis
deur 'n wissclendelandskap•
subtiele kase, sterk kase, effe '
neutrale kase•.•

Die pryse is baie redelilten dit
is selfs die moeite wcrd om van
ver te ry indienjy in redelikegroat
maat koop, Ons het geselsmet 'n '
paartjie wat net elke twee maande '
die winkel bcsoek,maar dan R150
se kaas koop.

My eie rekening, wat rojale
snitte van nege kase en 'n groat

~, klomp olywe ingesluithet, bet op
R53 te staan gekom. Ek moet se ,.
dit is genoegkaas vir 'n ete vir ten ,
minste agt volwassenes.

As jy '0 klompievars vrugte, 'n
salami; '0 grocn slaai en lekker

, , ' wyn byvoeg, het jy wat die
, Engelse'n "gourmetspread"noem,

Onthaal met die Cremonasse kaas
en jy het '0 kaas-en-wynpartytjie
met '0 verskil. '

I
I

I'

t.By ail9tfar~rreater

•VERuIDE nawcckhet ek
waarskynlilt die beste bas ge&t
wit in Suid-Afrika gcmaak word•
di6 van Cremonaen Seuns.

Oubaas Crcmonaen sy seuns
bet ongeveer20 jaar gelcde uit .
ItaliC hierheengekom enna 'n
ncdcrigebeginis hullevandag ons
land se voorstekaasmalters.
" Hulle hetdie wysbeidvan eeue
Ie kaasmaalt uit hul geboorteland
hierheen gebring,en onskan
dankbaarwecsdat hulle bier kom '
wortelslciet het,

,,Kom kllier by ons vir.
"huiskos, goeie wyn

.' en lekker mense,

•. Die ideate plek vir u funksies'
'Bespreek vandag: , 836-6611/2

Snoeperye
, Die kwaliteitVOl onsplaaslilte

bas laat oordie algcmeenveel te ,
wcnseoar endit is allcsbchalwe
goedkoop. Enas jy gocie
ingevoerdebas in supermarkte
koop, moet jy groat gelduithaal.

Daaromis dit die moeite werd
om met HooCrifweg in die rigting
,vanKJugcrsdorp te ry. Anderkant
die munisipalegrcns van
KJugersdorp is daar 'n bordjie &an

die linkCJbnt van die pad:
CrcmonaandSons. Jy ry '0 paar
lcilometers op slegte sinkplaatpad
totdatjy by die kaasfabriek kom.'

Aandie voarkant is 'n
winkcltjiewaardie Crcmonas hul,
eie bas vcrltoop,asookItaliaanse,
pasta, salami's,broodstokkics,
olywe, ingelegtesoctrissics en nog
'n paarandersoocperye.

Teen diemuur hang tal1e pryse . ,
wat die Cremonasop skouc' '
dwllJS(ieur die land gewen heL

, Jy kyk netoa die kase en weet:
hicrdie mcnscken hul storie. Die
kasc sc skalteringe wisselvan wit
tot liggccl.DieCrcmonasgooi nie;
kleursclby hulweDie, en die ,. '
cnkele oranjekaas wat daar Ie is
nie,deW'hulle gcmaaknie. Dis •

B' 'VryDagl'1:l Januarie 1989
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'Skandvlek van diedlererykse
voortbestaan in die weegskaal

Satellietesny
wildehondese

Ole Wlldehond • onkunde bedrelg die voortbestaan van die puntenerlg dog doeltreffende Jagter
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.Die satelllet .
,bepaaldle
';·~dierse. ': ,:"
poslsle tor ,: -.':

-. -; ."'.... ~ ,," ,. -, ~ '.~.~," , ,·op n, "'-':i "C'"

, ,vlerkante. ,Y.

,'.~ kilometer" :';'.'.

" Omdat selfs gebiedcsoos die
Krugerwildtuin te klein is vir
hulle, swerf hulle tot op die plase
langsaan of tot in Mosambiek,
waarhulle summier geskiet word.

As deel van die bewaringsplan
is dit noodsaaklik dat meer oor hul

'; swerfpatrone uitgevind word.
,Omdathulle oor lang gebiede
swerf, sou gewone radio-opsporing

. moeilik wees, indien nie
onmoontlik nie.

In samewerking met 'n ~ede-,:.
wetenskaplike by die Universiteit
van Aberdeen en met steun van die
Trust vir Bedreigde Natuurlewe,
het Gus die antwoord gevind: om .
die wildehonde se "spore te sny"
met satelliette. ,# t, l

Die eksperimentering met die
radio-halsbande wat die diere met

: .gemakkan dra, is afgehandel, en
wordnou aangesit vir 'n paar
uitgesoekte diere van verskillende
trappe in die Krugerwildtuin.

. Die seine wat deur die
halsbande uitgestuur word, sal
opgevang word deur twee satelliete
wat behoort aan Argos, 'n '
Amerikaans-Fransegroep. HuUe'
wentelop hoogtes van 830 tot 870

,.~

, kilometer om die aarde, Elke ",
satelliet wentel omtrent agt keer in ':
elke 24 uur om ons planeet, en kan

,'"die dier se posisie korrek tot op 'n
vierkante-kilometervassteJ.' " ':,'

Die data wat dew;die satelliete, '
ontvang word,word op magnetiese '
bandgebere en na die grondstasies ..

,teruggestuur.Dit beland ,,,' , '
, , uiteindeliki~ Toulouse waarGus

met sy rekenaar in Skukuza "
daannee kontak kan maak. "Ons
sal binne vier ure nadat die
satelliet die wildehond se seine'
opgevang het, tot 'n kilometer weet
waardie dier hom bevind het." ""

" " Gus is nie tevrede om net met' :
, .' 'gevorderdetegnologiese middele '

, te werknie. Hy het ook 'n skema '
beginwaardeur die publiek by die

, wildehond-opsporing betrokke kan
raak. ',' "

, AUe besoekers aan die wildtuin ,
,-word versoek om duidelike foto's
van enige wildehonde wat hulle

, 'sien, in te gee. Hulle moet ook
presiesse waar en wanneer gie
foro's geneern is. Die Trust vir
-Bedreigde Natuurlewe bied pryse
aan vir die beste foto's, '.

'''Weens hul duidetike
kolpatrone is dit nogal maklik om'

mors dus nie hul energieom agter wildehondeop foto's uit te ken," se
hulle aan te hardloopnie, As 'n Gus. "Ons wil 'n foto-opname van'
trop in 'n gebied inkom wat 'n die Krugerwildtuin se wildehonde '
geruime tyd sonder wildehonde opbou sodat ons kan vasstel hoe
was..sal daar baie sulke kwesbare." die trappe saamgestel is, en iets
diere beskikbaar wees. As die egter '. kan leer oor hul swerfpatrone. Dit'
uitgejag is, sal die honde sukkel eri ,sal ons die basiese inligting gee
gedwing word om verder te ' sodat ons die bevolkingspatronein'

, . ,,' , . '.' - die toekoms sal kan volg," ",beweeg.. ,. " "

""

,
••,.

jaggebiede van tot 2000 vierkante
kilometer aangeteken.

"Hulle kies en jag net die prooi
wat kwesbaar is vir hulle: die heel
~jongstes, of die oudstes, of die wat ",'

.' in slegte kondisieis. Die meeste ' '
gesonde.volwasse diere kan

, . wegkom.
','Die ~ilde~onde besef dit, en

Die wildehond sevoortbestaan word bedreig deur sowel menslike
onkunde as die diere se vreemde jaggewoontes, Gus Mills het noumet 'n

bewaringsprojek vorendag gekom wat die publiek en hoogtegnologie
betrek om die diere se bewegings te monitor. CHRISTOPHER MUNNION

het met homgaan gesels in die Krugerwildtuin. (Foto: Nasionale '
Parkeraad)

tot so groot soos wildebeeste
wees.

Maar as hulle sulke effektiewe
jagters is, hoekom word hulle
voortbestaan bedreig?

Gus reken dit het te doen met
hul puntenerige jagmetodes en die

, '. Ceit dat hulle oor groot gebiede
, swerf. In sonunige gevalle is

Elke
wlldehond
het sy eie,

, ',unieke
,kolpatroon
in wit, swart
en amber

PRAAT metdie meeste mense
oor wildebonde en bulletrek
los mettirades oordiegeel
oog, skuimbek monster wat
woedend teen dienuwe
buurman se sekerbeidsbek
springwanneer bulle daar
verbystap.

Nee, se jy, nee, ek praat van
DIE wildehond • die Kaapse
Jaghond - watjy in die wildtuin
kan sien as jy baie gelukkig is.

Die reaksie daarop is nie veel
beter nie: "Lelike, wrede goed... ek
het gesien hoe 'n hele trop van die
goed 'n anne rooibok se keel
uitruk."

In 1914 al het die naturalis ReF
Maugham geskryf: "Komons dink
'n wyle na oor daardie onding - die
skandvlek van die diereryk - die
wilde hond. Dit sal 'n wonderlike
dag wees vir die wildlewe in
Afrika as 'n skema bedink kan
word vir die totale uitwissing van
hierdie onnodige kreatuur."

Die wildehond,Lycaon pictus,
kan maar net nie wen nie en is
inderdaad tans aan die verloorkant.
Dit is 'n bedreigdediersoort wat al
minder worden ook binnekort van
die aarde af sal verdwyn - behalwe
as mense soos Gus Mills hul sin

.kry,
Mense mag dalk dink Gus is 'n '

bietjie snaaks, Ek het self daaroor
gewonder toe hy my omgepraat het
om hom te vergesel op 'n nag
ekspedisie om te gaan kyk hoe '0. :

trop bruin hienasin die Kalahari '
jag. '

In die woestyn-maanlig het sy "
, tande 'n bietjie lank gelyk terwyl
hy die diere (waarvanhy,terloops..,·< "

die wereldkenneris) se jagtegnieke .

verduidelik het.
Dr. Mills is nou 'n senior

navorsingsbeampteby die
•NasionaleParkeraad,wat in die
,Krugerwildtuingesetel is..Tesame
met baie anderprojekte, is hy
vasberade om - op sy kenrnerkende

,verbeeldingryke manier - te .keer
dat die wildehonduitsterf.

Hy het gou klaargespeel met "
my voorbehoudeoor wildehonde.
Die wildehond is 'n uiters '
doeltreffende jagter, en die clan of
familie-stelsel word gebruik om
die prooi uit te soek, te verwar en
dan dood te maak,

Dit is nie moeilik om hul
'dramatiese bynaam • geverfde
wolwe - te verstaan nie. Hulle is
oi:uniskenbaar met hullang bene,
groot ronde Ore en die pels met
wit, swart en amber kolle, Elke
kolpatroon op elke dier is uniek
(wat Gus natuurlik baie help in sy
navorsing) maar vir my laat die
patrone altyd - nes olifant-ore
aan die kaart van Afrikadink. , '

Wildehonde jag bedags in
.troppe van tot vyftien diere,: pa's,
rna's en kleintjies. Hul pfooi kan

. VryDagl r.t Januarie1989

'.' ~



foto: Bright Blue speel by die Roxy Rhythm Bar

\ ..
GIDSE Saamgestel deur DEBBIE AMOS

·"BIG
TomHanksspeeldie rol
van 'n seuntjiewatletterlik
te groot raakvir sy skeene.

,Sy wens'omgrootmens te
wees,wordwaar.Die
gevolgis natuurlik 'n
seunjiein die Iiggaamvan
'n man, watregtignie van
hom'n uitsondering maak
nie. Tog is dit'n
verfrissendemanierom
kommentsarte leweroor
volwasseneuroses.

• •• Stetlt unbeveel
"Siengerus
• Venny as jy nugter is
Prentesondersterretjies is
nognie beoordeel nie

···AFlSH CALLED
WANDA
Cleeseen Palinvan die
Python-span saammet
Iamie Lee Curtis(as
stomendefemmefatale wat
uiteindelik verliefraak)en
KevinKlinein 'n
juwelediefstal·avontuur. So
maaks OOt almalhuistoe
gun met seer wange.
Wandais 'n vis... en die
meessexyvrouwat Cleese
sa by ooit gesienhet.

rna BIG BLUE
Die verbaalvan'n diepsee
duikermet 'n obsessieom
die diepste,ongekende
hoekevan die seete
vetlten. 'n Ongewone band
ontstaantussenhom en 'n
Amerikaanse vrou wat hy
ontmoetin Peru.Die
hemelsbre!verskillein die
kultuurvan die
Amerikaneren Europeer
wordbeklemtoon in bulle
verbouding.

···BULL DURHAM
Die seksologie van bofbal
soosuiteengesit deurSusan
Sarandonas religieuse bof·
bat fanaUkus. Kevin
Kostnerspeelteenoorhaar
in die rol van CrashDavis
wat'n "comeback" maak
na First Base.DanSecond
base,danthirdbase... (they
go all the waybasically.
All the time).

···PASCALI'S ISLAND
BasilPascali(Ben
Kingsley) speeldie boofrol

. in die film wathom afspeel
in 1908,kortvoordie
ineenstorting van die
Ottomunse ryk.Charles
Dance(WhiteMischief) en
HelenMirren(White
Nights) is Pascalise
onwetende slagoffers.

···nm REVOLVING
DOORS
Dieverbaalvan'n
ambisieuse klavierspeler,
celeste. wathaarna 'n
misluktehuweliksaammet

. 'n jazz..musikant in New
Yotlt bevind.Haar
kleinseunAntoine lees baie
jare later haar dagboeke en
hy besluitom sy oumate
gaanopsoek,

...~

KING OF CLUBS,hlv .
Mark- en Von
Wiellighstraat.Hi-NRG
gemors op boonste
verdieping op Woensdae,
DonderOOe, Vrydae,
SaterOOe en Sondae.Diske
mbaqanga op die onderste
verdieping. Toegang:R3.
(Tel. 331-6727)

BLUES,165
MarsballstralLWord
meestal besoek deur
weseos van die noordelike
voorstede (ouderdorn
tussen 2S en 35).Disko
musick, f1itsende Iigte.
spiel!ls,mensemet'
grimering... daai soort van
ding.

Vrydag: Alan Gold.
Saterdag: Tam Minter.
Sondag:Largesse. (Tel.
6407582)

EASYBY NIGHT,
Natalspruit.Vir hoe
inkomstegroepjollers. Baie
gewild onder Sowetaneop
Woensdagaande.Specl
saamas jy 'n BMWbeL
(Tel. 864-4748)

CLUBSTATUS,Fun
Valley. Diskomet baie
dansplek. Syndicatemet
Ronnie Ioyce is die
gereelde olltes in die pas
opgeknapte k1ub. (Tel.
945-1(0112) ,

HARDROCKCAFE,204
Oxfordlaan. 1II0vo. Baie
gewilde tiener.uithangplck
wat so gced doendat bulle
selfs t-bemde (metbulle
num op) suksesvol
bematlt. Middag-en

. aandete op die maat van
bekende treffen, herroep
deur die groep Alzec wat
Woensdae en Sondae
optree.

IlEAVEN, Secpunt- The TonySchilder Iuz-.groep
is elke Sondagaandom8.30bier.

ROMPIE'S RHYTHM BAR· RegencyHotel.Die
groepPanamais elke und te sien behalwe Sondae
wat CounuyRock-aand is. Dan vat die groep
Rocking Hone dit weg.

,
TA1l.ER'S • Silversands Hotel. Laaste
stuiptrekkings van SA"stand-up" humormet
Iohnny Nobleelke Woensdag, VryOOg en
Saterdagaand. Sondagis jazz.aandmet Ieff Weiner
en Mainstream. .

Jazeanlans In.Kaapstad
TIlE BASE· Kaapstad se Jamesons. Vanaanden
Saterdag-aand speel Amampondo. Sondag-aand:
Iazz Denn met DariusBrubeck van die Iazzanians.
Die res vandie weekismaarstil bier. Ditlyk of
almalterug Iobann~sburg toe is...

VIU.A REVUE· Wotltforce speelvan Dinsdaetot
Saterdae.Saterdagmiddae il daar 'n pur emstige
jazz-sessies.

toeganggratis.Twee gratis
biereop aande wanneer
toeganggevraword.
LedegeldRIO.Aile soone
musiek.(Tel.930-1735)

CAPONE'S, Louis
Bothalaan440.Restaurant
met orkes. Dinsdag:Bryon.
Woensdag: AlanGold.
Donderdag: Largesse.

IDOLS. Bokantvan
Endstraat,Langtoue van
ongemaklik entoesiastiese
jollers buite,Musieken

, plesiervir die tiener-
yuppies.(rei. 4027840)

NICOMALAN-TEATER Strandgebied: In die
Arena:Frank'nStein met DavidDennis,Ellis
Pearsonen Anthony Stonier is 'n musick_
aanbiedingdeur Ken Campbellen duur tot 28
Ianuarie.MetBo Petersen. Belinda Koning en
Ralph Lawson.
Cannen openFebruarie in die Operahuis.

THEA1REON THE BAYKampsbaai: Dieteater '
wat verryshet uit die as van die ou Phoenix-teater
bied diegewildemusiekspelNunsenseaan. Met
QVder meerKate Normington,NatalieGamsu, '
GAby Lombergen SuzanneBraun.RegieTobie
Cronje.Tot einde Februarie.

Kaapstad
BAXTERTEATF;RMainstrsat,Rondebosdt:
Tandi Klaassen en DanielePascalbehartigom die'
beurt dieundvertonings in die Studiotot 28 '
Januarie.DietoneelopvoeringBeirutbegin31
Januarie en duur tot 2S Februarie. Met Brad
Morris. Letticeand Lovagewordtot 31 Ianuarie,
in die Hoofteateropgevoer.
In die ConcertHall tree die UKSomerskool- ,"
'dansgroepopen bulle vertoningduur tot 31
Januarie. Van4 Februarie isdit All StarIazz

'Concert. Bydie nuwe Stagedoor-teater kan die
luste tweevertonings van Something Old New
BorrowedBluenog vanaanden mBre-aand gesien
word.Op 13Februarie begin 'n nuwevertoning
genaamdBouncers.

<·"ALADDIN.
,AleuOOer-T~.
Blumfontein, Johannes
burg. 'nSkm:usnaatse
&dJuapel deurJauice .

Hoaeyman.IdeaIC.,

YCIDIlIlIk vir die he1e
&esiD. MetJrinnyde
Lent'a.JaanyTaylor.
Nomsa Nene.G1eml '
Swarten ander.

In::ffa'. 'n Vcmufti&e
~.,_die

a:woIasiella 0101111 Une.
B1iakCIl CJIllICI"Iatkig.

··BLACKSUN:
Whale Natim mel
DawidMinoaardke .
and om 8.30. Sbaun
NUdooWoeosdae,
Vrydaeen Sondae met

Musicwilhout Adors. Ook
DWl ToniaSelley,Spim

· PuiDos en JlIIlIJieVaD "

Toader-tot31 JIDIIlIIie.
JoaunaWc:iDbeIg in Black

· StnIaes, DoodenIae tot
SIfadaeom 10.30.
VedSyclige Afribanse
IbUlpmfcet AneWLetoit
Diosdae, Woensdaeaa
SIfadaeom 10.30.

BiIIlmIr.Eaa.,.. Apda
CJuir&ie lie--c:dWI;
--irdie idi:aIiIal.,.
die~.-cl

Yassicl,maar.....
cIodbewnumiski wunL

··SARAFINA"
WlIRhoase by die Mast
Tcaa.. Die twa:de' ,
m1YadeIiuc .... MbcJa&asi
N.-xB.-lway-

--nmUGLYNOO
NCO: AllULOGY.
Upsain,Madt-T-.
NewIown,
Jcbaa
DlCSllmz.

• Andn:w
Buckland
(rqs)op
sy..la1e.
1Iiadie,
mimiet·
mldmM'
aaa
*p'n
Iwd_
IlWSlIf.-YirdiepoIDb .
nit.............,.Said-

, Afrika. By Iaajousba
'taWJlhyjou- diediat .

'sit.

':::1f;AT~~9rq,p :;r~~f:t
• I • ~ • ' ....

~fV1~~IEKGI_DS"'~~\'
\ .' .

..... UibtI:leDd

····GoecI... MiddelmasiC
..0ncIcqaIIiddcId
·Swak '
~ stcnetjies is die
pudubieDOlDie
beGemIee1 Die.

• ..··FRANKIEAND
JOHNNYAT1HECLAIR
DELUNE, Leanard
RayDc-Tearer, Doom-,
fonteiD..1dJauur:stxu&- 'n'
Da:mimIIlc en leer
komediedeurTenmce .
McNally. Oil baodeI001'

twee siniese liefdeswratk
WIt Clp 'IIaDd dicheJmde
gcnadc VaD liefde" JDUDIi&
aa JDUSiekbeIewe.
SkiIraende speldeUrBiB

,FlynnCllJ_CiIlierL'

·~AUNT.

AIImmIn-Tealer.Doom
fOlllCin. Tobie Cronje
vasbfcioot (RlDWl sy
skiaI:mIde~Jkiag.,.
'0 SbIdcntWItbamYOOr

doeDu 'n-nieDIl Ie IaiIIe.

JAMESONS'S BAR. ~Td:7]6.SIl9. Silbalcopba aa Luc:ky hille. Oopvan Dinsdae
o..;'lic",JIIM' Die ~1eDOCIl". tot Saterdle. Dienuwe__..-.a...

'I1IBJlJNC'IlON. lit' gereeldeorkesisCinema,
0ClrIp'ClIIlIi1pIaasIib Bd-c'

,_ ItIciIl
Nosa. HiIIbnnr. watmet lasen, ligte en

...aiIId ClOIbIJftek ... dampkt-~ 11... dwrj x pde video', vennm venkaf
OU Jdsaaabw.. HieIe ,_led «raa....... bbms-boq. Doarmaar un die tienen. (Tel.238-
cIl.rDieCIl die lupfliDa _p.it_WCIId__ IDIIl:iJe wad Yir die 788)
1Iat....Wye -, idioIe_ ..ftItid.... YaIIliIin& h', an Fri&fitBy
ftnkr:idmlwid~ SA Die_mckaa_ Me- PItt 2. MetFiooa RUMOURS, Rockeystraat.
-.a:_mIwpnp IDt ••'0; ....... R--=y CIl SIcYe Ws\sh. 'n Tipiese Roclteystraat
pKUdo-.....~ aapcd wwd. is .. Iaataand ~joint" vir mense
wissel iIIdcic IDIISidt _

~1Ifwiar:IiD&- BONES,~ wat soms wetltook. (rei.
aqcbied wordIIIClaJtyd diedUtD-hr*ap-a Rauuma DWl buitehl&- 6484605)
'IIpur~\ocaIL pIdb:. CIais......aa Neil bicmJinYirJo'borz yuppies
Juzbydic ~is_ap CIl aspiDot-yuppics. LA1E NITEDUKE'SIN

~Ical S&tdapaudcdie VIJdag: Double Image. MELVILLE· Laatnag
toqaapfooi. ~ SaIenIa& CIl SaJdag-aand: altematiefvir
Pm»spedYaaand CIl taskunst......rL Rockeystralt. Oopvan
Salada&aand. W"mstoa KIPl'IE'S,~. Wocmdag:Sugar and vyfuur smiddags tot baie
Tift Mixup is rot Nr:1rIowa.T~ Spic:c.. DoncIadag: Dave Iut suns en Saterdae vir
Doadcrdqaand te sir:n. aa sy _'t'OOI'III:ddib DdL Td:7lJ&.1337. middageteook, Etes word
TeL836-6002. . &eJyR. FourSoIBIsplus sewe dae van dieweek tot

laataandbedien,Woensdag
ROXY tot Sondag:Rudiand
RHYTHM Friends. (rei. 72h 84(0)
BAR,
Maiastrur, RAKE'SWINE BAR
MemIIe.Srecds ,- Ridgestralt20 Parktown.
dienr.l plchir Eintlik 'n ou huismet groot

-:
yuppies CIl tuin. Ligte etes op die

. aspirant-yuppies grondvloeren steakop die
ombygesiente boonste verdieping.
word.. V-.d: Vrydag-aand: Larry Amos
AfrianJuz met NaughtyBoys.
Pimeen. Dixieland-jazz deur die
SaIenbg- Iazz Acesop Saterdae

, middag:Little tussen een-en vyfuur. Die
Sisia'. A.md:, blues/rockgroep Roots is -
Robbers Dog. Sondae aandiebeurt. Tel:
Mamdag: 484-1714..
BrigblBIue
(rqs). Dinsda&: ' CLUB MANZA'ITAN•.
LillIeSister.WCICIIIdIt&: "IhR:e is .... III:sial__ mE11IUNI>ERrioME.hi Moletsane,Soweto.Hol!r-
Roou. DonIIadq: Mik "'~JuzizziL ,., (]aim. aa NoonIsIJuI. inkomstegroepdisko. Cop

,Faun:CD Stc8m MadUne. V.dieftdwia& is Ddey . "Mep- -disto.buef en van elfuurdie und. Op
VIJdac: AfJianJazz TswdaI&ap1ImIIpd,Joe pxpe. Baiespief1s en hoe Mundae enDinsdaeis

BAXTERGALERY, Rondebosch - Groepuitstalling deur GeorgeTaylor Botha,
Pieterlanderand Mike CIoran. Tot 7 Februarie.

"·WHOFRAMED
ROGERRABBIT
BobHoskinsspeeldie
hoofrolteenoor 'n k10mp
Cartoon-karakten. 'n
Tegniesedeurbraak in
rolprenttegniek. Diepunt
wat gemm wordis dat,
menseen Cartoon-

'••• THE MODERNS
'n Film Noir·agtige
weergawevan die laaste
stuiptrekkings van die ,
Paryseavante gardevan '
die 1920's.Ditgaanoordie
tyd toe diebistro'svan
Montpamasse en die Seine
se linker·oewervol '
skrywen en kunstenaan
soosHemingway en
Picassowas.Keith
Canadine speeldie rol van
'n verv.lser watomringis ,
deur verleidsten met
vreemdernotiewe.

kunstenaars sonsKeith
Joubert en Paul
Augustinus.

uitStalling van oonpronk.
. likekunswerkevan die

bock. Bydraesvan

SA KUNSVERENIGING, Kerkstraat, Kaapstad. UitstalliDg vanbandgemukte
kunswetlte deur swart groep-kunstenaanwaarvandieItsieudvan die Noord· it-
Transvaaldie grootste is. )

GAllERY 100, Adderlystraat. Oli~wetlte deur RochelleLipscbi~ Ann Lindsell- ~I:~
SteWart. Waterverf·wetlte deurPhil Cloeteen Maurice Feams.Pastelwerkevan
Pietervan derWesthuizen en Helen Begg.Tot Februarie. " l~

CAPE GAllERY, Ketltstraat60· Suid-Mrikaansekunstenaars: Nico Verboom, $:'
Ruth Squibb, Mell Brigg, DouglasTreasure,GeorgeBotha,HamisbGrant. ,

KUNSKAMER, Bergstrsat 14• Uitstalling deur voonaanstaandeSuid-Mrikaanse 119-
kunstenaan soos Piemeef, MaudSumner,MaggieLaubser.lnna Stem, Preller. ~~'
Web, KibeI, Caldecott en Boonzaier. Dourtot eindeFebruarie. tf.

ARmENE," And;".,.;.,,-.""........_,..........._I
Jacksonen Carrol Boyes. G1aswerke deurGary ThompsonenDavidReade. V
Kunswetlte deur Lara Geffen,AnthonyDumville,CaroleKesneren ander. i;';,
1l@!~~mm~~l%~J~_~*t§M.!m!tii;Tjiilm~Mi}"im~,;~?,·:;,~J~·

Kaapstad

Van 1 tot 18Maart
bekendstelling van bock
The Kill- Out of Africa en

. bop is. Tadia-Je
a-.twak-sdb: isoak
....... TotFebuarie.

NATAlJEKNlGlIT
GALERY. HydePmt
saarum:H_in Art
dearpbaslib: aa oonese
tmsamaan _ Glen

BuJa-.Fifo Strider. Nina
~CIl Tbomu Kgope.
Tot 28 Jaauuie. Op29

·~opeo'ouitstaIling .'
.,. wedtedcurdie CelnJU
de ....Karia D.do en
Gidu 0b0jIr0Yiu. Tot 18
Fdxumie.

EVERARJ)READ
GALERY. JeDicoeIun.
RmeI.Ik: GcmcJgde
uibuUin& deut pIaasIike en
1wIiJr.Jmdse~ tot
31J-nc. Bodbctend
saeIlina op 13Fdmuie
aIb:a: DicsiclIwy~SA
PaiDienmelScuIpiuren.

GER11tUlEPOSEL
GALERY.SaiaIe",
Was: NewAcqoisil;. ...:
Diebelle wah WII
.,.,.....Waaqe-

MARKl'EA"IEK- '
GALERY.~

templrb. NewlDWa:
If...m..,..~
.....JaIiaTale..Teall '
FcInme.

'GALERY21.~YIlwr, ,
VIdOlJHame.~

IIDt 'n Ga I "1M lliit&
.....30SuilI-Mm-
h •• mul'L TClIciDde
"-ie. 'II NawI:
1IibtaI1iD&IqiIa 7
Ft:barie.,.. 2S
pafilbab:dear~

MpIAhIde. Die inisiasie
~ ....diePai".in
Nocd-T--.alwwd in
sy ............. n.
IDt ciIIdeFdJIaaie.

KIMSACJtS.GAIERY,
CaYaldidllll....BeIlene:
Die_ play a poae.

bakkcnmInIm IpOI DWl·.

uiIsIaIIiD&- YenUie
ICIOItI: baDdwak-
kaaJiek,boann:ik.
Iebbde enjnde.
"EJpsaIioasofAfrica
IJenl wat...dielide
nsrdmd.

'lit
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FILM

12·111
(AI

• I,'

COMING ATTRACTIOII
3 Feb- THAT'SUFE

COMING ATTRACTION
10Feb-RAINMAN

COIlING AnRACTIOII
17 Feb _ SWEETHEARTS DANCE

wr11"llt5.UI.~•. JU.11.(III

ffl.~MJl~J,\II[se.W'8!",~tl:!

f;2&r~~SlAr'Srl(lrBLOCAB<TSJ~;16)
L1CENSETO ORIVE ('GHOI
JOHNNY BE GOOO . (2·1Z)

Dallr-1... U15,UI... .
WHO FRAMED ROGER RABBIT? IA)
Oallt'.5 31.US,11.,. .
REO HEAT 12·191
BEETLEJUICE (AI
BULL DURHAM IHI)
BIG (AI

COIlING ATTRACTICNI
3 Feb _ BUSTER

PRETORIA
COMPUTlCKET

ENQUIRIES (0121322-7460

.PRETORIA

oallr 1•.•• 2•.1.45 PI
JEAN DEFLOREnE IAI
Daitr 12.15. 531,11.•,.
MANON OFTHE SPRING IAI

• I 'J: •

"'1brr ,••. Z311. 5.31. 1.45,.
fn-$at1•.•. %.3'. 5.31. us.1•.• III

~r~~~rlMIAllIlfW'" (2-1~)

1lal1y'1I11.UUU.•• ,.
THE UNBEARABLE
LIGHTNESS DFBEING .. 1z.2'1

:':~j~:,~~i'r~'f'Al :.~,.
AFISH.cALLED WANDA (2·11)
ACOMEDY IIfYONO COMPARfi WITM JOlIN (lEESEI

BOND FILM FESTIVAl.!!
F~ & Sot:-.uLI/fIIl~
DATUIlllT1
Mol'& 'MI' .... IIJSSIA wmI
~lIITIITJI(IOlJI(I"

W"&Thu,,:~sn
_UlVUIIl
3Fib: AASH CAlLfDWANDN
FRIOAY 13TN _ FINAl CHAPTER

suPfR COMWY AICIl DRAMA 00lJ8l£ fWijRE'

AfISHCAI1BIIAIIIA jz.'11
BRIGHTUGHTSBIGClfT 12·11)
SFd' UCfJlSf 10DRMnIUJlJIlIG IWl

12·'1,

AUASfERFUl. COI.lEilY fROM THE: B1ST-STtVEN
SPlflB£RG'
WHO FRAMED ROGER RABBIT? . (AI
BEEnEJUICE (AI
:I ftII ctICOAiliBlG IUSDilES$
'I I ';1'

ll1fUMKJfSlClM:DYIJTlfnAR'

UCEIISE TO DRIVE (PU.ll)
THEWOO WOOlID (PU·lI1
J FtII: WMD FMIED MlGEIUIIIT?I1HI_100

~m~N~Thrp~mX~OIlIi~~,O'
BEETLEJUICE ('1

1lIIy:11.•• 1%.15.2.31.5".1.6. 1•.• ,..
COCKTAIL 12·11'

VAAL t:.
COMING AnRACTION

10 (eb- MESSENGER OF DEATH

COMIIIQ AnRACTION
10 Feb - DEAD POOL

13Feb-CANN£SAWARDWJNNINGI"='ij~~Em.ADVIRTIlIEAWlTS
24Feb- MARRIEDTOTHEMOB

Elisabeth Shue In Cocktail, •

'MOVIES
EAST WEST

AFISH CALLED WANDA (2'11)
INCOMPETENT BANK ROBBERS.
DOUBLE CROSSES AND JOHN ClEESE!

L1CENSETO DRIVE (PGZ·'.)

5.121JiIR 101mCARE BEARS
ADVENTUREINWONDERLAND fA)

COCKTAIL (2·161

WHO FRAMED ROGER RABBIT? 1"

BEETLEJUICE

Da1lr 10,00.138, 5.38. US. lU8 pnt.._ ....
MIDNIGHT RUN (2·111
~~~~~;g:IAN~CTIONAOVOOUREWfTlfA r.:--:--",;:-:=-:-:----!

Daily:l'•. 12.15,1.30.5.3D.1.45.10.1III,m
COCKTAIL (2·161
WHENHEPOlIRS HEIlEIGNS1STARRlMGTOM
CRUISP

STER·KINEI<OR
27 JANUARY-2 FEBRUARY

BOOK AT COMPUTICKET
ENQUIRIES (011) 28-3040- ALL WELCOME

COMINGATTRACTION
3Feb - BUSTER

RED HEAT 12·19)

Dlltr" 11,12.15. UI pl

WHO FRAMED ROGER RABBln ('1
Dallr UO.745. 11.01'11
BULL DURHAM (2·191

JOHNNYBE GOOD 12·1ZI

Get your FR.EE
~ ;~~ calendar at
any of our cinemas

CANNU AWARD WlNNINQ FILM
ADVERTISEMENTS

FlNALDAY-JANUA,RY 21
8.twMn 1 pm and 2 pm

~a~~~:E~;~~'~~~'1.45. 11::: )..::=e.:::.- --j

FUNNYFARM •

Dally: 1I.0I.Z 30.5.31.1.45.11.pm

MIDNIGHT RUN (2·'11
ACTIONANlJEXCITEMENTWITH~TOOQ10f •
HUMOURIST,IJlRINGROBERTOfNIROI

THE SEVENTH SIGN (2·16)
3RDTHRILLING MONTHI

COMINGA"RA~ION
·3 Feb- JACK'S BACK

WILLOW

DIily:1UII.12.15,UI.S30pllI
SCRODGED
Dilly: 1.45. lUI pm
THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW 2·'1
BIG (')
Diily:11.18,12.15, Z.3l.5.3I.U5.'Uapill
THE PRESIDIO 2·16
Dally: 18.10.230.5 3D. US.lUI,..

•

• BIGBUSINESS
BetteMidler enLily
Tomlin baaldieselfde
streekuitas Donald
Sutherland enGeneWilder
inStartthe Revolution van
sowatvyftien jaargelede,
Hulleistweepareidentiese
tweelinge watmet
geboorte omgeruil word.
Nouisdie emklompryk
endieanderann en
wanneer hulleby mckaar .
uitkom, spatnienet vonke
nie.

.,

• THE PRESIDIO
Sean Connery vertolk die
rol van 'n weermag
bevelvoerder en Mark
Hannon is die speurder wat
moet saamwerle om'n
gewetenlose moordenaar te
yang. Hulgrootste
problecrnis dathulle
mekaar Die kanverdra nie.

kry sodathydiepragtige
, Mercedes (Heather
Graham)kanuitneern.
CoryFeldman speel die101
van Dean, Lessebeste
vriend•

TEL.(02231)4464
MON·FRI: 2.00.4.11, 6.31, 1.45,..

SAj6~3~.~~~.:~~. ~3~':V41~~L1NE
JAMIELEECURTIS

A FISH CALLED
WANDA ,.
Awlad. "1,tomtlt'.12-1I1

DRIVE-INS* NIGHTLY AT 8.30pm *
A9,00,orcar,Combl,.r t.O.V.I.r UII...

MON·THUR· 3,00.6.00.1.30pm
FRI: 2.30.U5, T.OO. 9.15pm
SAT: 11.2 30,4 45.I 00.9 15pm

• MICHAEL KEATON.

BEETLEJUICE
Iht "amt.n"ugllill IrDmlll,ll.runll IAal

AFISH CALLED WANDA
A wild .... , c:omidy 12111

BRIGHT LIGHTS, BIG CITY
MICHA[LJ FOX Oum,

RED HEAT2
SCHWAlIl(NlGGEIl.I£lUSMI12·1tl

DIEHARD
IRUC(WIUIS Susp'nnll'l,~ltl 12·'11

OAllY: 1.41.12.2.30. 5.30. 8 00.10.11,..
• TOMCRUISE.

COCKTAIL'
CO·Slartlftg IIIYlNBROWN
Whlllll'Pou".Il.n.glls 12·111

DAltT: 1.41.12.230.530.1.00. '015,m
• MICHAEL KEATON.

BEETLEJUICE
'Ill lIam,lnI'uthlll homIll' hll'Inll.I""'

MAIN ROAD, TEL.686·6649 MON.FRI: 2.15. UO. 6.45, 9.0Q1llii
OAllT: 1.45.12.2.30,5.30.1.00. 10.15,m SAT: 11.7.15. 4 30.&.41. 900pm
ROSANNAAROUETTE. JEAN·MARCBARR • KEVIN COSTNER.
THE BIG BWE • SUSANSARANDON •.
" ""· " 1'·16' BULL DURHAM,
DAilY: 9.45. t2.2.30.5.30.•. 00,to.15 pm Astl,comldy 12·181 '

Tyger VJIII, C.ntrl. BellYiIIl TIt 9Hll0

OA~~~~5i:M~~1;~~~1N'~~N1
JAMIE LEECURTIS

A FISH CALLED
WANDA
.... lld.If'" com,ty 12·11,

OAllY: 941. 12, 2.30.5.30. 8 00.1015,..
• BOBHOSKINS.

WHO FRAMED
ROGER RABBIT
A••t_, tlm'd,!of ...rfOnt'

CITY, TEL.25-2720

, .' 1 DA~6~~5i:rEUOE5;~~~~N'~~N1
DAllT: 1.4S. 11, 2.30.5.30.1,00. 10.11,.. . JAMIELEECURTIS

• JEFF BRIDGES • A FISH CALLED
!!:!£~!t......m'I'~ WANDA

...wlld.ltlfum,". It·1.,

SanlamCentre,ParowTe1.12·5t26
MON·FRI: '130.230. I 30, ..
SAl'9 15.'2.2.30.5 30pm

• roM HANKS•

BIG
Have pi ,..,Il'd.,1.1Iy"; SECRU? IAIII

MON·THUR·131 p..
FRI·SAI: 1.00.10.15,..

• KEVIN COSTNER.
• SUSANSARANDON •

BULL DURHAM
A"I'C""td'I2-1I'

• AOORAPHIC8 •

Kaapstad
.Die Afrika~nse weergawe van Kinekor se filrngids korn ongelukkig te laat om te plaas

MON·1HUR: 10.30. 2.30.5.30.1.30 , ..m~04~~li,~i~.~oi:.0,oO~0::f~,m PRESIDIO'
COREYHAIM,COREYFELDMAN SttnCoIIl\fry. M,lUtarmoll SVsptllSt!brllt, tNI)

LICENSE TO DRIVE SERPENT AND THE RAINBOW
HIn,.lSing ttmtd, U·l01 T"'IIIII 12.161

·JOHNNYBEGOOD
Teveelvan'n goeieding is
mos niegoed nie,of is dit1
Anthony Michael Han is
Jolmny Walker, '0

uitstekende jong
voetbalspeler watsy ouers, .
symeisie endiehele dorp
un sy voete het,Sy
afriglers sienJohnnyegter
as '0 kleingoudmyntjieM'

*LlCENCE TODRIVE
Nog '0 tienerfliek wat
verrassend beteras 'n paar
vansy voorgangers is.
Corey Haim isLesmet ceo
ambisie: omsy lisensiete

.**WILLOW
In Willow betree 'nmens .
weerdiefantasiewereld
van George Lucas watook.
bekendisvir rolprente
5005 StarWarsen Raiders
of the Lost Ark. Die
miniatuurheld vandiefilm
is Willow wat'n baie
spesialebaba,Elora
Danan,aandielewe moet
hou sodatsykanhelpom
die rykvandiebose'
koninginBavmorda te
vemietig. MetValKilmer,
Warwick Davis enJoanne
Whalley.

**MRNORTII
Anthony Edwards speel die
rol vanMrNorth, 'n
jongmanmetelektrisiteit in
sy vingers. Ditlaatmense .
glo dat hyhelende talente
het. Danny Huston isdie
regiseur. OokmetRobert
Mitchum en Anjelica

.Huston.

··BEETLEJUICE
Michael Keaton is
Beatlejuice, 'n ietwat
onortodokse spook wat .
deur 'n paartjie uitdie

· geesteswereld opgeroep
· wordomhulletouwys te
'maale oorspokery. 'n
Ongewone surrealistiese
rillerwatniebedoel isvir
mensemet'n normale sin
vir humornie.

••• TIlE UNBEARABLE
LIGHTNESS OF BEING
Gegrondop 'n boekdeur
MilanKundera, Die
verhaalspeelaf teendie
agtergrond vandie
Russieseinvalin Praag in
1968.MetDanielDay
Lewis,Juliette Binoche en
Lena Olin.

··BIRD .
Die lewe~~ die .
saksofoonspeler Charlie
"Bird"Parkerword inal ,sy .
glorie,werklikheid enpyn
·deur regisseur Clint
Eastwood uitgebeeld.
ForestWhitaker vertolk die
rol van diebriljante
musikant, alkoholis en
owerspeler wiese
genialiteit opvroee
ouderdom vandie wereld
ontneemis.

karalcters NIBdieselfde is
nie, Toons voelnie
emosiesen fisiesepynsoos
gewonemensenie...
'0 Pur ou bekendegesigte

. kom sporadies voor.
Yosemite Sam,Daffy en
Donald(in'n wonderlike
klavier-duet), Tweety,
Porley en Bugs. Maar
Roger se wulpse vroutjie is
die hoof-attraksie,

··DIBHARD
'0 Geharde polisieman
(BruceWillis) moetsy
vrou en 'nklompkollegas

. van 'n klomp terroriste wat
hulle in 'n wolkekrabber
gyselaarhou,probeer red.
HoI! drama. Regie: John
McTiernan.

··COCKTAll..
.TomCruise is Brian
Flanagan, 'n ambisieuse
jong manwataandiehand
van die ervare Doug
Coughlin (Brian Brown)
die bestekroegman in
Manhattan word. 'n
Romanse met'n pragtige
kunstenares bringnuwe
perspektief in Brian se
Iewe.

••• BABETIE'S FEAST
Diefilm,wat'n Oscaras

, die beste buitelandse prent
gewenhet, handeloordie
invloedwat'n vlugteling
van die Communard
opstand inParys(en
spesifiekhaarkookkuns)
her op 'n kleindorpie op
die Jutlandse kus in
Denemarke,Gegrond op 'n
romanvanIsakDenisen. .

VryDagl Xl Jinuarie1989 DU"
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DIE WEEK SE TV

Hoogtepunte op TV

Ondersteun jon seun die OB?
(

M~NET
10.30 The Fog
I US Can You Avoid
Cancer?
Intekenare
3 .00 Tcleg ames
3.30 The Islan d at the Top
of the World
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5 .23 Mega-T Tuffy Tooth
Club
5.25 The Aintstone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers
Oop tyd
6.15 Loving
6.50 Blue Thunder
7.4 5 Supersport: Sokker
Intckcnare
8.00 Supersport
8.30 The China Synd rome
- Kyk onder hoogtepunte
hierbo
10.30 All the President's
Men

TV4
6.00 Pursuit of Happiness
6.30 Topsport
9,00 The Bold and the
Beautiful
9.30 Capitol
9oS4 Gche irne Sondag
11.31 The Hone ymoo ners

6. 15 No Jacket Required
7.00 Trai l and Error
7.30 The Golden Girls
8.00 Netwe rk
9.OS Die Ma-Plotters
9.35 Diagonal Street
10.00 Topsport
11.00 Gcsk ied enis van
FotograflC
I loSSOo rdenking

M -NET
10.30 Every Which Way
But Loose
12.20 Videofashion
Monthly
3.00 Tclegames
3.3 0 TheSpaceman and
King Arthur
5 .00 The Secret World of
Og
5.25 Dungeons and
Dragons
5oS0 Inspector G adg et
Oo p tyd
6.1 5 Loving
6.45 Designing Women
7.15 Newhart
7.4 5 Supersport
Intekenare
8.00 Supersport
8.30 HEAT - Kyk onder
hoogtcpunte hierbo
10.07 Stra ight From The
Heart
10.30 Beyond Reasonable
Do ubt

TVl
6.00 Goeiemdre SA
3.30 Wat se die reg?
3.50 Slide Car
3.55 Sapling Tree House
4.00 Kldn Niek1aas
4.30 Silhouette
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7 .05 Kinders van die
Sabbatsee (Slot)
8.00 Network
9,00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 Tell Me That You
Love Me, Junie Moon 
Liza Minnelli, Ken Howard
en Moore speel d ie rolle
van drie mense w at n ie in
die samelewing kan aanpas
nie en besluit om saam
huis op te sit,
1240 Face to Faa:

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.03 The Bold and the
Beautiful
9.28 Capitol
9oS4 Night Court
10.21 Skinderkelkies
11.24 Ripley's Bel ieve It or
Not

M-NET
10.30 Die Groen Faktor
3.00 Telegames
3.30 DrNo
5.25 The Real
Ghostbusters
SOSO G I Joe
Oop tyd
6.15Loving
6oS0Houston Knil!hts
7.45 Hoogtcpunte
Intekenare
8.00 Aoyd on Food
8.30 Sword of Gidccn
(Dee12)
10.30 All the President's
Men - Dustin HofIman en
Robert Redford is twee
verslaggewers wat feite
ontdek wat die
Amerikaansc president
dwing om te bedank.

9.03 Starcrosscd - Mary, 'n
pragtige vrou word deur
twee mans agte rvolg en in
haar vlugtog ontmoet sy 'n
jong man, Joey. Joey vind
uit dat Mary nie van aardse
afkoms is nie.
10.43 Amen
11.10 Big Valley

WOENSDAG 1

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.30 Agriforum '88
4.00MioMao
4.10 The Trap Door
4.15 Tele 6
4.25 The Boy and the
Book
4.30 Another life
5.05 Cosby 111
5.35Sea Hunt - 'n Nuwe
avontuurreeks
6.00 News

1945 is 'n heruitsending
van 'n Afrikaanse drama
oor die lewe van 'n gesin
tydens die jare wat OIl die
oorlog gevolg bet. Die
Watermeycrs is
Nasionaliste en die ceo
seun ondcrsteun selfs die
Ossewa-Brandwag.194S
word Maandag-aande om
9-uur uitgesaai. Met
Gavin van der Berg,
Cathy Beard, Andre
Rossouw en Lida Botha.

Hou oe oop vir die
kombinasie van Dr
Kildare, James Bond en
die SainI soos hull e
saamsmelt in Our Man
Aint vanaand op TV 4
o m 9:04. Jam es Co burn
(wie anders?) is Flint.

priester wat betrokke raak
by die poletiek en geld van
die vatikaan.
3.00 Telegames
3.30 Firewalker
5.25 The Spiral Zone
5oS0The Smurfs
OopTyd
6.15 Lo .
6.50 Hart to Hart
7.45 Supersport
Intekenare
8.00 Supersport
8.30 Sword of Gideon 
Die eerste aflewering van
'n nuwe reeks oor die
moord op die Israeliese
allele tydens die Olimiese
Spele in 1972. Met Steven
Bauer en Michael York.
10.30 TheOther Side of
Midnight

I

' DINSDAG 31

Steve McQueen In Towering Inferno

TV4
6.00Shanc

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.30 Play's The Thing
3.50 Miena Moe en kie
4.00 Mof en Mat
4.10 Wielie Walie
4.30 Die Vreerndeling
5.30 Koning Arthur
5.30 Die Wonderwereld
van Isabelle
5oS7 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Spioen-Spioen
8.00 Network
8.30 Story of a Marriage
10.00 Topsport
11.00 Educational - Open
University
I loSS Evening prayer

MAANDAG 3D ,

TV4
6.00 Butterfly Island.
6.30 Topsport
9.00 Hcad of Oass
9.3 0 Dynasty
10.23 Spenser for Hire
11.14 The Forum Presents

OopTyd
6.15 Heartbeat
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 The Twilight Zone
8.30 The Towering Inferno
- Kyk onder hoogtcpunte
hierho .
11.10 Bedroom Eyes

TVI
7.00 Goeiemorc SA
3.30 Impact
3oS5 Autobdpking
4.00Ovide
4.15 Pumpkin Patd!
4.30 The Boy and the
Book
4.35 Another Life
5.00 Throb
5.30 Bionic Six
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 1945 - 'n Nuwe
Afrikaansc reeks. Kyk
onder hoogtcpunte hierbo.
9.30 Misterie, Mites en
Legendes
10.00 Topspon
11.00 Die Boot
12.00 Oordcnking

M-NET
10.30 Monsignor 
Christopher Reeve sped
die 101 van 'n ambisieuse

THE CHINA
SYNDROME wys
Woensdag-aand om 8.30
op M-Net waarin Jane
Fonda en Michael
Douglas die hoofrolle
vertolk, 'n Televisienuus
verslaggewer en
kameraman ontdek dat
die owcrheid 'n ongeluk
by 'n kemaan1eg wi)

. verbloem. Ook met Jack
Lemmon en Scott Brady.

Susan Sarandon verskyn In Other Side of
Midnight op M-Net (slen hleronder)

ri11er HEAT waarin hy
twee probleme moet
oplos. Die m ei si e met
wi e hy vroeer 'n
verhouding gt:had het wi)
wraakneem op 'n groep
mafia-lede en 'n jong
sakeman moet leer hoe
om na homself om te sien
in die dobbelwereld.
HEAT word Donderdag
aand om 8.30 op M- Net
vertoon.

word hul dorpie deur digte
mis omhu!... Met John
Houseman, Adrienne
Barbeau en Jamie Lee
Curtis. '

TVI
1.30 Pinocchio
J.5S ZET!
2.05Rainbow Brite
2.30 Legacy
3.00 Techno-Park
3.40 Albert Schweitzer
4.30 Collage
5.25 Walt Disney Spec ial
6.10SO/SO
6oS0 Kruis en Kronick
8.00 Network
9.00 Hollywood Television
Theatre II
10.30 Insight

TV4
6.03 Kahoots
9.04 Trauma Centre
9oS8 Kateand Allie
10.26 Sing Country
11.00 Topsport

M-NEt
12.00 Superspo rt : Ysskaats
3.30 Death Trap - 'n
Onsuksesvolle
rillerskrywer (M ichael
Caine) vertel sy ncuro tiese
vrou (Dyan Cannon) dat hy
die moord van 'n jong
dramaturg (Christopher
Reeve) bcplan om sy
man uskrip te steel.
5.20 Megga-T Tuffy Tooth
Club
5.25 The Adv entures of
Teddy Ruxpin
SOSORaggedy Ann and
Andy

BURT REYNOLDS speel
die hoofrol in die aksie-

SONDAG-AAND word
die 1974 drama The
To wering Inferno om
8.300p M-Net vertoon.
'n Elektricse vuur breck
op die wereld se hoogste
wolkekrabbcr uit e n die
taakom die gastc te red
begin. Met Paul
Newman, Steve
McQueen, Fred A staire
en Faye Dunaway.

TV4
6.03 The Law and Harry
McGraw
9.03 A Different World
9.30 Hoopcnnan
9oS8 Cover Story
11.22 The Dom Deluise
Show
11.47 Man Sondcr Num

BEYOND
REASONABLE DOUBT
vertel di e ware verhaal
van een van die rnees
raaiselag tige en
kontroversiele hofsake
van die jan: sewentig. 'n
Nieu-Seelandse boer
word skuldig bevind aan
'n dubbele moord en sy
familie appelleer. Die
regering kond ig aan dat
'n tweede saakgehou
gaan word - 'n ongekcnde
stap in die geskiedenis
van die Statebond ,
Skollend feite ko m
voren dag. Die film word
Satcrdag-aand om 8.30
op M-Net vcrtoon .

VANAAND om 8.30 op
M- Net is Clint Eastwood,
Phil Beddoe in Every
Which W ay But Loose.
Phil is 'n bier en
countrymusiek
Iiefhebber wal 'n lewe
maak de ur trolle te
bcstuur. S y trocte1dicr is
'n ocrangoctang genaamd
Clyde en sy meisie 'n
pragtige sangcrcs wat
hom dwarsoor Amerika
volg. 'n Motorfietsbende
en 'n polisi eman van Los
Angeles is ook wann op
sy spoor, maar vir ander
redes...

meisie wat die vermoee her
'n vuur te begin deur
daaraan te dink. Met David
Keith Fred die Jones en
Drew Barrym ore.
10.20 The Story of Rock 'n I

Roll - Duets in aksie:
Everly Brothers, Mickey
andSylvia, Marvin Gaye
en Tami TcreIl, Sonny and
Cher, Oats en Whaml. 
US Epilogue

M-NET
1.30 TheSpaceman and
King Arthur
3.00 Mother Hate
3.15Dr No - Die eerste van
die Bond -flicks waarin 007
(SClII1 Connery) by Crab
Key, die hoolkwartier van
Dr No, gaan onde rsoek
inste l.
5.00 Supersport: The Road
to Wembley
Ooptyd
6.15 Supersport
6.45Hot Hill
7.00 Crime Story
Intekenare
8.00 Fame, Fortune and
Romance
8.30 Beyo nd Reasonable
Doubt - sien hoogtepunte
hicrbo .
10.30 TheFog - Terwyl 'n
ou Ikeepskaptein 'n
senutergende lpoobtorie
am 'n groep !rioden vertel,

SATERDAG 28

VRYDAG 27

TVl
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige tv
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige tv
11.00 Topsport
1.00 Josef
LOS Kuifie
1.10 Skaueiland
1.35 Brandw eerhoof Felix
Martin
2.00 Topsport
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Pryswys
7.OS Buck James
8.00 News
8.35 Magoum
9.30 Fm:starter- 'n RiUer
na die verlJaal van Stephen
King oor 'n agt-jarige

TV4
6.03 Topsport
9.04 Our Man A int (1966)
- James Coburn is Derek
Flint, 'n breinsj irurg,
karatekampioen en
swunlveglCr wic Ie

dienste dringend beDodig
word om 'n groep
vylDdiggesinde &gente te
keer om die wereld oor te
nccm. Ook me LeeJ. Cobb
en Gila Golan.
10.55 Frank's Plaa:
11.22 Music Special

TVl
6.00 Gocicm6n:SA
3.30Take a Break
4.00 Pound~

4.301be Boy IDd the
Boot
4.35 Anolher LiCe
5.OS Fast Forwud
5.35 Topsport
6.00 News
6.15 SlDldowner
7.00 Matlock
8.00 Nelwert
9.00 Hmlon
9OSO Skadubataljon - Die
rolprmt speel homaf
tydens die Duitse beJen.ing
van Frankryk gedurende
die Tweede W€reld-oorlog.
'n Handj ievollede van die
Fnnse
Weerstandsbeweging Un
mekur ten spyte van
gemeenskaplike
vaderlandsl iefde en ideale,
nie vertrou nie. Met Lino
VenlUra, Paul Meurisse en
Simone Signoret.
11.15 Laataandsessie
12.04 Oordenking

M-NET
10.30 TheOther Side of
Midnight - 'n
Intemasionale stir (Marie
Franoc-Pisier) loop weer 'n
ou Iicfde raak (Jom Beck)
wat intussen getroud is. Sy
dwing hom om sy vrou
(Susan Sarandon) se moord
te bcplan.
3.00 Telegamcs
3.30 Die Groen Faktor
5.20Videofashion
,Monthly
5.25 Transformers
SOSO Care Bears
OopTyd
6.15 LOving
6oS0 Tatt ingers

, 7.45 Supersport:
Motorsport
Intekenare
8.00 Supersport:
Motorsport
8.30 Every Which Way
But Loose- Kyk onder
hoogtepunte hierbo.
10.20 Improv Tonig ht
10.30 Detective School :
Dropouts - 'n
Skreeusnaaltse klug oor "n
man wat graag 'n speurder
wil word en by 'n privaat
speurder aansluit om sy
droom te bewaarheid. Met
David Landsberg en Lorin
Dreyfuss.
120S Hot Hits

. ,'-" '.Lees Step'han Bouwer se TV-rubriek op 'blads'y 4 ,':
BU VryDag! 77 Janua rie 1989
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