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Volgens die Ouditeur-generaal se jaarlikse verslag
heers daar finansiele chaos binne die swart plaaslike
owerhede. BYvoorbeeld: net vyf van die 259
plaaslike owerhede in die land het behoorlike
rekeninge vir die boekjaar 1989/1990voorgele.
CHRISTELLE DE JAGER
doen verslag
\
.

* Tariewe vir dienstewas te laag, en sommige plaaslikeowerhede het 'nvaste maandelik:se bedrag gevra, ongeag die hoeveelheid
water of elektrisiteitwatgebruik is.
* Net 20 tot 60 persent v!U1 hostelfooieis
gekollekteer.
* Plaaslike owerhede is besig om duur
huurkoop-transaksies aante gaan omkontantaankope te finansier, want hulle ondervind
problemedaarmeeom korttennyn-leningste
bekom,

* Opleidingvanpersoneelis onvoldoende,
mannekrag-bestuur neem seIde plaas en begrotings word nie gekoppel aan prioriteiteof
doelwitte nie.
* Ouditering hetgetoondat algebelebestuur
van beplanning, evaluasie, goedkeuring en
"DIE chaos in swartplaaslike owerhede is 'n en wit stadsrade saam te laat werk,
Skweyiyase dit is eienaardigdatdiechaobeheer van hulpbronne is of glad nie
bewysdaarvan datdiestelselnooitgewerkhet
tiese toestande in swart plaaslikeowerhede,
geimplimenteer nie, of het nie doeltreffend
nie, en nooit kon gewerk het nie. Sedert die
wat volgens die verslag klaarblyklik reeds
gefunksioneernie.
instelling van sogenaamde swart plaaslike
* 'n Totale bedrag van R17 602459 in
owerhede,was daargeensprakevan regering jare aandie gangis, n6t1 eers deur dieregering
bekend gemaak is.
agterstallige huur- en dienstegeldevan plaasnie. Dit was net 'n gerieflike skyn vir die
"In die verledehet dit die regering se doel
regering,"
.
like owerhede in die Vrystaat, is in Oktober
verlede jaar afgeskryf.
Dit is Zola Skweyiya, wetlikeen staatkun- gepas om vir die wereld te se daaris swart
plaaslik:e regeringsen dit werk,omteprobeer
Die finansiele chaos in swart plaaslike
dige kenner van die ANC, se reaksie op die
owerhedemoetookgesienword in die ligvan
"finansiele chaos" in swart plaaslike ower- .. voorgee dat swartmense hulselfdemokraties
die bedankings van swartraadsledein afgelope
hede wat verlede week in die Ouditeur-gene- regeer. Maar dit het nooit gewerk nie, Dit is
nou duidelik, En die versuim omdit lankal te
jare. Daaris tans 118radelandwyd waardaar raal se jaarlikse verslag oor die regering se
erken het nou tot 'n finansiele krisis gelei,"
nie 'nkworum bestaan nie, agtwaardaarnog .
flnansies, aan die lig gekomhet,
Van die probleme wat Wronsley in sy
nie 'n administrateur aangestelis nie.en 839
In sy verslag sa die Ouditeur-generaal,
verslag noem,is:
raadslede uit 'n moonUike 1867 het reeds
Peter Wronsley, dat die finansiele sake van
.
* Net vyfvan die 259 plaaslik:e owerhede bedank.
swart plaaslike owerhede in "totale chaos" is
landwydhet
virdie
boekjaar
1989/90
behoor_
Skweyiya
se
dieproblemewat
hier
uiteenen dat die versuimvanswartrade am wetlike
like rekeninge voorgele,
. gesit word, was te verwagte.
boekhou-regulasies na te kom,· "kommer* Net 72 swartowerhede hetvirdieflnan"Die swartradeis asonverteenwoordigend
wekkend" is.
si1!le jaar 1988/89 volledige boeke en rekeen onwettigbeskoudeurdie township-mense.
"Dit kan gese word dat die finansies van
die belangrike vlakvan regering chaoties is, . ninge voorgele.
Die stelselhet duskorrupsieaangemoedig en
* In sommige gevalle is boeke en reke- dikwels diesoort mensegetrek wat die stelsel
en emstige aandag deur almal daarmee beninge selfs vir 1987 en 1988 nognie voltooi
.
trokkenodig is," s8hy.
wou misbruik. Dienste was ook uiters swak,
nie, of nog glad nie ingedien nie,
Daarword in politieke kringebespiegeldat
"Natuurlik soudie township-mense huiwerig
.* Die totale uitstaande skuld van swart wees omgeld aan die owerhedete betaal. AI
die chaotiese, en haasonherstelbare toestand
plaaslike owerhede in die Transvaal was op
van die swart rade se finansiele sake een van
het swart rade hoe hardprobeer om huur- en
dievernaamste redes is watdieregering genoop 31 Maart verlede jaar R832 rniljoen - R145
dienstegelde in te samel, moes die stelsel
miljoen daarvan was agterstallig.
.
noodwendig misluk het,"
het om onmiddellik stappe te doen om swart
~
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Foto's soos die salin die nuwe Museum vir Apartheid ultgestal word
.

v

(Foto: Afrfcana Museum. Johannesburg)

l

NOUDATdie eravanformele apartheidso te
58 iets vandie verlede is,Iediereusagtige taak
voor om die gebeurevandie afgelope drie of
meer dekades so te herkonstrueer dat dit die
geskiedenis van al 38 miljoen Suid-Afrikanersweerspieel,terwyldieprosesvan herkonstruksie en transfonnasie selfookdeel vandie
geskiedenisbehoort te word.
"Die idee is omal dielewenskragvan ODS
geskiedenis terug te kry," se dr Andre Odendaal, lektor in Geskiedenis aan die Universiteit vanWes-Kaapland (UWK). "Saam met
die vervalvan die ideologie vanapartheid het
sy skeppers se interpretasie van die geskiedenis ook in duie gestort," ,
Odendaal staan aan diespitsvan 'n reusagtigeinisiatief waartoe dieuniversiteithompas
verbind bet am uiteindelik die siel van die
Suid-AfrikanerindiescsJciedenisboeke terug
te sit. .
~ ..
. Daarvoor gaan miljoene in die volgende
'paar jaar bestee word aan 'n "Museum van
Apartheid" wat deelsaluitmaak van 'n Sen- .
truro van Kultuur en Geskiedenis,
. Die Sentrumsalookruimte virwerkwinkeIs
en kantore vir gemeenskapsgroepe, 'n teater

vir die uitvoerende kunste en 'n omvangryke . Radio Freedom-bande en Sechaba-Iesings
argief he. In die argief sal ondermeer foto- . insluit 'n Knipselversameling saluit aIlebronne
saamgestelword, ook uit die talle (sowat 60)
versamelings asook film- en klank-opnames
altematiewe en "swart"publikasies watvera!
opgeneem word.
in die veertiger- en vyftigerjarefloreer het,
"Die Museumvan Apartheid gaan nie net
"Pogings gaan oak aangewend word om
'n soort ''Holocaust''-museum of "Chamber
hofstukke en rekords te bekom omdat dit
of Horrors" wees nie, maar saam met die
waardevolle inligting virdie historikus bevat,"
sentrum 'n lewende,dinamiese en groeiende
58Odendaal, "Die staat het ook die afgelope
deel van die transformasie-proses wees," sa
Odendaal. "Ditsal ooknie 'n statiese verheer30jaar massas materiaal gekonfiskeer. Dit is
liking van die struggle wees nie."
belangrik: dat ons dit terugkry,"
Voorlopigwordgedink aandie"Mayibuye
'n Mondelinge geskiedenisprojekooraIle
aspekte van die "exile"-ondervinding gaan
. (laatdit terugkeer) Historyand Culture Centre"
vir 'n naam. Die idee het aanvanklik in 1986
met behulp van spesiale befondsing aan die
ontstaanen algaandebeslag gekry.
gang gehouword. Dieuiteindelikedoel is om
die wye, maar verspreide materiaal van
Sedertdien het die Universiteit 'n paar
duisend foro's en honderde video's en films
bestaande onderhoudmateriaal oor die geskievan die InternationalDefence and AidFund
denis van politieke weerstand in 'n enkele
(lDAF) inLondenoor die geskiedenis vandie
orale argiefbyeen te bring.
strugglebekom.Wanneer IDAFeersdaags na
* As deel van die historiese projek is die
UWK besig om insamewerkingmet dieANC
.Suid-Afrika terugkeersal sy heleversameling
'n omvattende konferensie oor die geskiewaarskynlik by die sentrum gehuisves word.
denis van weerstand te reel om in Januarie
Die galery enuitsta1ruimte sal metartefakte,
aanstaandejaar saam te val met die ANCse
oorblyfsels en "oudhede" van die apartheideragevulword. Anderargiefstukke salampte80e bestaansjaar.
- CHRISTELLE TERREBLANCHE
like en nie-ampteillce- ANC-materiaal .soos

Opskud NG
Kerk.se
Sendingkerk
AS die NG Kerk ernstig is met kerkeenheid, is dit nou die tyd om te besluit am tot
. die Verenigende Gereformeerde Kerke
(VGK) toe te tree, se ds Russel Batman,
assessor van die NG Sendingkerk.
"Die NGK kan nie na tien jaar se dat
hulle nou by onswil aansluit nie en so moet
. eenheid lyk nie. Dan sal dit veel moeiliker
wees, want dan het ons reeds 'n eie karakter gevorm.
"Ons kom nOlI eers inwording. Dieruimte
is nou vir hulle (die NGK) om 'n bydrae te
kom maak. Almal het nOD ewe veel Inislatief."
Hy stel egter een belangrike vereiste:
Die NGK se Algemene Sinodale Kommissie
moet nou 'n besluit neem om nie die 1990sinode se besluit dat sy strukture toeganklik is vir gemeentes en sinodes van ander
kerkeom by hulleaan te sluit, te Implementeer nie.
Indien slnodeswat bedenkinge het met
kerkvereniging- soos dieNGKA se Phororosinode, asook dievan dieVrystaat, en sekere
gemeentes van dieSendingkerk - noo toegeIaat word am by die NGK aan te slult, kan
dit ernstige gevolge vir kerkeenheid met
die NGKhe.
Die bedenkinge gaan hoofsaaklikoor
-die kerkregtelike probleme met kerkvereniging en 'n felIe debat word tans in Die
Ligdraer en DieLigstraal, die nuusblaaie·
van die NG Sendingkerk en die NGKA,
daaroor gevoer. Sterk besware word in
briewe en artikels geopper teen die prosedureswat deur dieNGKAtydens sy buitengewane sinode verlede jaar gevolg is.
Die NGKA se Phororo-sinode sedie
besluit van die NGKA om deel te neem aan
'n Konvent van eenwording, was onwettig.
Die NGKA se sinode was reeds afgesluit en
die moderatuur het geen magtiging vir so
'n konvent gehad nie, Boonop,se Phororo,
isdie Belydenis van Belhar en die Konsep
Kerkorde van die nuwe kerk, nie wettiglik
aanvaar nie.
Die Vrystaatse moderatuur, wat in April
'n buitengewone sinode hou, beweer die
NGKA se moderatuur het "geheel buite sy
magte en bevoegdhede opgetree".
_
Verskeie opsies salop die sinode oorweeg word - soos om 'n hofbevel teen die
besluite van die NGKA aan te vra, of dat
die Vrystaat eersuit so 'n vereniging bly en
later aansluit, ofam eenheid met die NGK
te soek,
In Die Ligdraer verskyn 'n artikel deur
die moderator vanm die NGK, Nick Apollis. Hy verwys nadie twiste by die slnode
van die NGKA waar die Sendingkerk
''voorgehou is as onbetroubare vertolkers
van die werklike feite ten opsigte van die
onderhandelinge met en besluite van die
NGKA se algemene slnode",
Die saak islater besweer by'n vergader.ing tussen die twee moderature. Daar is
toegegee dat daar geen misleiding van die
moderatuur was nie en dat die beskuldiginge van vrees, rassisme en paternalisme
teen die Sendingkerk onwaar was.
Nou is daar afgesien van die status van
die Konvent as «lie van 'n eenwordingskonvent, en is besluit dat die Sendingkerk en
, die NGKA se sinodes eers die voorstelle
van verslae oar kerkvereniging kerkordelik moet aanvaar.
"Kerkvereniging kan tog nie met soveel
ongelukkigheid en onvergenoegdheid afgehandel word nie, Eenwording onder 'n
walk van dreigende hofsakekan tog nie reg
wees nle,
"Haastige optredes sal die indruk van
onverantwoordeIikheid na buite skep. Maar
dit sal ook daartoe bydra dat juis dit wat
met soveel geesdrif en ywer begin is,
skipbreuk ly. Dit sou beteken am mee te
werk aan die vernietiging van iets waarin
jy metjou hele hart glo," skryf Apollis-.
- INA VAN DER LINDE
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Kommuniste smeer glo ANC-Ieiers
DIE voortvlugtende Kommunistepany-Ieiersfiguur
Ronnie Kasrils en van sy koilegas is besig met 'n
fyn berekende veld tog om op subtiele wyse die.
onderhandelingsproses onder gewone ANC-Iede
verdag te maak. Daarmee word die leierskap van .
Nelson Mandela en synaaste vertrouelinge in
gedrang gebring en ondermyn.
Volgens ANC-br0!JI1e beskuldig hy Mandela
en ander leiers dat hulle vir Mac Maharaj, ook 'n
senior SAKP-Ieier, tydens die Vula-inhegtenisnemings heeltemal in die steek gelaat het. In
private gesprekke verwys hy glo na senior ANCleiers wat saam met Mandela by die onderhandelinge betrokke is, as "sell-outs" en verraaiers en
onbetroubares. Dit lyk asof 'n artikel van vyf
.bladsye wat Kasrils pas saam met 'n ander senior
ondergrondse lid van Umkhonto we Sizwe (MK)
geskryf het, ene Mandla Khuzwayo, subtieldeel
.
•
is van di6 veldtog.
In die artikel in die jongste uitgawe van die
tydskrifWork in Progress (WIP) onder die opskrif
"Voice from the Underground: Mass struggle is
the key" lewer die twee 'n dringende pleidooi vir
die ANC-Ieierskap dat hy daadwerklik moet
oorgaan tot 'n strategie van onmiddellike massamobilisering en aksie op aile fronte.
Kasrils opereer sedert Julie verlede jaarondergronds na beweringe dat die polisie hom soek in
verband met klagtes sprui tende uit die Vula-saak.
Die twee skrywers ontken oenskynlik in 'n
paar paragrawe heel aan die einde van die artikel
dat hulle nie massa-aksies as belangriker as die
onderhandelingsproses beskou nie. Hulle beweer
dat hulle slegs die standpunt oor onderhandelinge
verwerp wat die bydraes van ander vorme van
stryd verkleineer.
Die twee argumenteer datmassa-mobilisering
en stryd noodsaaklik is om 'n oordrag van mag na
die demokratiese meerderheid te bewerkstellig.
Hulle doen 'n beroep vir 'n gedetailleerde, konkrete .
program van aksie onder 'n gesentraliseerde ANCleierskap.
.
Dieinhoud en trant van die artikel is egter
hoogs krities oor die ANC-strategie en maak dit
duidelik dat hulle dink die regering is besig om
die ANC uit te' oorle..

- HENNIE SERFONTEIN

DIE staat het 'n plig om die integriteit van die polisie en sy lede, soos onder
andere genl Lothar Neethling, hoof van wetenskaplike en tegniese dienste
van die SA Polisie, te beskerm en van alle bystand, ook finansiele by stand,
te voorsien.
Polisiemanne moet in staat gestelword om deur middel van die howe die
aangeleentheid te laat bereg, het die adjunk-ministervan Weten Orde,Johan
Scheepers, die week in die Parlement gese,
Scheepers het geantwoord op vrae wat deur die Demokratiese Party aan
hom gestel is rondom die regskoste van Neethling, wat onlangs sy lastereis
teen Vrye Weekblad verloor het en deurregter Johan Kriegler beveel is om
. 'n gedeelte van die koerant se regskoste te betaal.
Tydens sy getuienis voor Kriegler, het Neethling voorgelees uit 'n brief
wat hy persoonlik aan die staatsprokureur geskryf het waarin hy om
finansiele hulp van die staat vra.
Volgens die brief, wat as bewysstuk by die hof ingedien is, ondemeem
Neethling om sy eie regskoste te betaal indien daar in die loop van die
hofsaak bevind word dat hy by enige ongerymdhede betrokke was.
Kriegler het in sy uitspraak van tien uur bevind dat Neethling 'n leuenagtige getuie was, die Harms-kommissie belieg en weI gif aan kapt Dirk
. Coetzee verskaf het.
_ Neethling hetna die uitspraak gesedie saak is "sub judice" omdat hy van
voomeme is om teen die uitspraak te apelleer. Die aansoek om appel word
in April in die Johannesburgse Hoogeregshof aangehoor.
Vrye Weekblad se regskoste in die hofgeding beloop sowat RI miljoen,
terwyl Neethling s'n beslis meer as RSOO 000 bedra. Vir die appelaansoek
self het Neethling 'n nuwe regspan aangestel wat sy regskoste verder die
hoogte injaag.
Die Speaker van die Parlernent, dr Helgard van Rensburg, het verlede
week gelas dat die Neethling-saak "sub judice" is en nie in die parlement
bespreek mag word nie.
Scheepers het gese hy is bewus vandiefeit dat Neethling nuwe regsverteenwoordigers aangestel het en dat dit vooraf met sy departement bespreek is.
Scheepers wou nie die vraag beantwoord of die staat ondemeem het om
Neethling seregskoste te betaalnieomdatdie saak"subjudice" is.maargese
dit is vir die polisie van die allergrootste belang dat sy integriteit beskerm
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moetword,
Hy het gese die polisie het 'n morele verpligting om 'n lid wat in die loop
van sy werksaamhede veronreg is, in staat te stel om die onreg te herstel.
Neethling het Vrye Weekblad in sypersoonlike hoedanigheid gedagvaar.

Ronnie Kasrlls... onderhandelaars Is 'sell-outs'•

- JACQUES PAUW
\.
]'

SA se geslaagde staatsgreep in Ciskei
CISKEI se brig Oupa Gqozo het homself die
week stil-stil - en baie dankbaar - onderwerp
aan die jongste poging tot 'n staatsgreep, die
derde in drie weke. Di6 keer is dit uitgevoer
deur die Suid-Afrikaanse regering.
Ciskei is nou skynbaar stewig onder die
beheer van Pretoria. Die gebied se "onafhanklikheid" lyk nou meer na fiksie as ooit tevore,
met planne vir 'n nuwe grondwet en SuidAfrikaanse troepe wat geen aanduiding gee
dat hulle binnekort weer gaan vertrek nie.
Die manier waarop die planne vir Ciskei
aangekondig is, onthul meer as enigiets anders wie die toutjies trek. Pik Botha, minister
van Buitelandse Sake het na 'n vlugtige ontmoeting met Gqozo bekend gemaak dat Ciskei se
regering geherstruktureer gaan word om meer
burgerlikes te betrek.
Gqozo self het skaars enigiets gese, en
bloot sy goedkeuring aangedui en geskimp
dat sy rol voortaan hoofsaaklik seremonieel
van aard sal wees. Hy sal waarskynlik Ciskei
se "ambassadeur en skakelbeampte" wees,
hethy gese,
Die werklikheid van die Suid-Afrikaanse
teenwoordigheid word uitgedruk in die swart
SAW-troepe wat Gqozo se paleis nou bewaak, in die plek van die Ciskeise weermag.
Die SAW het Saterdag die tuisland inbeweeg
om die onsuksesvolle pogingtot 'n staatsgreep
verlede week af te weer.
''Hulle is nag daar," het 'n SAW-woordvoerder gister gese. "Hulle is daar op versoek van
brig Gqozo en sal daar bly so lank as wat hy
hulle nodig het."
Gevra of hulle Gqozo spesifiek bewaak,
wou die woordvoerder net se dat "hulle besig
is met beskermingstake",
Daarword bespiegel dat die troepe dalkdie
van 21 Bataljon is, die eenheid waarin Gqozo
gedien het in sy tyd by die SAW. Wie hulle
ookal is, die indruk bestaan dat Gqozo syeie
Ciskei-troepe nie meer vertrou nie en nou
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Door is twee redes vir die groter rol wat Pretoria in
Ciskei speel. Onstabiliteit in die tuislond dien nie sy
belonge nie, en hy wil sorg dot In regeringsgesinde
stoatshoof aan sy kant van die onderhandelingstafel
sit. LOUISE FLANAGAN doen verslog
heeltemal Suid-Afrika se man is.
Ciskei kon nie kommentaar lewer oor wat
die troepe daar doen nie.
Die afgelope tyd was daar al dikwels aanduidinge dat Suid-Afrika besig is om meer
betrokke te raak by die administrasie van
Ciskei.
Dit is nie duidelik waarom Gqozo die week
voor verlede week se mislukte poging tot 'n
staatsgreep in Pretoriawas nie. Amptelik is dit
'n "spesiale ontmoeting" genoem, maar dit
kan wees dat hy deur die SA regering daarheen ontbied is.
Terwyl hy daar was, het hy 'n haastige,
handgeskrewe en skynbaar ongrondwetlike
dekreet uitgereik waardeur die Hoofregter van
Ciskei die regering sou kon oomeem indien
Gqozo nie meer kon regeer nie. Die dekreet is
van SA se Departementvan Buitelandse Sake

,,iIfgefaks,
Suid-Afrikaanseamptenare, wou nie erken
dat Borha se aankondiging die begin van herinlywing in Suid-Afrika beteken nie, maar dit
lyk asof daar min moeite gedoen gaan word
om te maak of Ciskei onafhanklik is.
Die herinlywing van die tuislande word in
elk geval as onafwendbaar ingevolge 'n nuwe
grondwet beskou. Maar vanuit Suid-Afrika se
oogpunt, is daar sterk beweegredes om Ciskei
v66r onderhandelinge skelmpies weer in te
lyf.
Aan die een kant het Gqozo die laaste tyd
al onstabieler gelyk. Sy toenemend outoritere
styl het betekenisvolle kiesersgroepe in die

tuisland vervreem. En terwyl dit hoogs onwaarskynlik lyk dat Gqozo ontsetel sal word
noudat hy Suid-Afrika se regstreekse steun
het, het onrus voortgebroei toe Gqozo se polisie 'n hele aantal stakende amptenare in hegtenis
geneemhet.
Die amptenare eis die erkenning van hul
vakbond en gelyke lone, en ookdie terugtrekking van 'n dekreet wat hulle verbied om aan
enige organisasie te behoort.
Hulle vra ook die terugbetaling van 'n
beweerdebetaling van R8,5 miljoen wat Gqozo
aan Inkatha sou gemaak het as kompensasie
vir skade wat in gevegte tussen Xhosas en
Zoeloes by die Durncoll-steenkoolmyn aangerig
is.Ciskei ontken die betaling, maar die amptenare houvol dat hulle bewyse daarvoor het.
Spanning tussen die Ciskei en die ANC het
ook toegeneem. Verlede weekhet die ANC se
adjunk-president, Nelson Mandela, die regering gebelom sy besorgdheid uit te spreek oor
berigte dat Ciskei aanvalle op lede van
Umkhonto we Sizwe beplan het.
Di6 week het Mandela vir Gqozo uitgevra
oor gerugte dat Ciskei 'n skuur met wapen van
Oos-Europese oorsprong, insluitende AK-47's
gevul het - ~nskyn1ik om te gebruik in optredes wat moes Iyk soos binnegevegte in die
ANC.
VolgenS bronne het Gqozo, toe hy onlangs
sy troepe toegespreek het, gese hy gaan verskeie vooraanstaande lede van die ANCen die
bevrydingsbeweging wat met hom gebots het,

"slaan".

'n Afvaardiging van senior ANC-Iede,
insluitende die sekretaris-generaal, Alfred Nzo,
het volgensberigte gistermet Gqozo vergader
om die vraagstuk te bespreek.
Volgens 'n verklaring deur die Ciskeise
regering, was Mandela se inligting dat 'n aanval
deur "Eenheid 14", tesame met die Ciskeise
weermag se Bataljon 1 en 'n groep Askari's
geloods sou word.
Gerugte in Ciskei lui dat huis nommer 14 in
die ministers se woongebied in Bisho deur 'n
onbekende groep oorgeneem is, insluitende
twee witmans en 'n wit vrou, wat 'n BMW
bestuur.
Die huis is gesluit vir enige besoekers en
daar word bespiegel dat dit deur Askari's
gebruik word. Op die dag van die poging tot 'n
staatsgreep, is 'n wit Husky-paneelwa - 'n
soon wat algemeen met Askari-aksie verbind
word - gesien toe dit teen 'n hoo spoed van die
ministersbuurt af weggery het.
Wat die bespiegelinge ookal is, is dit duidelik dat die wantroue jeens Gqozo besig is om
vinnig te groei. Die Borders Civics Congress
en die ANC se Jeugliga het openlik gevra dat
hy uittree.
~
Di6 soort onstabiliteit isduidelik nie in
Suid-Afrika se belang nie, en dit was te verwagte dat Suid-Afrika vinnig sou optree om
die situasie te stabiliseer,
Maar Suid-Afrika het nog 'n rede vir 'n
skelm herinlywing: Gqozo het aansienlik
wegbeweeg van die noue verhouding met die
ANC wat die eerste dae van sy regering verIede jaar gekenmerk het.
En met grondwetlike onderhandelinge wat
voorle, is beide die regering en die ANC hard
aan die werk om soveel groepe as moontlik
aan hul kant van die tafel te kry. As Pretoria 'n
meer regstreekse rol in Ciskei speel, kan hy
seker maak dat Gqozo nog verder wegdryf
van die ANC. - ELNEWS
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'DP ,moef" nom
regruk, of sy'
doe is getel'

Sample Terreblonche
,"DIE Demokratiese Party was van meet af aan
'n onheilige alliansie tussen sosiaal demokrate
en oud-modiese liberaal kapitaliste, Die huidige
beleidsfilosofiese verskille skyn onoorkomelik te wees, en tensy die party hom spoedig
drasties regruk, kan sy rol in die politiek
uitgedien wees."
Dit is die mening van Sampie Terreblanche, een van die vier spesiale adviseurs van
die DP wat met die stigting in Mei 1989
aangestel is. Die ander drie was Wimpie de
Klerk, Frederik van Zyl Slabbert en Marinus
Wiechers.
De Klerkhet intussen bedank en is terug by
die Nasionale Party, 'terwyl die rol van die
ander drie blykbaar de facto verval het.
Terreblanche beklemtoon egter dat die
stigting van die "onheilige alliansie" wel in
die ''uitsiglose dae van die Botha-regering in
die eerste helfte van 198'9 baie sin gemaak
het",
Maar hy wys daarop dat die DP 'n slagoffer geword het van sowel die De Kerk-toespraak
van 2 Februarie 1990, as van die Mandelatoespraak kort daarna op 13 Februarie.
"Op 2 Februarie slaan die NP totaal bollemakiesie en neem belangrike aspekte van die
DP-beleid oor. Sedertdien het die DP swak
gevaar en nie aangepas deur op die De Klerkinisiatiewe te reageer nie .•
"Op 13 Februarie het die DP-liberaliste
vanwee die Mandela-uitspraak oor nasionalisering van die goudmyne, hul melk totaal
weggeskrik.
"Voeg daarby die skokvan WynandMalan
se bedanking middel verlede jaar... Die gevolg was 'n totale verlamming die eerste helfte van verlede jaar gevolg deur 'n liberale
oomame met die verkiesing van Zach de Beer
as leier."
Terreblanche glo dat verlies van invloed
van die "sosiaal-demokrate" skadelik vir die
DP was "omdat dit 'n soort siel aan die DP in
1989 gegee het",
Hy glo dat die DP in die huidige onderhandelingsproses slegs relevant kan bly indien
die party vreesloos kritiek teen aIle deelnemers kan uitspreek.
.
Maar Terreblanche waarsku: "Dit souonder
meer ook vereis dat die DP die Engelse sakesektor behoort te kri tiseer in hul patetiese poging
omhul van die 'sonde' van apartheid te probeer
verontskuldig.
"Maar is 'n party onder sy huidige leierskap, met sulke noue verbintenisse met die
commanding heights van die ekonomie, daartoe in staat?"

Wie steen wear
DIE "progressiewe" of "sosiaal-demokratiese" "
DP-LP's sluit in die agt wat saam met die
ANC gemarsjeer het: Peter Gastrow, Pierre
Cronje, Rob Haswell, Jan van Eck, Jannie
Momberg, Jasper Walsh, Dave Dalling en'
Geoff Engel.
Drie LP's stem basies met hulle saam:
Tiaan van der Merwe, Kobus JordaanenDene
Smuts.
Zach de Beer en Colin Eglin staan aan die
hoof van die "liberaal-kapitaliste" wat nader
'beweeg aan 'n uiteindelike alliansie met die

NP.
Die liberale puriste of "Super Progs" sluit
in Tony Leon, Peter Soal, Rupert Lorimer en
Robin Carlisle, terwyl die "grys" groep mense
soos Ken Andrew, Andre de Wet, Louis de
Waal"Bob Rogers en Carole Charlewood
insluit.
"
.r
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.Is jy 'n scsiool-demokroct"
,Demokratiesesosialis? '
,Progressiet of selts radikaal?Of
dalk 'n liberale kcpltcls? ANC..;
'hater? Handperdvandie
geldmag? 'n MokNotv Mcok
ni~ soak nle: Welk~rn_by die DPI

t

Tony Leon

Dr Zach de Beer

Die Demokratiese Party staan nou skerp verdeel tussen die
"sosiaal-demokrafe" en die "liberale kapifalisfe" met In
handvol "gryses" fussen-in. HENNIE SERFONTEIN bekyk die lot
van die party en proof met die twee kante
"HARRY SCHWARZ word die regering se
ambassadeurin Washington en loop nou saarn
met die NP, terwyl ons groep weer op die
openingsdag van die parlement saarn met die
ANC in die strate marsjeer om te protesteer
teen die driekamerstelsel en om 'n grondwetgewende vergadering te eis. Dis die DPvir
jou,"
Met die woorde beskryf een van die lede
van die DP se linkervleuel- die sogenaamde
"sosiaal-demokrate" of"progressiewes" - die
huidige ideologiese en strategiese verdeeldheid binne die party oor sy toekomsroi.
In politieke kringe word die DP dan ook
spottend vergelyk met die Kaapse volksliedjie:
"My voete loop na Wellington, maar ek gaan
Worcester toe."
Die deelname van nege DP-parlementslede
aan die ANC se protesmars twee weke gelede
het weer eens die aandag op die verskille ,
tussen die "progressiewe" en die "Iiberale"
vleuels gefokus.
Op ,n koukusvergadering verlede week het
die progressiewe groep deurgeloop. Maar die
vrede is voorlopig herstel toe hulle die verklaring van Zach de Beer, die partyleier, oor 'n
grondwetgewende vergadering aanvaar het.
V olgens hulle was dit vaag genoeg - hoewel
hy die idee oenskynlik verwerp - omdatdit tog
die agterdeure daarvoor oophou.
Die twis rondom die opmars is egter simptomaties van die wyer politieke dilemma van
die DP. Kortom, die DP het, soos soveel ander
organisasies, 'n slagoffer van die FW de Klerktoespraak van 2 Februarie 1990 en die inisiatiewe daarna geword.
'
Dit het emstig vrae oor sy politieke rol en
voortbestaan laat ontstaan - vrae wat 'n jaar
later nog steeds onbeantwoord bly.
'
'n "Progressiewe" koukuslid beskryf die
dilemma soos volg: "Dertien maande gelede
was ons nog 'n middelpunt-katalisator tussen
die ANC en die regering. Maar die regering
het eenvoudig sedert 2 Februarie dwarsoor
ons geloop, ons beleid en ons strategiese posisie

oorgeneem," ,
'n Uitgesproke lid van die "liberale" vleuel
stel dit so: "Die dubbelsinnigheid van die Dp·
benadering spruit voort uit die feit datons in 'n
anti-apartheid verkiesingsfront was en dat ons
ons bestaansreg verloor het vanwee die afsterwe van apartheid."
In gesprekke die afgelope weke met lede
van die DP-koukus was dit heel duidelik dat
die strategies-nlosonese verskille oor die
toekornsrol van die DP fundamenteel en haas
onoorbrugbaar is.

Die krisis n~ 2 Februarie is dan ook vererger deur die herrysenis van die ANC en
verskille in die DP, of dit nader aan die ANC
6f die NP moet beweeg.
Daar skyn rofweg vier groeperinge te wees.
Eerstens die "progressiewes" of' "sosiaal-

demokrate".'
, Dan is daar die "liberaal-kapitaliste", wat
. in twee groepe verdeel is: die "puriste" of
"super Frogs" wat in 'n suiwer liberale benadering en in die bestaan van die DP onafhanklik van die NP en ANC glo; en die "liberaalkapitaliste", die tradisionele "Ou Progs", wat
in een of ander uiteindelike alliansie met die
NP en selfs elemente van die ANC glo.
Daar is ook 'n sogenaamde "grys" groep
wat onseker is en enige kant toe kan gaan.
Uit onderhoude met Zach De Beer en Tony
Leon blyk die verskille tussen die twee Jiberaal-kapitalistiese groepe duidelik.
De Beer sien die DP opgaan in 'n nuwe politieke groepering, terwyl Leon as liberale
purls glo in die aparte voortbestaan van die
party.
Leon verwerp die strategie van die "progressiewes" ommetdieANCsaam te werken
as fasiliteerders op grondvlak op te tree.
So glo een LP die belangrikste rol wat die
DP in die oorgangsfase van onderhandeling
kan speel, is om die groot akteurs, die ANCen
die NP, te beinvloed.
Maar, sa hy, daar is twee voorwaardes:
"Eerstens moet die D,P een benadering, een
rigting, een boodskap projekteer waarmee die
party duidelik getdentifiseer kan word, en
tweedens moet die DP kreatiewe spanning
skep in sy interaksie met die ANC en NP."
Maar die DP-LP veroordeel die aanvalle
van Leon en ander liberales op die ANC as
afbrekend en negatief. Hy
"Ek glo die DP
kan slegs kreatiewe spanning skep as ons
betrokke is met interaksie op die grassrootsvlak. Ons moet op plaaslike vlak betrokke
raak by sake soos behuising en een munisipale
stelsel.'
'
,'n Tweede progressiewe DP-LP s6 dat die
,verskil in benadering in die party afhang van
die rol wat die lede van die opponerende
faksies speel,
'.
.
"As jy nader aan die NP wil beweeg of 'n
suiwer puristiese liberale rol speel, dan bedryf
jy 'n blanke politieke styl. Dit beteken geen
betrokkenheid by swart grassroots-probleme
nie.
'
"Maar glo jy aan 'n alliansie met die ANC,
is so 'n politieke styl heeltemal anders. Dan
gaan march jy soos wat ons gedoen het,'

se:
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Enwatse.
die leier?
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IN antwoord op die vraeof die DP nog 'n
toekoms het, watter rol dit hoop om te kan
,speel en hoe emstig die interne twis is,
• antwoord die leier van die DPj dr Zach de
.
",'"
Beer, S008 volg:'
''Die volgende verkiesing sal waarskynlik
op 'n een persoon, eenstem-grondslag en
met proporsionele verteenwoordiging plaas-·
vind. Geeneen van die huidige partye is nou
reg vir so iets nie, ook nie die DP nie.
,
"Teen daardie tyd salons, soos ander
partye, waarskynlik in 'ngroter eenheid
opgaan.Maarindie tussentyd, vermoedelik
virnog twee of drie jaar, moet ons 'n belangrike rol in die politiek van nasiebou spee!.
Sielkundig en ideoIogies bevind ons onsself
tussen die ANC en die KP.
"Ons kan en moet help brugbou. As die
. NP, of'n gedeelte daarvan.rnet die ANC, of
,'n gedeelte daarvan bymekaar kom, kan
Suid-Afrika gered word en sal die hele DP
maklik ill die gevolglike 'groepering inpas.
"As die NP en die ANC met mekaar bly
stry, sal dit bes moontlik onenigheid in die
DP veroorsaak. Maar dan is die hele land in
elke geval op pad afgrond toe."

Bly
opposlsle.
se Leon
die Liberal
DIE DP behoort hom onbeskaamd te
vestig as 'n liberaal-demokratiese party
in opposisie tot beide die ANC en die
NP, se Tony Leon, uitgesproke lid van
die DP se liberale vleuel.
Leon se hoewel die DP 'n rol het om
te speel as fasiliteerder van dialoog en
bemiddelaars van onrus, ''kan dit nooit
die primere rol van enige party wees
nie. Allermins die van die DP. As ons
eenvoudig met almal in 'n proses van
wisselwerking tree, wat bereik ons op
die ou einde?"
Hy verduidelik dat hy nie die
werklike belangrike rol van organisasies soos Idasa en die Black Sash om
'n kultutlr van vryheid in Sutd-Afrtka
te bevorder, onderskat nie.'
"Maar 'n politieke party, soos 'n
kerk, benodig 'n basiese teologie. Met
ander woorde, 'n wlsselwerklngsproses
is nie I:. beleid op sigself nie. Dit
behoort slegs 'n wyse te wees hoe om 'n
beleid te verkoop of te bevorder."
Leon se die beleidsrigtings wat die
DP behoort te bevorder,is een wat 'n
, ope demokrasie bevorder, "Ons is nie
ruwe lnstrumentaltste wat demokrasie
gebruik as 'n middel om die mag te
bekom en mit dit dan as ongerieflik weg
te gooi nadat dit bereik is' nie,
"Ons liberale benadering moet aandring op die beperking van mag ~ dit is
die bevryding van die individu deur die'
beperking van die staat." '
,
Hy beklemtoon dat in plaas van om
te wonder ''walter pleken walter
, posisies ons in die nuwe Suid·Afrika sal
beklee, behoort ons 'n verwelkomlngstapyt te voorsien aan Swart SuidAfrikaners wat ons ideale deel en wat
gatvol is Vir massa-mobilisasie, 'n
getoyi-toy] en die politiek van dwang en
intimidasie.
''Ons kan die toevlug met meer ge·
loofwaardigheid verskaf as die NP,
aangesien ons geen bagasie van die
verlede saamdra nie.
"So 'n benadering beteken dan
optrede vir vryheid en die konfrontasie
van sy opponente, of dit nou gent
Neethling of Winnie Mandelais," ".
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Dis LA Law, die

n dieweek voor 4Februarie, toe die hofsaak begin het, kondig die pollsie aan dat vier van die
. agt aangeklaagdes hul
borgtog verbeur het en 'n lasbrief vir
hulinhegtenisneming worddeurdie
Ianddroshof uitgereik. Almal spekuleeroorwatmet die vier kon gebeur
het en 'n gerug doen alreeds die
rondte dat een van die vier, Katiza
Cebekhulu, die vorige naweek iewersin die township gesien is.
Intussen verskyn hy tussen die
toyi-toyende rent-a-erowd voordie
hof en die eerste wat die polisie
daarvan hoor, is in 'n berig op die
voorblad van 'n Sondagkoerant metfotoen al. Cebekhulu skryfsy
waagsaamheid aan sy "Soweto-style"
toe.
'n Waardige Nelson Mandela,
ondersteun deur 'n bank vol UDF-,
ANC- en SAKP-Ieiers wag vir die
saak om te begin. (In die opvolgende daeis daargeen tekenvan di~
leiers nie - dis seker business as
usual virhulle). Maar dit wordbaie
gouduidelikdat droe wetsfeiteaan
die orde van die dag gaan weestoe
George Bizos, Winnie se regsverteenwoordiger, naderstaanen argumenteerdatdaar nie genoeg feite is om
sy klient te dagvaar nie.
Diehofsaalis volgepak, enindie
daewatvolg bly dit vol en mense veraldiepers - kla in harde fluisteringe oor die beknoptheid. Iemand
stelvoordat dieANC toegangsgeld
by die deur moet vra omdat sitplek
s6 gesog is.
.
Dit is bloedig warm in die saal,
(Folo: AP)
'n AUenlge betoger teen Winnie Mandela
en almal sukkel om wakker te bly selfs Mandela knip in die stilte 'n
uiltjie. Maar di6 rus word elke nou
en danversteur soos persmenseen
toeskouers in en uit beweeg, temidde
vanveleklagtes en fluisteringe.
Bizosen die ander regsverteenwoordigers kan nie daarin slaagom
die menseroof-aanklagte afgeskaf
TWEE avontuurlustige Amerikanershet gesorg vir die kersie op die koek
telay nie,en diesaak gaanvoort. N a
vanSuid-Afrika seeieLALawtoehulle gisterverbyaldiemarshals, dieburo
twee dae van stry daaroor word die .
virinligtingse wegwysers endiepolisie gestapenregagterWinnie Mandela
saaktot die volgende weekuitgesteL
in een van die gesogtebankegaan sit het.
Maandag 11 Februarie breek
Die twee het Winnie om haar handtekening gevra, om by Nelson sin te
helderaan. Winnie verskyn sonder
voeg wat hulle twee wekegelede gekry het toe hulle hom op Jan SmutsNelson,gekleein'nANC-groenrok
lughaweraakgeloophet.Winniekon nie aan dieversoekvoldoennie, maar
en baadjie-pak - daardie bekende
het met "trane in haaroe" 'n klein gelukbringertjie van Bettyen Bill Burbier
skerp groen. Die bakleiery tussen
.
van Florida in Amerika, aanvaar.
die polisie en die marshals gaan
Bill hetVrye Weekblad vertelvan diegelukbringer, 'n50 dollar-noot wat
voort. Dit laat 'n bitter smaak in
hy in die jaarvan sy geboorte (1934) gekry het. Ditis toevalligook die jaar
mens semond, maar almal ishoopvol
waarin Winnie gebore is.
, dat die verrigtinge voort sal gaan
"Dienoot is inmy geboortejaar gedruk, en hetmybaie gelukgebring. Ek f sonder enigevan die talle onderbrekan nie verduidelikhoekom ek dit vir Winnie gegee het nie,behalweom te
kings van die vorige week. •
sa ek voel ek is hiervir 'n rede. Ek het al oral in die wareldgetoer,en ek is
Tevergeefs.
nooit sonder my gelukbringer nie.
Weer eens is daar drama. Di~
''Maar die warmte vanNelsonen Winnie, en diewonderlike mense wat
keer is een van die sleutel-getuies,
ek in Suid-Afrika ontmoet het, het my daarvan oortuig datdit die regte ding
GabrielPeloMekgwe, Sondagaand
is om te doen."
uit die Metodlste-pastorle ontvoer .
Die afgetrede grysbaard Bill en sy deftige, blonde vrou vertel van die
van waar hy twee jaar gelede ook
.vorige keer dat hulle'nMandelaraakgeloop het, Betty sa: "Onswas op pad
ontvoer is. Di6 aankondiging word
Kaapstad toe, en Nelson Mandela het by die lughawe aangekom na 51
op dramatiese wyse deur Geoff
vergaderingmet ButheleziinDurban. Onshet nadergestaanen homgegroet,
Budlender, nasionaie direkteurvan
"Hy was so gemoedelik datonsgevrahet of onshomkon afneemmet ons
die RegshuIpsentrum, gedoen toe
video-kamera. Hyhetingestem. Sy menslikheidhet ons diep geraak. Maar
hy in die hofsaal inbars gedurende
dit weerspieel eintlikdie warmte van al die mense in Suid-Afrika, wit en
'n pouseom die staatsadvokaatvan
swart, wat ons op ons toer ontmoet het,"
diejongsteverrigtinge te verwittig.
Gevra of hulle nie bekommerd was oor hul veiligheid aangesien die
Toe die staatsadvokaat, Jan
oorlogindie golf begin hettoehulle oorvlieg nie,sa Bill: "Neewat.Onswou
Swanepoel, eIre aankondiging maak,
Suid-Afrikatoe kom,en niks kon ons keer nie. Soos ek sa, ek dink ek is hier
woeldietoeskouers in die banke en
vir 'n rede."
.
mompel onderlangs dat die verwikkeDie Burblers weetnie veel van die saak af nie, maar voel dat reg sal
ling"absurden belaglik is".
geskied. Bill stel dit 86: "Whatgoes around, comesaround.As jy iets slegs
Die moontlikheid dat die ander
doen, sal dit terugkom najou toe,en as jy goed doen, sal dieselfde geskied.
getuies nou te bang sal wees om
Maar geregtigheid sal altydcorwin,"
deel te neem aan die saak, hang
Die middeljarigepaartjie beplanlesingtoereomAmerikaners in te lig oor
swaar in die lug. Swanepoel voer
hulondervindingeinSuid-Afrika - want Suid-Afrikais niesooshullegedink
aan dat hy met sy getuies wi!
het dit is nie.
beraadslag in die lig van di~
"Amerikaners dink nog dat daar olifante in die strate loop. Ons self het
skrikwekkende verwikkelinge en die
ook die indruk gekry. Maardie land is pragtig, modem en het die wondersaak word tot die volgende dag
likstemense. Watonsveralgetrefhet, is diekinderswat soverloopom skool
ultgestel,
toe te gaan - veral in gebiede soos Zoeloeland. Dit is hartroerend. Daar is
Indieopenbaregaiery, volgepak
hoop vir Suid-Afrika," sa Bill.
.'
met Winnie se ondersteuners,
Ai, ek hoop ookso.
mompel mense huI ontevredenheid
oor di~ nuus en Xoliswa Falati,
- AUDREY BROWN
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Betty en Bill en trane
in Winnie se oa...
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VERSKOON my mense, maar ek is In
bietjie deurmekaar. Ek is nie seker of ek in
die hof is, en of ek deel is van In
ateljeegehoor tydens In opname van LA
Law nie.
Want sien, ek sit hier in Hof 4E van die
Randse Hooggeregshof waar die
sogenaamc::le Moeder van die Nasie en
drie onder op aanklagte van menseroof
en aonranding met opset om ernstig te
beseer, verskyn. Die aanklagte is ernstig menseroof is strafbaar met die dood.
Maar die verhoor van Winnifred
Nomzamo Mandela, Xoliswo Falati, hoar
18-jarige dogter Nompumelelo en die 61jarige John Morgan, raak by die dog 01
hoe meer bisar. Die verhoor is van die
begin of reeds gekenmerk deurintrige,
spektakel en spekulasie.
Hier moet In mens In verskll maak tussen
wat binne.die hof gebeur, en wat buite
gebeur. Binne is die atmosfeer rustig,
waardig en bedees. Ingewikkelde regsargumente word in gedempte tone
gevoer, en hoflikheid is die orde van die
dog. Maar buite is dit heeltemal'n onder
'.
,
;!
storie.
Die aanwesigheid van honderde
nuuskieriges en ondersteuners,
skermutselings tussen die polisie en die
ANC sa marshals, die ongenaakbare oog
van die pers en mense se naakte
nuuskierigheid oor wat Winnie vandag
aan het, laat my aan LA Law dink. Trek In
stoel nader en ek vertel verder, skryf
AUDREY BROWN

Winnie en NelsonMandela kern by die hof aan.
Agter hulle loop adv George Blzos, wat haar verdedlg
(Folo's: tbe Joubert)

seunin die getuiebank. Mono se ~
dwaal gedurig na die toeskouers,
asofhy na iets soek,
Intussen begin 'n enkele wit betogerbuite'nplakkaat-protes. Op sy
plakkaat staan: "Hang die moordenaars Winnie en Mandela", en 'n
verbygaande motoris wat sy gevoelens duidelik gemaak met 'n onbeskofte handgebaar, word onmiddellikin hegtenis geneem, saam met
tweeANC-marshals.
Donderdag 14 Februarie:
'n Kleiner skare as gewoonlik
wag vir Winnie en Nelson om hof
toete slap.Binne diehof staan Kgase
en 'n sigbaar senuagtige Mono en
wag om te boor of hulle tronk toe
gestuur gaan word of nie.
Die regter beslis dat die getuies
nie voldoende verskoning het om
nie getuienis te lewer nie. Hy vind
hulle dus skuldig in terme van Artikel189 vandie Strafproseswet en
beveel dat hulle onmiddellik in
hegtenisgeneemword om hulle tyd
te geeomhul posisiete heroorweeg.
Onder di~ wet kan hulle tot vyfjaar
gevangenisstrafgevonnis word.
Kgase se laaste woorde voordat
hynadie sellegeleiword weerklink:
in die hofsaal: "Ek sal nooit van
gedagte verander nie." Terwyl hy
die trappe afstap, stap hy verby
Winnie,watoor dieopening leun en
na hulle kyle.
In di6 stadiumhet ek meer in die
grootte van Winnie se oorbelle tamaaigroothoutoorbelle wat hang
assyvooroorbuk- belanggestel. Sy
is weer geklee in die Moeder AIrika-gewaad. Ek sweer haar kopdoek
kan 'n prys wen vir ingewikkeldheid.
Die staatsaanklaer het versoek
dat die saak vir 'n maand uitgestel
word om die polisie tyd te gee om
Mekgwe op te spoor.
Die verdediging teken beswaar
daarteen aan en voer aan dat daar
reedsteveeluitgestelis. 'nKompromie word aangegaan en die saak
word tot 6 Maartuitgestel,
Intussen berig verskeie dagkoerante dat hulle oproepe van iemand

plakkate en al. Aubrey Moekoena,
..
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beskuldigdenommer 6,vertel hardop dat die ontvoering 'blouleuens"
is.
Intussen kom die storie van die
beweerde ontvoering aan die lig:
Daar word bevestig dat Mekgwe
omstreeks tienuur Sondagaand in
die geselskap van eenofmeermans
die pastorie verlaat het, .
Die omstandighede kan Die
vasgestel word nie.jnaar die regter
neem aan dat hy deur"amisguided
andlawless" persoon watonderdie
omstandighede net kwaad kan beteken, ontvoer is.
Intussen raak diebotsings tussen
diemarshalsen die res van die wareld
alleliker, en die polisie jaag honderde mense uitmekaar.
Dinsdag 12 Februarie:
Winnie, sonder Nelson, verskyn
weer eens te midde van groot belangstelling van toeskouers, di~ keer
gekleein 'n swart enkakie rok (nee,
nie haar gebruiklike battlefatigues
nie),
In die hof gebeur arnper niks,
behalwe dat die staat aansoek doen
dat die saak uitgestel word om met
dieoorblywende getuies Ie beraadslag
om sodoende vas te stelofhulle sal
getuig of nie. Dit blykdat hulle te
bang is om hof toe te kom, en hulle
moet tyd gegun word om 'n
regsverteenwoordiger aan te stel

•

omdat diemoontlikheidbestaan dat
hul weieringomgetuienis te lewer,
hulle in die die tronk kan laat beland.
Nelson Mandelamaak net voor
middagete sy verskyning, nadat
marshals die heel oggend gespook
het om mense te keer om op 'n leI:!
bank tesit om 'nplekvir hom oop te
hou. 'nJoernalis wat van haarsitplek
ontneemis, sa in'n hardefluister vir
'nmarshal wathaarprobeerverhoed
om opdit heiligebankte sit: "Ditis
nie 'n konsert di6 nie, Ek kan sit
waar ek wiI."
Maar toe Mandela terugkeer, was
di6 sitplekweerverbode. 'nMens is
selfs nie toegelaatomverby hom te
stap na die anderkant van die hof
nie. Maardie muurwat sy marshals
om homprobeer bou het, is telkens
afgebreek omdat Mandela heel
gewillig groet en gesels.
Toeons namiddageteterugkeer,
is 'n regsverteenwoordiger vir die
. twee getuiesaangestel, maar die het
. meer tyd nodigom met sy kliente te
beraadslag. Die regter staan die
versoek toe, en almal stap weer
skoorvoetenduit om te wag vir die
volgende aflewering van LA Law.
Buite wil dit lyk of daar minder
marshals is, maarinhul plek is daar
'n WinnieMandela ad hoc Support
Committee op die toneel, met
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8/BurfELAND
DHARAN, Saoedi-Arabie. - 'n
Westerse korrespondent wat pas in
Saoedi-Arabieaangekom het, gaan
sien 'n vriend in syhotelkamer. Hy
is geskok om 'n hele paar duisend
dollarse kontant opdie spieelkas te
sien rondle, "Dis heeltemal veilig,"
se sykollega. "Daar is geendiefstal
in Saoedi-Arabie nie."
Dan maak hy diegebaarwat die
meeste deur beide buitelanders en
Saoedi-burgers gebruik word om
Saoedi-geregtigheid te beskryf: 'n
kapbeweging met die kant van die
regterhand opdie linkerpols.
"Jysteel iets. Hullekapjou hand
af Dit werk,"
Maarhoeveel waarheid sleek daar
in die algemene beskouing dat hande
links en regs in Saoedi-Arabie afgekap word?
Daar is 'nvae Westerse vermoede
van,en 'n eienaardig makabereaantreklikheidIn 'n soort oog-vir-'noog-benadering watdiegebruiksou
onderle - en Saoedi-winkeliers en
sakemanne ontmoedig dievennoede
nie vreeslik nie.
"As jy een riyalsteel,ofjy steel
5000 dollar,dis dieselfde (die gebaar:
chop-chopj., hulle kap jou hand
af," seAbdulazizalSaadIbrahim, 'n
groothandelaar in voedsel.
"Die laaste keer dat ek dit persoonlik beleef het, was in 1989.
Drie Filippyne watvir ons saak gewerkhet. Hullehetgeldvan'n gesin
gesteel en het amputering ondergaan."
Dan glimlagmnrIbrahim breed.
"Diestelsel werkbaiegoed,weet jy.
Onshet ampergeen misdaadhier in
Saoedi-Arabie nie."
Chris Salvahan, bestuurder van
die Jarir-boekwinkel stem saam.
"Geenmisdaadhiernie." (Weer die
gebaar: chop-chop).
Die stelsel isbaiemenslik, sover
hy weet, se hy. Vooronthoofding,
die straf vir rnisdade soosmoord en
dwelmsmokkelary,lay die ongelukkige ontvangereersnarkose.
"Voor hulle sy kop verwyder,
verwyder hulleeerssy verstand,"se
hy met 'n hartlike lag.
Maar die houding is nie heeltemal akkuraat nie. "As hulle 'n hand
moet afkap vanelkeenwat lekkergoed steel," sediekoopagent van 'n
supermarkgroep, Hisham Tamini,
"sal die helfte van ons klante, jy
wool, s6 rondloop." Ry Jig syehnboog
en swaai 'n slapgewrig om'n handlose ann na teboots.
"Die winkeldiefstal watons het,
is op 'n baie klein skaal. As ons
iemand vir die eerste keer vang,
maak ons dit net baie duidelik aan
hom dat hy nie meer welkom is in
die omgewing nie en dan sien ons
hom nie weer nie."
Maar hy se dieverwydering van
'nhand word eksplisiet as 'nstrafvir
diefstal in dieKoran gestipuleer,en
af en toe word sulke strawwe uitgedeeL"So eenmaaIelke twee jaar,
souek se, kry hulle dieeen of ander

.chop-chop, en· door's gin
diefstol ln Saoedi-Arabie
Dink aan Saoedi-Arabie en jy dink aan
diewe se hande wat afgekap word. Maar
die stereotipe is net gedeeltelik waar,
skryf ALLEN NACHEMAN
jy 'n kamera op die sitplek van 'n
armeouwatnie kan ophousteel nie,
motor sien en die motor isniegesluit
en danmaak hulle'n voorbeeld van
nie en jy vat die kamera, sal hulle
hom."
niejou hand afkap nie. Hulle sal die
'n Polisieluitenant in die stad beeienaarwelwa: 'Waaromhetjy dan
vestigdatdaarminmisdaadis, maar
nie die motor gesluit nie?'"
hy reken nie dis uit vrees vir die
"Maar," se hy, "as jy by iemand
genadeloosheid van die gereg nie.
se huis inbreek, sy laai uitmekaar
"Ons ekonomie is taamlik geruk, sy kluis oopbreek, enjy steel, is
sond en die meestemense verdien
dit ernstig, en hiervoor mag hulle
goeie salarisse," se hy. "Die mense
is hul eie polisiemanne. As jy 'n dalkjou hand afkap."
Selfs wanneer jy iemand doodmisdaad sien gebeur, sal jy ietsdoen,
maak, isdaar grade in die misdaad,
ingryp, die polisie roep. Daar is groot
"As jy in selfverdediging dooddruk om nie slegte dinge in die
maak, en dit word bewys, sal jy
openbaar te doen nie."
"Toe'ek in Amerika was, het ek
skotvry daarvan afkom.Asjy doodmaakin 'n geveg, sal jy miskienvyf
gesien hoe 'n man tot 'n bloedige
gemors in 'n straat geslaanword, en
jaar tronkstraf kry en jy sal geld
die mense het om hom geloop asof ' moet betaal aan die gesin van die
hy onsigbaar was. So lets kan nie
slagoffer...
- "Maaras jy byiemandsevenster
hiergebeur nie."
En die afkap van hande (chopinklim terwyl hy en sy gesin slaap,
en jy maak hom dood..."
chop)?
Die keer is dit nie chop-chop nie.
"Dit is waar, dit is geskryf in die
Koran, maar dit is onderworpe aan
Hy trek sy vinger oor sy keel.
vertolking deur'nIslamitiese regter
Die begrip van die huisis 'n belangrike onderskeiding in Saoedien ditgebeurniemakliknie," se die
luitenant.
geregtigheid. Akohol is verbode.
"Asjy hongeris en jy steel kos,
Dwelms is verbode. Egbreuk is
sal hullenie jou hand afkap nie. As
verbode. Pornografie is verbode.

"Maar wat jy in jou huis doen,
agter jou deur, agterjougordyn, gee
niemand oor om nie," se die luitenant. "Asjynadiepolisiegaanense
jy het jou buurman alkohol sien
drink, sal die polisie vra: 'Hoehet jy
dit gesien?'
"En asjy se:'Ekheteennag na sy
huis gegaan enek het op 'nleer gestaan sodat ek by 'nklein gaatjie in
sy gordyn kan inkyk', sal diepolisie
j6u in hegtenis neem, nie vir 116m
nie.
"DieIslamitiese reg," sehy, "dring
nie tot in die huis nie. Dithethoofsaaklik te doen met wat mense in die
openbaar doen. Baie Westerlinge
verstaan dit nie.
"Hulle dink ons kap mense se
hande sonder rede af. Die waarheid
verskilheelwathiervan." In tienjaar
as polisieman, het hy van net vier
gevalle gehoorwaardiewese hande
afgekap is.
Disookniewaardathandemet'n
byl afgekap wordnie.Dit is 'n chirurgiese amputasie,en word onder
plaaslike verdowing deur 'nchirurg
gedoen met 'n verpleegster wat
bystaan. Ben stipuiasie in dieKoran
word egter nougeset nagevolg. Dit
moet in die buitelug gedoen word,
by 'n moskee enditmoet oopvir die
publiek wees.
"Hierna wordhy in 'n ambulans
gelaai en na 'n hospitaal geneem,"
se die luitenant. - AFP

Ole wereld Is 'bananas'... 'n Kormorant loer by 'n doos ult, sy tydellketulste by dieJuballsentrum InSaoedl-Arabl6,waarvails gered en gerehablliteer word nadat hulle Indie aile In
die Perslese Golf beland het.

Babakos vir In tanende sekslus...
NIEU-DEUll - 'n Buitelandse toeris
het 'n Indiese dokter met sy tanende
sekslus lastig geval, Die dokter het
'n botteltjie babakos aanhomgegee,
gese dit is 'n seksopkikker en hom
aanbeveel omelkedag drielepels te
eet.
Terug by sy huis in die MiddeOoste, het die pasient - met 'n obsessiewe vrees vir vemedering in.'
die bed - aan die doktergeskryf en
virmeer van di6 wondenniddel gevra.
Dit het glo wondere verrig.
Dit is die soortstoriewat seksoloe, gewoonlikbaiewantrouig jeens
tonikums en pille wat veronderstel
is om die libido aan Ie wakker, aanhaa1
om te bewys dat die welslae van
seksopkikkersdeurdieverbeelding

...
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bepaalword.
'n Paneelbespreking by die wereld
se eerste konferensie oor die orgasrne, het tot die gevolgtrekking
gekom dat sekstonikums en woema- .
pille met min of geen terapeutiese
waarde dwarsdeur die wereld floreer,
in watsommige vandie deelnemers
genoemhet "die uitbuitingvan die
wanhopiges".
"Ditis altyd die prentjie van die
bul of die perd op die botteljie wat
werk,en nie eintlikdie inhoud nie,"
se dr N Bhat, 'n seksoloog van
Bombaai.
Bhat s8hy het nog nooit 'n tonikum of pi! teegekom wat regtig
werk nie, maar beken dat hy dit
dikwels voorskryf, want "as ek dit

, niedoennie, sal iemandanders weI".
tigerjare opgeraap,terwylvitamien
Seksoloe se 'n geloofin diebestaan E ook as 'n seksopkikker gesluk is.
van 'nkossoort of middel wat seksuele
Yohimbine, diebasvan 'n boom
plesier aanhelp, is so oud soos die
in Afrika, word wyd gebruik om die
mensdom self.
bloedtoevoer na diepenis te verbeRenoster- en takbokhoring is bale
ter.
gewild in China, en die mense wat
Ayurveda, die antieke plantby die Spaanse vlieg sweer, word gegronde gesondheidstelsel wat in
die wereld oor gevind.
Indie beoefen word, verwysook na
.Diegenewatnie so wetenskaplik . verskeiepreparasies wat as seksuele
ingestelis nie, skryf groterseksuele stimulante kan dien, olies wat die
woema toe aan oesters en skulp- penis langer kan maak en 'n man
diere, minerale soos sink, en fal"soos 'n hings" sallaat voel. '
liese groentes soos wortels en asDaar is ook diegene wat glo dat
persies.
stimulante soos hasjisj, canabis,
In die sestigerjare het die Oosopium en alkohol die regteding op
terse ginseng-krui die voorste
die regte tyd kanlaatgebeur,solank
seksopkikker in Amerika geword.
'n mens dit net nie oordoen nie.
Koninklike jellie is in die sewen- ANIL PENNA, AFP
Vrye Weekblad, 15 Februarie 1991
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Die
wereldse eerste
elektronlese oorlog
'nEF111-"Raven" - 'n vlleende tegnologlese lulstervlnk

Deesdae sal die
Amerikaanse lugmag nie
meer daarvan droom om
lugaanvalle op
vyandelike feikEms fe
loods sonder om sy
vliegfuie agter, In
ingewikkelde
"elektroniese skild," fe
beskerm nie. Die skild,
. en die nog
ingewikkelder
elekfroniese verkenning,
is infegrale dele van die
wereld se eersfe
elektroniese oorlog

Toe hy 'n burgerlike kinderdokter was, het hy
malvalekkers saam met sy inspuitings uitgedeel
Vandag bars die koue sweet uit op lt-kol
Glenn Tripp, 'n reservis-chirurg van Tacoma,
Washington, wanneer hy aan die grondoorlog
teen Irak dink.
Dit is na sy mobiele leer-chirurgiese hospitaal (MASH) in die Saoedi-woestyn dat die
helikopters gewonde,verbrande en verminkte
soldate gaan bring.
En in die hitte van die stryd sal hy moet
besluit watter gevalle kan met sy beperkte
middele gered word, en watter nie...
Hy het nagmerries wanneer hy in die oe
van 'n dodelik gewonde soldaat sal moet kyk
terwyl hy die letter "E" met 'n ghries-potlood
op sy voorkop skryf.

anaf dieeerste aanval in die oorlog,
die vemietiging van die kommunikasiesentrum in Bagdad op 17
Januarie, het die wereld met dis:
. elektroniese wondere van televisie
gesien hoe doeltreffend Amerikaanse tegnologie aangewend word.
Wat nie so goed uitgespel is nie, is dat die
mees integrale deel van die oorlog, die elektroniese verkenning wat dag in en dag uit
deur elektroniese luistervinke soos vliegtuie
en satelliete uitgevoer word, ook die mees
geheime aspek van die oorlog is.
Die monitor van alle seine in Irak - van
seine wat uitgestuur word om missiele in die
lug op te blaas tot die "walkie-talkie"-gesprekke
van Irakese wagte - word gedoen deur spesiale satelliete wat in die geheim gelanseer
word en by geheime grondstasies toegerus
word met verfynde ontvangs- en dekoderingstoestelle. .
In die sentrum vanhierdie bedrywighede is
. Amerika se grootste en besigste inligtingsagentskap - nie die Central Intelligence Agency nie, maar die National Security
Agency.

V

"E" staan vir "expectant"... dat die dood
hier verwag kan word.
Die E's sal eenkant gesit word. Mediese
personeel salhulle so lank asmoontlik lewend
en pynloos hou, tot die spitsverkeer van inkomende gewondes afneem en die toue voor die
operasietafels korter word.
Dis beter om 'n "D", vir "delayed" of 'n "I"
vir "immediate" te kry.
Die D's kan verbind en gestabiliseer word
tot later.
Die I's gaan reguit na die operasietafel
wanneer hulle die beste kans het om dit te
maak as hulle dadelik behandel word.
"Snelle beoordeling van die vlak van dringendheid" is hoe dr Tripp sy werk beskryf... AFP

saoedl's veg vir voels
JABAIL, Saoedi-Arabie, - Die voel is so klein
en tingerig dat dit skaars die palm van die
marinebioloog Nick Pilcher se hand bedek,
Sy klein, versonke geel ogies brand bang
en woedend tegelyk in sy sand-bespikkelde,
oliebedekte lyf.
Die voete en vlerke is slap. Die olieomkraagde kop en breekbare nek is bewegingloos.
Sy bek is vasgeklem en sy bors rys en daal
saam met die flou hartklop.
"Wat dink jy van die een?' vra dr Pilcher
aan Ian Robinson, 'n Britse vee arts.
"Dink nie eintlik hy het 'n kans nie," se
Robinson, terwyl hy na die voel tuur. "Ekdink
hy wil 'n genadedood M."
Hy trek 'n maarnatrium-pentobarbitol in 'n
. weggooibare spuitnaald. Met 'n wysvinger
voel hy versigtig op die olie-gladde bors vir
die sagte plekkie onderkant die sternum, en
laat die naald insink.
Die voel se Iyf ontspan sigbaar.
"Sit hom hier neer, in die boks," ~ die
veearts. "Hy sal binne 'n paar minute stil

doodgaan."
'Die twee werkin die kafeteria van 'n reusepetrochemiese kompleks in Jabail, 200 km
suid van Koeweit,
.

Die rehabilitasiesentrum is bier deur die
regering van Saoedi-Arabie ingerig, en word
beheer deur 'n stuk of tien beroepsmense soos
Pilcher en Robinson.
HulIe word bygestaan deur dosyne vrywilIigers, wat by private firmas in die stad of op
geallieerde skepe werk, en hul vrye tyd aan die
projek afstaan. .
Die projekis geloods nadat Irakese soldate
in Koeweit, skynbaar om'n geallieerde
kuslanding te fnuik, olie uit 'n oliepyplyn in
die Persiese Golf Iaat loop het.
Volgens ekoloe het dit tot die wereld se
ergste ekologiese ramp gelei: 'n oliekol van 25
by 80 kilometer.
Die doel van die sentrum is om veral vrywilligers op te lei wat weer ander vrywilligers
sal oplei,
.
Die aantal voels wat ingebring word, sal
die hoogte inskiet, meen die hoofde van die
sentrum, wanneer hulle toestemming by die
Saoedi-kuswag gaan kry om in hul klein
opblaasbootjies die see in te vaar om voels uit
die water te red.
.
Die probleem is die groot ontsoutingsaanleg daamaby. Die Saoedi'skan nie sommer
enige boot op die see toelaat nie. Daarvoor is
die gevaar van sabotasie te groot, - AFP

Die NSA is so geheim dat die Kongres nie
eens weet wat sy begroting is nie. In regeringskringe word daar spottend daarna verwys
as "No Such Agency".
Amptelik is daar vyf Amerikaanse satelliete wat alle moontlike aanvalsteikens fotografeer. Die KR-Il neem foto's waarop voorwerpe so klein as 30 emonderskei kan word.
Die KH-12 verskafbesonderhede so klein as
10 emen is toegerus met 'n "termiese kamera"
wat dit in staat stel om alle hitte-uitstralende
teikens - vliegtuigenjins, tenkenjins, kragopwekkers wat radarstasies aandryf - snags
te fotografeer.
.
Di6 satelliete kan afweerstelsels soos die
Patriot-stelsel waarsku dat 'n Scud-missiel
,gelanseer is vyfminute voordit sy teiken tref.
Daar is selfs 'n satelliet, die Lacrosse, wat
nie sulke fyn waarnemings kan doen nie, maar
in staat is om deur diktes van verskeie meters
te dring.
Di6 satelliet verskaf deurslaggewende inligting oor ondergrondse militere installasies
inIrak.
Asof dit nie genoeg behoort te wees om
enige voomemende oortreder van die status

Soldate,lag
nie op pad na
die bank nie
SAN DIEGO - Tientalle soldate besoek nou 'n
ander soort versekeringsagent voordat hulle
oorlog toe vertrek - spermbanke.
"Ons het gewis 'n toename sedert verlede
September opgemerk. Ons het tussen 200 en
300 oproepe van militere personeel gehad, 'n
honderd het opgedaag," Sharon Coo, direkteur
van die Fertility Center of California. Sy se die
sentrum, een van die grootstes in die land,
word gewoonlik deur twee of drie militere
personeel per maand besoek.
Die koste daaraan verbonde om van jou
spermselle te "deponeer", beloop omtrent 300
dollar, maar militere personeel kry 30 persent
afslag. Di6 nuwe geldmaker in die oorlogindustrie het in 1973 begin - te laat vir die
soldate in die Vietnam-oorlog waarin 60 000
Amerikaners dood is. Kenners voorspel dat
die Golfoorlog 10 ()()() Amerikaners se lewe
kan eis,en 35 ()()() gewondes totgevolg kan he.
"Nadie begin van die oorlog op 17Januarie
het ons 'n dramatiese toename in die getal
militerepersoneel gesien," se Vincent Wayne,
direkteur van die California Cryobank, 'n
spermbank wat ook "takke" in Palo Alto, Los
Angeles en Berkeley het,
Coe se die getal telefoonoproepe het skerp
toegeneem na 'n CNN-verslag oor die groot
hoeveelheid landmyne wat Irak in Koeweit
geplant het.
Die ouderdomme van diegene wat graag
hul saad vir die ewigheid wil bewaar, wissel
van 1'Z tot 62, en die meeste van di6 is in die
Amerikaanse vloot. "Hulle is besorg oor die
chemiese oorlogvoering of chromosoom- .
beskadiging of enigiets wat hul kanse op
vaderskap kan benadeel," se Coo. ''Hulle neem
vrugbaarheidsversekering uit."
Teen die direkteur se kantoormuur is 'n
kalender oortrek met sterre, een vir elke •
suksesvolle kunsmatige inseminasie.
Vroue in die militer het ook die sentrum
geskakel met die hoop om hul eiers te beskerm. "Hulle is ook bang vir chemiese oorlogvoering," se Coe, maar sy voeg by dat hulle
nog nie die prosedure vir vroue om sulke
deposito's te maak, ontwikkel het nie.

- FRANCOISE MICHEL, AFP
Vrye Weekblad, 15 Februarie 1991

quo, soosneergele deur die intemasionale reg,
in sy spoor sal laat trap nie, is daar nog die
elektroniese verkenning wat gedoenword deur
klein vlieende robotte - robotte wat soms ook
met vemietigende effek gebruik kan word.
Bekend as "remotely piloted vehicles"
(RPV's),hetdit'nvlerkspan van net vyfrneter,
en 'n enjinwat meer soos die van 'n grassnyer
lyk. Maar die RPV's het reeds hul merk gemaak in 1982, toe die Israeli's hulle gebruik
het om Siriese missiele in Libanon neer te
skiet - missiele wat kort tevore drie Amerikaanse vlootvliegtuie afgeskiet het,
Die Israeli's het smoortoestelle gebruik om
die klein vliegtuigies soos regte vegvliegtuie
. op Siriese radar te laat lyle.Toe die Siriers op
die kammavliegtuie vuur, het hulle onwetend
hul posisies verklap, waarna die Israeli's die
missiel-lanseerders kon vemietig.
Die groot voordeel van die RPV's is dat
hulle altyd vreesloos is, nooit moeg word nie,
nie opgelei hoef teword nie, en baie goedkoop
is. "Waarom die lewe van 'n vlieenier in 'n
vliegtuig van 20 miljoen dollar waag om te
doen watjy met 'n RPV van mil joen dollar kan
doen?" vra Robert Finkelstein, president van
Robotic Technologies.
. Nog beweegliker is die Pointer, wat deur
Amerikaanse seesoldate gebruik word. Net 5
kg swaar, is die Pointer lig genoeg om op 'n
. soldaat se rug gedra te word, en kan hy per
hand gelanseer word.
Maar die elektroniese oorlog het ook die
swakhede van die hiper-verfynde stelsels onthul.
Die Irakese het skynbaar die verhulling en
karnoeflering van hul Scud-lanseerders tot 'n
groot vaardigheid ontwikkel,
Die geallieerdes maak daarop aanspraak
dat hulle die meeste vaste Scud-lanseerders
vernietig het, maar die voortgesette aanvalle
op teikens in Israel maak dit duidelikdat hulle
geen raad het met die Irakese se mobiele
Scud-lanseerders nie.
Die mobiele lanseerders is op hul
kwesbaarste terwyl hulle brandstof inneem,
en net nadat hulle missiele afgevuur het, Dit
lyk of die Irakese vernuftig genoeg was om
metodes te ontwikkelwat hervullingstye beperk,
en om die bedekking varuvolke so te gebruik
dat afgevuurde missiele nie die posisies van
lanseerders verklap nie.
Die Amerikaners erken dat hulle met di6
aspek van die oorlog ore aangesit is. Pres
George Bush het die soektog na die Scudlanseerders die "damedest search and destroy"poging in die geskiedenis genoem. - AFP

Goeie of
slegte nuus?
RIYAHD - Toe die Amerikaanse militere
arnptenare verslag gedoen en gese het dat
hulle 400 tot 900 tenks in die Golfoorlog
uitgewis her, het hulle nagelaat om te se of dit
goeie of slegte nuus is.
Negehonderd tenks klink na baie, maar die
Irakese het glo 4 000. Amerikaanse amptenare se die geallieerdes het 400 grofgeskuteenhede vernietig, maar dit beteken dat daar
nog 2 800 in werking is.
.
Di6 syferswat verlede week uitgereik is, is
die eerste werklikerarning van die oorlogskade
na drie wekevan die mees volgehoue bomaanvalle in die geskiedenis.
Gevra wat dit nou eintlik beteken, het 'n
senior militere amptenaar die ou geykte
antwoord gegee: "Dit beteken dat ons goeie
vordering in ons veldtog .maak,"
'n Verklaring wat deur die sentrale bevel
uitgereik is, die geallieerdes gaan nie sterftesyfers vrystelnie omdat dit nie sal help om die
Irakese uit Koeweit te verjaag nie, - AFP
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ervikale kankerof kanker van die
baannoedemekisnaasvellcanker
die algemeenste kanker in SuidAfrika, se dr Freddy Silas van die
Nasionale Kankerregister, en dil
kom veral by swartvroue voor.
.
Omtren1 23,6per 100000 swart Suid-Afrikaanse vroue kry dievorm van kanker.
Hoewel servikale kanker hoogs geneesbaar
is as dit vroeg gediagnoseer word, is die
genesingsyfer by swartvroue baie laag. Prof
Georges de MUelenaere, lid van die beheerraad van die NKV, skryf dit toe aan laat
diagnose, wanneer die kanker reeds gevorderd is en versprei hetna ander liggaamsdele.
Ditmaak volkome genesingbykans onrnoontlik.
Kanker van die serviks is redelik maldik
diagnoseerbaarmetn papsmeer, waartydens
selle van die serviks geskraap en onder 'n
mikroskoop ontleed word. Maar daar is nie
genoeg geriewe beskikbaar vir suike toetse
nie, se -prof Hendre Falkson, 'n onkoloog
(kankerkundige) bydieHFVerwoerd-Hospitaal.

Die Nasionale Kankervereniging van Suid-

diensmoes ingekort word weens 'ngebrek aan
geld.
Die ideaaI sou wees dat die Departement
van Gesondheid gratis en gereelde papsmere
aanbied, se V an Oudtsho om. Sy beskoudi t as
die staat se verantwoordelikheid, veral in die
lig van die ems tige afmetings wat servikale
kanker onder swart vrou e aanneem.
Die genesingsyfer vir borskanker is in
Amerika verhoog nadat die staatgratis mammografiee aangebied het. Dit het vroee diag- .
noseen doeltreffende behandeling in diehand
gewerkhe t.
.
.Moeilikeopvolgwerk weens diemobiliteit
van 'n deel van die swart bevolking is ook 'n
struikelblok. Papsmere wordookdikwels verwar
met geboortebeperking, sodalvroue dikwels
onwillig is om dit te laat doen uit vrees dat
hulle nie meer kinders sal kan he nie.
Daar is dus ook 'n dringendebehoefte aan
inligting om die aard en belangrikheid van
(gereelde) papsmere te verduidelik, Hiervoor
is gemeenskapsprojekte geloods.
Die NKV sou ook graag wou sien dat
skoolkinders verpligte onderrig kry oor 00langrikesiektetoestande sooskanker, Aids en

-

Een uit elke vier
mense kry kanker;
omtrent een uit
elke agt mense
sterf as gevolg
daarvan. Die
advertensie op TV
se vir ons: "Kanker
kan oorkom
word". ESMA
ANDERSON het
gaan uitvind of dit
·wa ar ,is

Kanker:

"K

anker kan sonder twyfel
geklop word. Ons kan
vandag amper 50 persenl
van aile pasiente genees,"
se prof Georges de Miielenaere, lid van die beheerraad van die Nasiona le Kankervereniging van Suid-Afrika (NKV).
. Die term kanker is te breed gedefmieer om sommer
ligwegro ndgegooi teword, waarskuprof Hendre Falkson, 'n onkoloog by die HF Verwoerd-hosp itaal in
Pretoria. "D it is 'n groepnaam vir omtrent 270 siektes,
waarvan sommige totaal geneesbaar is en ande r nie,
Maar sy gee toe: "In die algemeen is kanker egter
weloorwinbaar."
De MUelenaere wysegter daarop dat "die syfer net
geld vir die wit bevolking, waar daar reeds 'n groot
bewustheid is van die belangrikheid van vroee diag...J
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Die oorsake van servikale kanker is steeds
onduidelik, maar daar.word
vennoed dat dit verband ,
hou met tweevirusse wat
die serviks vatbaar kan
maakvirdieontwikkeling
van die kanker-karsinoom
Die betrokke virusse is
'n herpesvirus (tipe 2EB)
en die papillomavirus, wat
ook seksueel oordraagbaar
is.
. Vroee seksuele akti witeit kan moontlik diejong
baarmoeder meer vatbaar
maak vir die virus en gevo lglik vir kanker.
Die NKV se in hulle
jaarverslag dat daar in die
jare negentig moontlik
entstowwe teendie virusse
(Bron: NosionaIe Kank&rverenlglngJ
ontwikkel kan word.
Afrika (NKV), biedweI 'n patologiese diens
Hul optimisme word nie deur De MUeleaan. Monsters van papsmere wat by familienaere gedeel nie.
kliniekevan provinsiale kliniekegedoen word,
"Menslike papilloma is'n virusarnpersoos
word vir ontleding na die NKV se laboratodie wat verkoue en griep veroorsaak. Daar is
rium in Durban gestuur. Di6 diens is beskikmeer as dertig verskillende soorte wat so
baar teen R3, en is binne alma! se bereik, se
wisseldat'n mens nie maklik 'nentstof sal kan
Sonjavan Oudtshoom,diedirekteur van voorontwikkel nie."
ligting van die NKV.
. De Miielenaere meen dat die bestryding
Die NKV betaal egterduur om die diens te
van servikalekanker in dietoekomssteeds sal
onderhou, en sy weetnie hoe lank die NKV
afhang vandie beskikbaarheidvansiftingsgedaarrnee sal kan volhou nie. Die NKV hei
riewe, wat die staat in di~ stadium nie
vroeer 'n aantalmobieleklinieke vir papsmere
bereid is om te subsidieer nie.
byfabrieke engemeenskappe gehad,maar die
- ESMA ANDERSON
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Papsm.eer

10%

29%

Ole voorkom s van die 58S mees algemene kankers In Suld -Afrlk a
(Bri:>n: NaJonoIe KonkfHVerenlglng)

kan dit regtig genees word?
nose".
Bewustheid is die sleutelwoord.Want hoe
vroeer kanker gediagnoseer word, hoe groter
is die kanse op genesing. De Mtielenaere s!
dat swartmenseen mense uit lae sosio-ekonomiese groepe dikwels baie laat eers na yore
kom met simptome en dat die kanker dan
reeds baie ver gevorderd is, wat genesing
dikwels onmoontlik maak. Genesingsyfersby
swartrnense is maar 20 tot 30 persent.
Saam met onkunde is vrees die groat
struikelblokke in die pad van kankerbestryding, se Sonja van Oud tshoorn, die direkteur
van Voorligting by die NKV. Dit is op die
struikelblokke dat die NKV se advertensie,
met die leuse dat kanker oorwin kan word,
gemik is.
In die verlede het die NKV skoktaktiek .
gebruik om mense bewus te maak vankanker, .
met die boodskap "cancer: a one word death
sentence". Dit kon dalk vrees by die publiek
versterk, se-Van Oudtshoorn.
Die nuwe veldtog kan dalk helpommense
die belangrikheid van vroee diagnose te laat
besef, sodat hulle minder bang sal wees om
hul probleme met 'n dokter te bespreek.
De MUelenaere beklem toon dat kanker
oorwinbaar is as 'n mens in ag neem dat 90
persent van aile kankers veroorsaak word
deur omgewingsfaktore, wa t binne elke individu se bereik Ieom te verander.
Die NKV se gedrukte advertensies dra die
boodskap oor dat drie di nge nodig is om
.kanker te beveg: kennis van die aarden simptome van kanker; navorsing om behandeling
te verbeter; en geld om bogenoemde te vermag, se Braam van Reenen, reklame konsultant van die NKV.
Die advertensies is hoofs aaklik net in die
wit hoofstm ommedla gedra, omdat blanke
gemeenskappe die bronne is waaruitdie NKV
baie befondsing van die publiek gekry het,
Swartmensehet egter sterk gereageer en wou
graag meer inligting oor kanker he.
VanReenen se hulle het die advertensie net
in Engels en Afrikaans uitgereik omdat die
woorde "kan" en "can" net in die twee tale uit
die woord vir kanker gehaal kan word. Hulle
het die advertensies ook net aangewend in
gebiede waargeld maklik van daan kom.
Die NKVgaanbinnekort 'n kompetisie hou
omgeld uitdie swartgemeenskapte trek. Van
Reenen meen dis belangrik sodat "hulle vir
die behandeling van hulle ei e siekes kan betaal,Die w~tme9se betaal nog altyddaarvoor."
Dis onmoontlik om te bepaal presies h6e
die epidemologiese verspre iding van kanker
onder swartmense is, se dr Barry Sitasvan die
Nasionale Kankerregister. "Die inligting is
seIdebeskikbaaren dikwels word meer as 50
persent van siektetoestande of oorsake van
sterftes nie aangeteken nie. Dis moontlik dat
kanker veel ernstiger afmetings afneem onder
r

"Kanker kan oorkom word"...'n toneel ult die TV-advertensle
swartmense as wat ons beraam het,"
~ Van Oudtshoom se die NKV het verskeie
gemeenskapsprojekte geloods om swartmense
en vera! vroue in te lig oor kanker, aangesien
daar steeds baie wanopvattings oor die aard
van kanker bestaan.
Maar hoe geneesbaar is kanker werklik?
Die ses algemeenste kankers wat onderskeidelik by Suid-Afrikaanse mans en vroue
voorkom,en die kanse op genesing van elk,is
die volgende:
* Velkanker is die algemeenste kanker in
Suid-Afrika, en kom veral onder witmense
voor. Volgens statistiek van die Nasionale
Kankerregister sorg velkanker vir 29 persent
van alle kankers wat aangeteken word vir
mans en 22 persent van die kankers by vroue.
Velkanker is baiemaklik om te diagnoseer
aangesiendit op dieveloppervlak voorkomen
dus baie opsigtelikis.Dit is hoogs geneesbaar
en feitlik volkome genesing is moontlik.
Van die drie velkankers wat algemeen
voorkom, naamlik basale selkanker, squamous
of plaveiselselkanker en melanoma, is slegs
melanomauiters gevaarlik, maar steeds hoogs
geneesbaar.
.
* Kanker van die serviks of die baarmoe-

dernek is die tweede algemeenste kanker en
vorm 18 persent van aile kankergevalle. Dit
kom vera! by swart vroue voor.
As kanker in die serviks vroeg gediagnoseer word, kan 90 tot 95 persent daarvan
deur chirurgie en radioterapie genees word.
Servikale kanker is maklik diagnoseerbaar
met 'n papsmeer, wat die skraap van selle in
die serviks vir ontleding behels. Dit is egter
noodsaaklik <tat ditjaarliksgedoen word, anders
kry die kanker kans om so vinnigte vergroot
en te versprei dat dit nie betydsgediagnoseer
kan w ord nie,
* Borskanker is die derde algemeenste
kanker by vroue en het 'n hoevoorkoms bywit
vroue. Veertien persent vankankergevalle by
vroue is borskanker.
Met vroee diagnose is die kanseop langtermyn-herstel so hoog as 90 persent. Maar as
die kanker reeds versprei hetna die oksels en
ander omliggende gebiede, is die kanse op
permanente herstel bykans onmoontlik.
• Kanker van die esofagus of slukderm is
dietwee de mees algemenekankerby mans en
die vierde mees algemene by vroue. Die
voorkoms hiervan is vera! hoog onder die
swart bevolking . Minder as5 persent van aile

gevallewordgenees en die mortaliteitsyferby
die kanker is hoog. Vroee diagnose is baie
moeilik.
* Prostaatkanker is die derde mees algemene kankerby mans enkom vera!onderouer
mans voor. Dis nie maklik diagnoseerbaarnie
en diagnosegeskied gewoonlik in 'n stadium
vangevorderdheid. Slegs ongeveer 30persent
vangevalle word vroeg gediagnoseer, waarvan90 persent geneesbaar is. Met laat diagnose is kanseop herstellaag.
*Kanker van die mond, lip, tong en keelholte is die vierde algemeenste kanker by
mans. Weer een s hang die genesingsyfer af
van die gevorderdheid van die kanker. Mel
vroee diagnose is die kans op herstel90 persent,
terwyl dit slegs 10 persent is met laat diagnose.
* Longkanker is die vyfde algemeenste
kanker by mans. Die genesingsyfer hier is
baie laag, aangesien die vyf tipes kanker wat
hier voorkom, aggressief is en vinnig ver- :
sprei. Slegs sowat 5 persent vanaile gevalleis
geneesbaar.
* Blaaskanker is die sesde algemeenste
kankerbymans. Ditis tussen40en50persent
geneesbaar, afhangende van die graad van
.ontwikkeling. Dis redelik maklik diagnoseerbaar,
* Kanker van die uterus of baarrnoederis
die vyfde algemeenste kanker by vroue, en
korn veral voor by ouer vroue wat estrogeen,
'n vroulike hormoon, na menopouse ontvang.
Baarmoederkanker is maklik diagnoseerbaaren met vroee diagnose is die kanse vir
genesing tussen 90 en 100 persent.
* Kanker van die dikderm is die sesde
algemeenste kanker by vroue, maar is ook
redelik algemeen by mans. Dis moeilik diagnoseerbaar, en is gewoonlik baie ver gevorden! teen die tyd dat dit gediagnoseer word.
Geneesbaarheidhang nou saarn met die mate
vangevorderdheid teen die tyd van diagnose.
Melvroee diagnose (slegs 40 persent vanalJe
gevalle) is die kanse op genesing arnper 90
persent, maarmet gevorderde kankers is die
kanse bykans nul.
Die behandeling en uiteindelike oorwinbaarheid van kanker hang ten nouste saam
meldiestadiumvan gevorderdheid waarindie
kanker gediagnoseer word.
Slegs drie van die bogenoemde soorte
kankers het 'ngenesingsyfer laeras 50 persent
ondanks vroeediagnose, naamlik kanker van
die slukderm, long en blaas . Die kankers is
saam verantwoordelik vir 23 persent van aile
kankergevalle.
Falkson meen dat die hoop op herstel wat
a ie syferstoon, mense moet laat besef dat 'n
mens nie noodwendig aan kanker sal sterfnie.
Sybeskou dienuwe advertensie van die NKV
as 'n positiewe stap omdat dit soveel hoop
bied,
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Vrye Weekblad het 'n vakature vir
'nervare rekenlngbestuurder• .
Ons soek lemand met goele
administratiewe kwaliteite en
rekenaaroplelding (Accfin of Lotus 1·2·3) om by ons
opwindende span tekom
aansluit.
Ons ~ nie om hoe oud jy Is,
watter geslag ofkleur Jy is of
watter taal Jy praat nle.
Ons bied 'n mededlngende
salaris en In Iekker
_ ,~ '..
werksomgewtng aan. :
Skakel Cathy FennesSy .by (011)
8362151 om 'nafspraak te maak.

Kom ·groei
sa'am met
onsl

Wending Publikasles, uitgewers van Vrye Weekblad, soek 'n
bestuurder met heelwat geesdrif en energle om die sake- en
admlnlstratlewe bestuur van Vrye Weekblad te hanteer.
Pligte sal behels finansiiHe beheer en bestuur, en beheer oar
verspreidlng en bemarking. Die bestuurder is regstreeks aan die
besturende direldeur verantwoordelik.
Ons staan op die drumpel van opwindende veranderinge en
ontwikkelinge. Wat onseintlik wi! he, Is lemand metinlsiatief.
lemand wat Wending Publikasies en Vrye Weekblad sal help
groel.
Ons bied 'n uiters meededingende vergoedingspakket Inslultende aandele in Wending Publlkasles - en 'n ontspanne,
aangename werksomgewing aan.
Dit is 'n opwindende ultdaglng vir die regte persoon.
Skakel Cathy Fennessy by (011) 836 2151 om 'n afspraak te maak.

vrre Weekblad, 15 Februarie 1991
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Ons wil gra ag he jy moet die pad van vreeslose joernalistiek
. saam met ons loop. En die beste manier om dit te doen, is om in
te t eken op Vrye Weekblad sodat dit by jou huis afgelewer of per
pos aangestuur kan word.
Die tyd daarvoor is no", w ant binnekort gaan ons die
verko opprys moet verhoog. Tot danhet ons 'n baie spesiale
aanbod: R57 vir 'n jaar (geivone prys:R75); en R30 vir ses
maande (gewone prys: R40). Di t sluitAVB en afleweringskoste
in . Vul dus dadeli k die vonn in en stuUT aan: Vrye W eekblad
Verspreiding, Posbus 177, Newtown 2113. '
r------- ~- ~ -~--------~-,
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Ole voorgestelde onafhankllke Afrlkanerstaat van Boshoff.

P

ROF CAREL BOSHOFF, leier .Is die idee van In
.
. van die Stigting Afrikaner
Vryheid en die Afrikaner, Afrikaner-volkstaat met
Volkswag, se nou is daar geen
die aankoop van die
keer meer nie aan die ideaal van
'n onafhanklike staat waar Afrikaners hul
woesfyndorpie Orania
ele onderwysstelsel saloprig, 'n eie weernou een tree nader aan
mag, hawe, lughaween wette.
Orania is 400hektaar groot en Ie op die
'n werklikheid, of bly dit
oewer van die Oranjerivier tussen Hope.
maar 'n absurde wit
town en Petrusville. Daar is90 huise, maar
net 76 daarvan is bewoonbaar. Die Inwodroom? Die Noordners se mense sal van nou af na Oranla
Kaapse dorpie, wat die
stroom omdat dit diegroeisentrum van die
Afrikanerstaat gaan word.
basis moet vorm van
Orania bet nog nie 'n poskantoor nle,
prof Carel Boshofl en sy ,
"Wanneer ons veertig mense bet wat bier
WOOD, sal onsons eiesentrale en possorteervolgelinge se
.
der kry," vertel Amelia Fick,
'
onafhanklike wit
Syen baar man,Thys,hetverledejaarin
September na Oraniaverhuis en Thys werk
tuisland, is onlangs deur
voltyds vir die Orania-Direksle, die maat40 regses gekoop en
skappy wat die nuweeienaars geselg bet.
Daaris tweeopenbare telefone, 'n swemdie eerste ses
bad, vier tennisbane, 'n muurbalbaan,' 'n
huisgesinne het reeds
NG Kerk en 'n laerskoolwat ongeveer 300
kinders sal kan huisves, maar nou leeg"
ingetrek. PEARLIE
staan. Daar is 350 leerlinge in die bruin
skool wat steeds in gebruik is.
JOUBERT vertelvan die
Die winkel wat deur 'n inwoner van
planne
Hopetown bestuur word, verkoop alles
behalwe klere. Dienetbalbaan moet herstel .f
,word en die, rugbyveld se gras moet net
Orania herhaal die geskiedenis homself.
gesny word. _
Mense moesnog altyd bulself ontwortel en
Die huise van Orania is destyds deur die
wegtrek. Die Kleurlinge moet nou trek.
Departement van Waterwese opgerig vir
Daar is niks om oor te onderhandel nie.
die werkers wat die kanale gebou en pype
Hulle het kennis gekry om wegte wees teen
aangele het.
31 Maart. Dit is nou private grond. Onder, T~I;! die werk volfooi is, het die werkers
handelinge is nie nodig nie. Dat hulle moet
getrek en die 90huiseagtergelaat. Die De.
trek, is 'n voldwonge feit."
partement van Waterwese het Orania aan
VolgensFick wi! die swart gesinneegter
'n sakeman van Johannesburg verkoop . nie trek nie. "HuUe sit maar nog hier en
waarna Boshoff en sy groop die kaart en
hoop die regering,gaan hulle red."
transport oorgeneem en die ongeveer 50
Boshoffen die ander wit inwoners meen
swart· en bruin gesinne wat daar woon, tot
egter dat die gesinnenie hul probleem is
31 Maart tyd gegee om die gebied te onto
nie.
ruim.
Fick vertel dat 'n boer van dienabygelee
Of die buidige inwoners en die Orania.
omgewing gebel en gevra het vir die 40
direksie met die swart gesinne wat daar
swart gesinne, "want by bet glo probleme
woon, sal Qnd~~handel, se Fick: "Hier in
met werkers op sy plaas en sookwerkers".
I

Il l l l l l l l l jljl l l l l jl j!I Jj!l ;,I ~ljl l l,1 1!I '! !]I:I I I ]!l l I!I I !1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !1 1 1 1 1 l1l !l l jl! I! !I I I I I)l l! !l l)! 1 1 ) !1:1 I1)1]1 1 I I I I I I 1 I I1 1! I )l jl)!~i, :

'I11111111111!1!l lI I I I111111)111111111111111))1

•

"'Jukke mag vir slawe
n Carel Boshoff se rondawelkantoorop sykleinhoewebuite
Pretoria hang daar geweefde
mandjies teen die muur en die
boekrakkeis vol boeke oordie
Calvinismeen die Afrikaanse letterkunde. 'n
Lewensgrootte borsbeeld van 'n swartman
staan langs 'n stoel- "'n Vrind
my wat
gerus in die Afrikanerstaat kan kom kuier",
maar nooitdaarsal kanwoon nie, Enbuite die
rondawelstaan drieossewaens met "Ons trek
na ons eie" daarop geskryf wat tydens die
lSDeviering van die Groot Trek gebruik is.

Diedie Afrikaner se strewe na vryheid onderskat nie. As mense dink dat hulle oor die
Afrikaner gaan loop en besluite gaan neem
waar hy sy vryheid gaan verloor, gaan hulle
teespoed optel.

Hoe gaan julie De K1erken Mandela oortuig dat julIe 'n wettige eis het? Watter
metodes gaan julie gebruik om bulle te
oortuig?
Die gebied moet deur die Afrikaner .beset
.word en groeiponte moet tot stand gebring
word. Die Afrikanermoetdaar wees en besig
\
wees met sy ontwikkelingsprogramme. Hy
Hoekom sal Orania werk as Morgenzon,
moet sy aanwesigheidbewysen daarmee ook
wat vroeer as die tuisland van die.Afri· . die ems waarmee hy aanspraakmaak.
kaner voorgestel is, nie gewerk het nie?
Langs daardie weg verkry hy uiteindelik
Die Orania-ligging isso dat dit inpas by'nbaie ook die aanspraak waarop hy syvryheidstIuktuur
bree aanvaarbare voorstel vir die volkstaat.
bou - 'neie regering watsal vordertotonafhankGeografies l~ Morgenzori binne die hartvan
likheid. Hy moetonderhandel met sy buurstate
die PWV-gebied. Die water van die PWV· en intemasionale erkenning kry, deel wees
gebiedkomdaarvandaan, die steenkool,aldie
van 'n gemenebes van nasies.
petrochemiese aanlegte Ia daar, die groot Eskomkragstasies I~ daar. Dit beteken dat die Oos- Hoe verdeel mens, moreelgesproke, grond
Transvaaleintlik die hartland van diePWVwat nog nooit net aan een kultuurgroep of
gebiedse ontwikkeling uitmaak.Dit isdaarom
volk behoort het nie?
baie moeilik herwinbaar en aanvaarbaar vir
By wyse van onderlinge ooreenkoms. Ter
die meeste menseas 'n alleen-vestigingsgebied
wille van die vrede en bestendigheid van die
. vir dieAfrikaner.
samelewing en vryheid van die volke wat ter
sprake isen terwillevan'nnuwe toekoms.Die
U is dus bereid om 'n stuk Noord-Kaapse
nuwe Suid-Afrika sal dan baiemeer lewensvatniemandsland te vat eerder as 'n groei- baarheid he as die voorstelvir 'n nuwe Suidpunt?
Afrika waar daarnie voorsiening gemaak word
Orania is beslisnie 'nstuk niemandsland nie.
vir die vryheidstrewevan volke nie.
Dit is 'n land met 'n ontsaglike vermoe. Die
landbou-vermoe is baiehoog as 'n mensinag
Maar, hoe beroep jy jouself op vryheid
neemhoeveel water daarheenvanaf dieOranjewanneer dit ten koste van ander mense se
en die Olifantsrivier kom.
vryheid is.
Ditisnie 'n flentertjie land nie, maaronssa
Maar dit is juiswat onsprobeeromnie te doen
ooknie datdievoorgesteldegrense presies die
nie.
grense van die onafuanklike staat moetwees
nie. Dit is bloot die gebied waarbinne die
Afrikaner-volkstaat afgebaken moet word.

van

Sal u u rondawel, groot huls, perdestalle en
grasperke hier los en trek? .
-, As ek moet gaan, moet ek gaan.
Is die eis vir een enkele tuisland, of sal 'n
paar satellietstaatjies ook aanvaarbaar wees?
Ons vereisteis 'n aaneengeslotegebied wat'n
see- en luguitgang het asook 'n mate van
natuurlike ontwikkelingsvermoens, Die infrastruktuur sal uitgebrei word. Ons wilnie
die moederland vennink en in stokke opdeel
nie.
GaanjuUe met die betrokke partye onder.
handel daaroor?
J a. maarons gaannie onderhandel vir'nklein
hoekie nie. Dit moet 'n ruim, groot gebied
wees. Ons stel belang in die see, ons stel
belang in die Oranje-rivier wat die damme
insluit,onsstelbelangin Saldanha ashawe en
die Olifants- en Doringsrivierdaar naby Vredendal.
Die bergreekse in die Suide vorm dan 'n
baie natuurlike grens. In die Weste is diesee
'n natuurlike grens, Die Noorde is 'n woe. stynlandwaar daar min mense woon watook
'n natuurlike afronding bied. Ons stel belang
in die Oranje-Karoo-kom wat 'n geografiese
eenheid is.
/
Sal julie met die ANC ook onderhandel?
Ons sal onderhandel met ahnal wat belang
daarby het. Ons sal onderhandel met almal
wat die[male beslissings sal neem.Maar daar
wordnieooronsbesluitnie. Ons besluitsaam.
As onderhandelinge met die ANC deel is
van dieafronding totvrede en die toekoms, sal
ons onderhandeI.
Ons onderhandeloor grondgebied virdie
Afrikanervolk.Dan salhy sy eie republiek en
beginsels neerle.
Sal julie ook bereid wees om deel te vorm
van 'n veelpartykonferensie?
Dit sal afhang watter ponte van bespreking
daar gaanwees, wantwaarin ons belangstel is
in 'n afsonderlike staatvir die Afrikaner.
Sal julie geweld gebruik om die ideaal te

verwesenlik?
Ons wilditnie doennie,maar mense moet ook

wees, maar manneharte ken geel1 vrees'
Dink u werklik dat mense ult Waterkloof,
Doringfontein en Garsfontein gaan trekom
doer iewers in die Noord-Kaap te gaan
woon?
Hulle sal soontoe trek ja. Het jy die geskieGaan daar swartmense in die staat werk?
deDisgekykengesien watonsmense saldoen
Gaan swart werkers op die plase werk?
Nee, die Afrikaner moet sy eie werk doen.
vir bul vryheid? Die Afrikaner is/maar 'n
Suid-Afrikaners, maar veral die Afrikasnaakse nasie asdit kom bysy vryheid.Maar,
Mens watandermense nodig het omhul werk
. ners en swartmense, is lief vir diefgrond
ander nasies doen dit ook- in Oos-Duitsland
te doen, bet sk:eef ontwikkel,
. waarop hulle gebore is. Hulle het 'n passie
. het dit gebeur, in Rusland gebeurdit.
daarvoor, Se nou maar die swart mensewat ,
-So daar kan, hipoteties gesproke, kinders
daar gebore is en steeds daarwoon, wil nie
Hoeveel mense sal soontoe trek?
grootword wat kan doodgaan sonder om
trek nie. Gaan juDebulle dwing omte skuit?
Ek dink tot soveel as twee miljoen mense.
ooit 'n swartmens te sien - sonder omooit 'n
Eksal allesin myvermoe doen ombotsings te
Daar sal seker so 'n half miljoen wees wat
swartmens te sien terwyl bulle in Afrika
, voorkom, maaruiteindelik is Involk sevryheid
onbeweeglik salwees,maarhulle sal dankbaar
woon?
sykosbaarstewaardeen het die Afrikaner ook
wees omdat hul Afrikanerskap deur ons vir
J a, dit kan sekerwees,Maar daar sal seker
al in die geskiedenis die hoogste prys vir sy
hulle bewaar sal word.
ook swart besoekers wees wat daar sal toer.
vryheid betaal.
Maar ek gee nie vreeslikdaarvoor om nie.Ek
Die Afrikanervolk is besig met 'n
Dink u die Afrikaner·kultuursal blyvoortdink nie daar sal vreeslike skewe ontwikkevryheidstrewe waarvoor hy al in dieverlede
bestaan as dit in 'n afgebakende gebied
ling as gevolg daarvan wees nie.
bloedige uitwissingsoorloe gevoerheten waarin
ingegooi word? 'n Genetiese poel gaan
hy byna tot in die as in vemietig is.
Suid-Afrlka is 'n land met soveel kulture, 'n
ontstaan en op die ou einde sal die kultuur
In die geval is die Afrikaners gewillig om
weens geslotenheid en intelinguitsterf.
Land waar mense 'n multi-kulturele ervate onderhandel, kompensasiete maak en vir
Nee, hy sal bevrugen verrykworddeur midring kan he sonder dat die ervaring ten
mense omstandighede te skep sodat die vryheid
del van kragte van buite.
koste van hulselfhoeftewees. Sou ditnie 'n
vandie Afrikanervolknie in hul weg sal staan
nie.
wanvoorstelling weesindien kinders s6wit
Waiter kragte?
Dit is mos 'n billike, redelike en uitvoersal grootword op die spesifieke kontinent
Wei, deur die Engelse byvoorbeeld. As hulle
bare voorstel. Niemand hoefdaarvan 'nstrydpunt
nie?
goeie Afrikaners word, lean hulle daar kom
te maak nie. Maar van weersleante sal mense . Nee, jy oordryf.Ek dinkons mense sal'n baie
woon en sal hulle.
'
nonnale lewenspatroon handhaaf. Dit salwees
vanhul grondmoetprysgee - dieAfrikaner en
die ander ook sodat die Afrikaner weer vir
soos die Swazi's in Swaziland.
homself 'n vaderland kan he.
Hoe gaan die Afrikaner-staat Iyk?
Elke Afrikaner sal natuurlik ook nie daar
Dit gaan 'n eie soewereine regeringhe, 'n eie
gaan woonnie. Onsgaannie klopjagte uitvoer
Wie is die Afrikaners? Hoe klassiflseer jy
en Afrikaners dwing om daar te gaan woon
weermag om eie belange te beskerm.
hulle?
nie, Dies wat hulle nie met die land wil ver'n Eie onderwysstelsel wat Christelik-naAg,dit ismaklik. Ons Afrikaners kenmekaar
sionaal volgens die lewensbeskouing van
eenselwig nle, lean rustig buite bly.
baiegoed. Al dieVander Merwes enJouberts
is Afrikaners.
Daar is nie 'n wetenskaplike manier om
Afrikaners te klassifiseer nie, Dit is doodgewoon mense wat mekaar aanvaar endeur die
geskiedenis heenmekaar as 'n Yolk leerkenen
3 ~-~"
aanvaar het. Mense met dieselfde lewenswaardes, met dieselfdelewensbeskouing wat
inpas by mekaar.
.Jy weet mos wie is die Zoeloes, die Duit- .
sersen Sotho's.
watdus eintliknog gemaak moet word.
In die plek daarvan los ons vir mense die
ontwikkelde gebied sodat hulle dit lean beset
en daaruit hul welvaart en toekoms kan bou,
. Hulle is dus in beter omstandighede.

gaan toer,maar danmoetjy weerjougoedjies
pak. Jy kan nie daar in getalle gaan vestig en
'n maatskaplike situasie vestig Die.

,t

daardie mense sal wees.
. Hoe gaan die staat ekonomies oorleef! ,
Ekdink ons sal 'n belangrike uitvoerder van
kundigheid na Azania word. Ons sal ook
handelsbetrekkinge met die buiteland M.
Watvandieanderwltgroopewatook.'neie
tuislandels- die AWB, HNP, KP en Boerestaat Party? Gaan u saamwerk?
Ja, ons is almal Afrikaners. Ek dink ons sal
mekaar vindin die moeilike tyd wat voorl~.
Hoekomhet die Afrikaners sobanggeword
vir mense van dieselfde land? Is dit nie
apartheid se gevolge waarmee die Afrikaners nou worstel nie?
.
DieAfrikaneris geensins bang nie. Ons sien
netwaardeswat bewaar moet word.
Maar, dit is mos vrees dat waardes, watjou
eieis, vernietig of verander sal word?
Hoekom moordie Xhosas en Zoeloes mekaar
uit? Dit is 'n aanspraak dat dieZoeloes niedie
Xhosas as syowerheid of oppennag gaan
aanvaar nie. So ook met die Afrikaner.
DieAfrikanerhethomselfbyna uitgewisin
'noorlog teendie Engelse, Nieom dieEngelse
uitte wis nie, maar om homself te handhaaf
In die geval is hier 'n bedeling oppad wat
dieAfrikanervan syvryheid gaanberoof.Nou
gaan ons vir ons vryheid werk en onderhandel. Dit is niemense wat bang is wat so maak
nie. Dit is nie apartheid se skuld nie. Dit is
bloot natuurlik. Jukke mag vir slawe wees,
maar manneharte ken een vrees.

},
t,'.

Wat van swartmense wat ook Afrikaans
grootword,ook NG Kerk toe gegaan het en
dieselfde speletjies as kinders gespeel het.
Kan hulle deel wees daarvan?
Ditsal baiegouduidelik word wieaanvaaren
wienie aanvaar word nie.
Maar kan hulle deel wees van diestaat of is
dit gegrond op velkleur?
Dit is 'n aanvaarding van 'n gemeenskap. 'n
Monokulturele gemeenskap wat 'ngemeenskaplike herkoms en waardes het.. Ons gaan nie
bloedtoetse doen nie.

Prof Carel Boshoff

Wat van die gedeelte van die Kaap en die
groot gedeelte van die water in die
Oranjerivier wat julie wil be. Wat van die
mense wat daar woon wat daardie water
gebruik en reeds vir geslagte op daardie
grondwoon?
Ja. maar hulle sal deel wees van die nuwe
staat.
Die swartmense ook?'
Vergelyknou watprysgegeewordin dieRSA
en vergelykwatdie Afrikanervolk vir sy vryheid
neem en wat bly oor by wyse van ontwikkelingsvoorregte, geleenthede, infrastruktuur,
ekonomiesekrag en rykdomme van allevonne.'
Dan sal jy sien dat die verhouding alIes behalwe di6 is vanmense wat dit ten koste van
anderdoen.
Wat van die swartmense wat'daar woon?
Gaan julie, weer gedwonge verskuiwings
gebruik om die mense daar weg te kry?
Daar is gelukkig min swartmense wat daar
woon. Ek dink daar sal geleentheid geskep
word vir uitruiling, vir altematiewe geleenthede en vestigingwat virhullebaie voordelig
kan wees.
Dit is 'Ii ohderontwikkelde en arm gedeelte
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Maar kan iemand met 'n donker vel deel
daarvan wees? Iemand met bykans dieselfde kulturele ervaring?
Dit sou afhang of hulle aanvaar word binne
die gemeenskap en daardie gemeenskap
gaandie Afrikaners wees. Dit gaan'ndoodgewone Afrikanergemeenskap wees met ligte
endonkeroil, ligteen donker hare.Jymaakdie
saak onnodig ingewikkeld.

•..of trek hulle Oranla toe

(Foro: ull v,.,.... WeekbladseV6ISOf'Tl6Yng von Gideon M9nd9lse folo's von die 150s vlering '1011 die GrootTI9k)

AI die regses stem nle saam nie

REGSEpolitieke groepe, Afrikaner-kultuurorDit sou eersdaags teen die wet wees om
ganisasies en wit bevrydingsgroepe stemnie
aparte geriewe af te dwing, om mense op
almal met Boshoff sevoorstelle saam nie.
grand van hul velkleur sekere plekke te
Party wil meer grond he as wat Boshoff
verbied. Eersdaags sal mense mekaar hof
bereid is om te aanvaar, party wi! die ou
toe kan neem vir die soort diskriminasie. . Boere-republiekevan 1852 terng he en ander
Hoegaan julie daarby yerby kom?Die wet
wil alles wat tails in blanke hande is, behou.
oortree?
Die leier van die Boerestaat Party (BP),
Dit is waaromons haastig is. Die AfrikanerRobert vanTonder, Be sy party sal DieBoshoff
volkstaatmoetso haastig en vinnigontwikkel
se ideaal beveg nie, maar ondersteon ditook
as wat Azaniauit die doeke kom,sodat daar
nie "omdatdie gevaarbestaan dat die regering
nienoodwendig wetsoortreding enkonfrontadie grond aan hom toestaan en dan vir ons
siesal plaasvind nie. Soos wat dienuweSuidBoere sa: Daar het julle nou 'n staat en nou
Afrika sy gestalte aanneem en Azania sy wette
moet julle tevredewees.Dan steelhulle tegemaak, moet die Afrikanervolkstaat sy grense
lykertyddie ganseTransvaillenVrystaat-die
kry en belangeneerle en 'n eie staatoprig.
Boerestaat."
Die BP wil diehele Transvaal en Vrystaat
Sou'u die wet oortree?
as BoereRepubliekM wat volgens homreeds
Dithang af hoe ver die staatstigtinggevorder
in 1852 as onafhanklikerken is. Hy beskryf .
het. Ons sal besoekers en toeriste ontvangen ' Orania as 'n "woestyns!aat" waannee die vegters
vir mense ruimte gee, maar ons salnie weer
virdieBoerestaatnikstedoen wilhenieendat
, verdring word nie. Ons sal nie weer bevoldie Boerebeslis nie inBoshoff se voorgestelde
kingsomstandighede laat ontwikkelwaar ons
Afrikanerstaat sal gaan woon nie.
'n nietige minderheid is Die.
"Dit is nie diestaatvan die Boerevolk nie. '
Dit ~al w~s soos in Engeland: Jy kan daar
Die "Mrikaners" het nog nooit 'n eie staat

gehad nie; net onsBoerehet.'lin Mens treknie
weg uit jou eie land nie. Deurweg te trek sal
ons dit oorgee aan'n agterlike derdewereldse
DeKlerk-Mandela-Kommunistiese gemors. II
Van Tondermeen ookdat daarnie 'n Afrikanervolk bestaan nie. "Dit is 'n sintetiese
skepping van diepoliticina1910toe hulle alle
mense met wit velie wat Afrikaans praat in
een politieke PartY wou injaag om die mag tebekom. Dailr wasnog nooitiets soos 'n Afrikanervolk Die." Volgens hom moet die
Kleurlinge ook deel van die Afrikanervolk
wees, "want hulle is bruin Afrikaners, Wat
gam Boshoff met hulle maak?" vra hy.
Van Tonder se sarkastiesdatOrania net so
suksesvol soos Morgenzon sal·wees. "Ons .
sien die ontwikkelingvandiewoestynstaatas
'n vergroting van die Morgenzon-projek wat
na tien jaar feitiik niles opgelewer het nie.
,Hy meen daaris ongeveer drie miljoen
Boere wat nie bereid sal wees om na die
woestyn te trek nie.
Oor onderhandeling met die regering en
ANe is Van Tonder klokhelder: "Die Boere .
gaan nie onderhanllel oor hul eie grond nie.

DieBoerestate is die eiendom van ons Boere
en Mandela het geen reg om lakens in ons
Boore se land te kom uitdeel nie."
Die KP ondersteuit Boshoff se idee oor 'n
afsonderlike deel van Suid-Afrika waar Afrikaners oor hulself kan regeer, maar is ook
gekant teen die "stukkie afknypland"-wat
Boshoffgekoophet as 'n moontlikeonafuanklike Afrikanerstaat. '
Koos van der Merwe, woordvoerder van
dieKP, s~ huUe maak aanspraak op die land
wattans in die hande van witmense is - alles
,beha1we dietuisIande en die tiuin-woongebiede.' "
"Diegrond wat die witmense tans besit,is
onsvaderland," se hy.
Die KP, soos Boshoff, is ook bereid om
metalle betroklee partye te onderhandelvir 'n
blanke staat,maar oppak en trek is buitedie
kwessie.
Oor een ding stem die Afrikaners en die
Boore egter saam: HUlle, sal veg, selfs al
beteken ditgewelddadigeoptrede, totdathulle
'n plekvan hul eie het.
,Die AWB en HNP het geweier om kommentaar te lewei.
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14/MENSE
elson Mandela, die
gentleman, dieeerlike
politikus van wie jy
.
reguit kan verskil,
.
Mandela, 'n man van
self-dissipline, sonder enige bitterheid.Mandela, die warm, openhartige mens, met 'nsin vir humor, 'n
persoon van aristokratiese grasie.
Dit is hoe verskeie kabinetsministers wat die afgelopejaar heelwat met hom te doen gehad het
sedert sy vrylating, hul indrukke
van hom, en die merkwaardige
wisselwerking tussen hulleopsom.
Sulke opmerkings is 'n aanduidingvan watter besondere persoonlike verhoudinge daar in die jaar
tussen Mandela en sekere regeringsleiers ontwikkel het, ten spyte
van diepe en sorns bittere verskille
tussendie regering en dieANe.
Pik Botha, minister van Buitelandse Sake;wat buitedieopenbare
oog dikwels met Mandela te doen
kry, verwys. na hom in private
gesprekkemet groot respekas "die

DieOubaas van 'wie jy
reguit ken verskil

N

Oubaas".

No een jaar van
vryheid is Nelson
Mandela steeds 'n
dominante figuur in
die politiek. HENNIE
SERFONTEIN het met
kabinetsministers
.en vertrouelinge
oor die mens agter
dle politikus
gepraat

.

Botha sa: "Mandela is uiters
bedagsaam oor sekere sake en
probleme, wat vir andermense op
die oog af nie so belangrik mag
wees nie, veral as dit gaan oor die
nood en behoeftes van gewone
mense."
Hy beskryf hom asiemand wat
"uiters waardig en hoflikis, 'n fyn
humorsinhet, 'n aangename geselstranthet en gemaklike geselskap is.
"Ons respekteer mekaar genoeg
datonsreguit met mekaarkan praat,
sonder om mekaar se motiewe in
twyfelte trek.
"Ditis opmerklik dathygewoonIik ons gesprekkein Afiikaans begin,
iets wat 'n mens besonder op prys
stel."
Botha waarsku egter dat "Mandela miskiendie verdiende hoeinternasionale aansien vir homselfmag
interpreteer as ondersteuning van
dieANC".
Kobie Coetsee, minister van
Justisie en van Korrektiewe Dienste, is die minister watdieeerstedie
nie-amptelike gesprekmetMandela
'naantal jaregeIede indiegevangenis

Nelson Mandela

Koble Coetsee

sessies, wat baie hoe eise aan sy
brein en liggaammoet stel,ontsnap
geen geleentheid tot humor hom
nie. Wat weinatuurlik ook waar is,
is dat sy stylvan absolutegeloof in
sy eie standpunt in die persoonlike
interaksie soms inhiberend is.
"In dieverband is sy openingsrede
'No you are wrong! The position
is:..' 'n tipieseMandela-'gambit' wat
. al menige opponent moes ontsenu

pelhet: "Almal verwag 'nkoelbloedat dit inder waarheid 'n uitvloeisel
wasvanwat binre Suid-Afrika tussen
dige intemasionale terroris, en hier
die ANC en die regering aan die
komMandela met sy grasie ensjanne.
gebeurwas.
Die aristokratiese wyse waarop hy
"Opponerende groepe uit ander
die internasionale forum betree het,
was indrukwekkend.
lande,soosdie Israeli's en die Palestyne, het openlik gese hulle was
"Dit het ingesluit mense soos
jaloers oorwatby ons in Suid-AfriFrancois Mitterrand, Jimmy Carter
ka aan'tgebeur was.
en die veteraan-filmster Gregory
"'n Palestyn het opgemerk: 'Dit
Peck.Ek was teenwoordigtoePeck
kan nie by ons gebeur nie, omdat . aan hom voorgestel is.Mandelahet
Sharnir nie 'n De Klerk isnie, en
met soveel agting en geneentheid
teenoor hom reageer, dat 'n mens
Arafatnie'n Mandela nie,""
Wessels beskJyf hoe Mandela
maklik kon dink dat dit Peck was
die intemasionalegehoor oorromwat 27 jaar op Robbeneiland was,

Plk Botha
en Mandela27 jaar in Hollywood.
ANC-amptenare watin werksituasies met hom te doenhet,werp meer
lig op Mandela se werkswyse en
benadering.
BarbaraHogan, sekretaressevan
die ANC se PWV-streek se: "Hy is
ontsettend goed met die hantering
van krisis-situasies, vera! omdat hy
bereid is om geduldig en aandagtig
na die problemevan anderte luister.
"Met die voortdurende gevegte
aan die Rand was ek dikwels getuie
hoehy voortdurend vir gewone mense
en leidende groepe toeganklik was
wat na sy huis stroom om hulp te
soek.
"Miskien is dit ook sy een
swakheid, omdat dit beteken dat hy
daardeurdikwels totaal oorwerk is."
Zola Skweyiya, 'n ANCregsgeleerde, beskryfMandela ook
as 'n mens wat bereidisom geduldig
te luister, hoewel hy gewoonlik
verbasend goed ingelig is.
"'n Baiebelangrikekenmerk van
hom is dathy 'n leier iswat bereid is
om openbare risiko's teneem om dit
te doen wat hy glo gedoen moet
word om die ideaal wat hy vir die
ANC in Suid-Afrika gestel het, te
bereik."
"n Treffende voorbeeld hiervan
is sy absolute verbintenis tot die
onderhandelingsproses en die verdediging van sy standpunt tydens die
ANC se raadplegende konferensie
in Desember verlede jaar."

heL"
Adriaan Vlok, ministervan Wet
en Orde, sa verlede week in Kaapstad: "Inmyvelekontaktemethom, .
bevind ek dathy 'n gentlemanis. Hy
'is werklik eerlik in sy pogings om
OOS-LONDEN - Na 'n jaar en 'n half onder die gemeenskap terug te neem.
vrede in dieland te bewerkstellig,
Gqozohet ook ooreengekom om die mense te verwelddadige juk van die Ciskeise regering, is die
. "Ek vind dat ek groot aanklank
goed vir hul verlies aan beweegbare besittings, insluiNkqonkqweni-gemeenskap in Oos-Peelton se toekoms
met hom het.Ons is gedurig in vertende lewende hawe, toe hulle gevlug het.
uiteindelik verseker. Di6 gemeenskap het R500 000
binding metmekaar. In ons gesprekke
kompensasie van die Suid-Afrikaanseregering ontvang,
Die inwoners is baie hoopvol na die onlangse veris ons oop enreguit met mekaes,:gk
en 'nooreenkoms dat hulle in hulgeboortelandherinkorwikkelinge en is vasbeslote om met die proses van
vind hom 'n man met wie 'n mens . poreergaan word.
rekonstruksie voort te gaan.
kafi verskil."
Die opgeruimde luim van die inwoners weerspieel
Die inwoners het verskeie projekte begin, soos om
Leon Wessels, adjunk-minister
nie net hul oorwinnings oor die Ciskei- en SA regering
werkgeleenthede te skep en opvoeding in diegemeenskap
van Buitelandse Sake, praat in
nie, maarook die feit dat hulle die ooreenkomsgrotentebevorder. Dit sluit in 'n voorbereidingskool, leesklasse
gloeiende tenne van die "fantastiese
deels selfbesleg het,
envolwasse-opvoeding,'n vark-en hoenderboerderyen
wisselwerking" tussen hom en
Hullehetregstteeks met die Suid-Afrikaanse ambasnaaldwerksessies. Twee mans en twee vroue van die
Mandela, tydens die intemasionale
sadeur in Ciskei, . Pieter Goosen, en sy gesant, Izak _ NRA-komitee (wat uit agt lede bestaan en ongeveer 2
konferensie in Oslo in Mei verlede
Heath,onderhandeL Hulle prokureurs isnet ingeroep as
000 inwoners met gekose straatkomiteesverteenwoorjaar.
dinge "moeilik" gegaan het,
dig)vertelvan die bates wathulle verowerhet sedert hul
Die hantering van konfliksituaDievorigeambassadeur, Chrisvan Aardt, het deurterugkeer na Suid-Afrika.
sies in lande soos Suid-Afrika, Is- \ gaans geweierom die gemeenskap te help, en het op 'n
Die grootste rede tot feesvieringe is die RSOO 000
rael, Ierland en China is bespreek
.kompensasie wat hulle ontvang het, "Daarbestaan geen
keer selfs erken dat hy geweet het van die Ciskeise
met verteenwoordigers vanopponeregering sepianne om hul huiseop Peelton te vernietig.
presedentdaarvoornie en komneer op'n bekentenisvan
rende groepe in die lande almal
Dievoorsitter van die Nkqonkqweni-gemeenskapsdieSAregeringdat inkorporasie by Ciskeidieverkeerde
aanwesig.
assosiasie (NRA), Msondezi Simandla, reageer so op
ding was," sa Mike Kenyon, 'n veldwerker van die
Na Wessels se toespraak - wat
die oorwinning: "Dit beteken nie dat die Suid-AfriGrahamstown Rural Committee.
. plaaslik eninternasionaalaangepys . kaanseregering di6 een is wat onswil he nie, Ons wil 'n
" Diegemeenskap het hul eisevir kompensasievir hul
is as die eersteonomwonde skuldnuwe Suid-Afrika met 'n regering van die mense M."
.vernletigde eiendom in September verledejaar aan die
erkenning deur 'n regeringslid- het
. Suid-Afrika het water, riolering en 'n skool aan die
regering voorgeIe. Daarin is dielroste van die boumateriaal
Mandela voor die volle gehoor
inwoners belowe.
en arbeiduiteengesit, Hoewel nie die hele bedrag nie,
opgestaan om hom geesdriftig die
Dieinwoners het ingestem datdie regeringR40 000
het Suid-Afrika 'n redelike bedrag uitbetaal.
. hand te gee.
vandiekompensasiekan leen omdie skoolte bouen die
InAnder oorwinning vir die gemeenskap is die penWessels vertel: "Die internasioonderwysers te betaal,
sioenewat Suid-Afrika sedert verlede jaar Oktober aan
nale gehoor was verstom oor die
Diekompensasieis vir huise wat in 1989deur Lendie inwonersbetaal. Simandla vertel hoe "Suid-Afrika
besondere sigbare hegte band en
nox Sebese regering platgestoot is.
die NRA genader het om toestemming te kJy om die
wisselwerking tussen ons. Want
Diebesluitvandie Suid-Afrikaanseregeringvolg op
dorpbinne te gaan om die geld te beskerm".
almal het gewag vir die groot konmeeras 'njaarvan weerstand teendie Sebe-bewinddeur
Ditis in kontras met die Sebe-tydperktoedie polisie
frontasie tussen ons, watnooitplaasdie gemeenskap en hul gedwongeinkorporasie by Ciskei
dikwels die dorp binnegegaan het om die inwoners
gevind het nie.
in Augustus 1988.
lastigte val. Nou is daar nie polisie van Ciskei of Suid"Dit.wasook vir almal duidelik
NouhetdieCiskei-regering vanbrig OupaGqozo, na
Afrikaop die dorp nie.
dat dit nie net 'n persoonlike vergesprekke met die gemeenskap, die Suid-Afrikaanse
- CLAIRE KEETON en PHILA NGQUMBA,
houding in isolasie was nie, maar
regering amptelik versoek om die Nkqonkqweni-geEcna

Peelton kry kompensasle vir verskuiwing

..

Adrlaan Vlok
begin het,
Hy beskryf sy indrukke oor
Mandela soos volg: "MnrMandela
se.self-dissipline en sterk karakter ..
spreekuit die feit dathy die 27 jaar
waarinhy weg uit diepubliekeoog
was, gebruik het om positiefoor sy .
politieke doelwitte te dink. Hy kon
net sowei die tyd gebruik het om
politieke kwetsure te ontwikkel, en
net bitterheid oor te hou.
"Dit is merkwaardig datsy selfdissipline hom gelei het tot'n posi- .
tiewe uitkyk.
'
"'n Verdere, uiters interessante
kenmerkvan mnr Mandelais dathy
in gesprek en in onderhandeling
homself in geen onsekere opponerende taal kan uitdruk en die volgende oomblik is hy die gemoedelikheidself.
"Selfs aan die einde van lang

Vrye Weekblad, 15 Februarie'1991'·'
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Woestynbobbejane se
stryd teen die groot dors
'n Klein troppie Kaapse bobbejane in 'n afgelee kloofin
die Namibwoestyn in Namibia se stryd om oorlewing hou
regstreeks verband met die jaarlikse vloed van die .
Kuiseb-rivier. As die rivier nie afkom nie, moet die
bobbejane 'n ander plan maak. Dr CONRAD BRAIN en dr
GINGER MAUNEY van die Woestynekologiese
Navorsingeenheid van Namibia, het die oorlewingstryd
waargeneem en heelwat oor die diere se
aanpassingsvermoe en gedragspatrone ontdek. Hier is 'n
verwerking van die twee wetenskaplikes se ervaring.
soos vertel in die onlangse uitgawe van African Wildlife·
DIT wasmaarnet nog'n gewone, warmdagin .
die woestyn, maar nie vir die klein troppie
Kaapse bobbejane in 'n kIoof by die Kuisebrivier in die sentraleNamibwoestyn nie.AIle
water in hulle gebied het opgedroog. Hulle
was reeds elf dae sonder water.
Suidvan die kloofstrekdie sand seevandie
Namib, noord dieeindelose gruisv laktes, aan
die oostekant 'n kloofsander plantegroeienin
die weste geen kranse om onder te skuilnie.
Die trop was tot 'n nou strokie vloedvlaktein
die kIoof beperk - 'n gebied sonder enige
permanente waterbronne.
Vir wateris di6woestynbobbejane afhanklik van die kortstondige jaarlikse vloed van
die Kuisebrivier wat die holtes in die wande
van die kloof vul.
Soos die holtes opdroog, moet die bobbejane - saammet gemsbokke, zebras, jakkalse
en hienas - diep gate in die riviersand grawe
om water te lay. Di6 watergate, saam met 'n
bietjie waterwatdeurdie rotse syfer, moetdie
trop deurdie lang,droe maande voordievloed
aan die lewe hou,
Maareenjaarhetaldie water opgedroogen
die rivierhetnog nie afgekomnie. Die situasie
was ~tiek en die bobbejane moes ietsdoen.

Bobbejane is bekend daarvoordat hulle minstens een keer per dag water soek.
Die bobbejanese optredenadathulle water
opgeraak het, her drr Conrad Brain en Ginger
Mauney verbaas. In plaas daarvan om die
permanente waterpoelein die kaal oostelike
dele van die kloof te bereik, het hulle weswaarts, verderweg vanwater,na plekkies met
plantegroei watas voedselkan dien, beweeg.
Hulle weswaartse trek het 'nvoorspelbare
en gerieflike roete gevolg. Nadat hulle'n kortpad
oor die bewegende duinegevat het, het hulle
na die vloedvlakte in diekloof- in werklikheid
'n Iiniere oase in die woestyn - afgedaal.
Die bobbejane het 'n deel van die kloof
bereik waar die droe rivierbed skielik wyer
word en die skraal plantegroei oorgaan in
kolle met akasiabomeen mosterdboombosse.
Rondom di6 inheemse bome en bosse was
baie uitheemse plante, soos doringappel en
. wilde tabak, Hier het hullegestop..
Dit is hi6r waar Brain en Mauney gesien
het hoe die gedragspatrone vandie bobbejane
oomag verander. Waar bobbejanegewoonlik
'n verskeidenheid van kossoorteeel, het hulle
hul nou op enkeles toegespits.
. Drie voedselplante is uitgekies en geduren-

Ole bobbeJane het tot agt uur per dag ontspan
de kort, gekonsentreerdevoedingsessies geeet,
Gewoonlik, as daar genoeg water is, word
die plantsoorte nie geeet nie. Maar vanwee
die hoe voginhoud daarvan word dit in
droogtetye geeet,

Die bobbejane was versot opdie dun lagie
aan die onderkant van die bas van die anaboom. Lang stroke bas van jong bome en
takke is afgestroop, en die sappige lagies
onderbas is afgetrek en gekou, Dit was gewoonliknodig dat 'n volwasse mannetjiedie
eerste strook bas aftrek, omdat die wyfies en
kleintjiesnie sterk genoeg was nie.
Tweeander plante wathulle geeethet, was
die mosterdboom se bessie en die murg van
die wilde tabak, 'n giftige plant vir vee. Een
bobbejaan kan die murg van 20 plante eet
sonderom siek te word.
Omdatal die plante saam in 'n kleingebied
voorkom,was dit nie nodig virdie bobbejane
om baierond te beweegnie, Hullehet ook net
soggens vroeg en laatmiddag,wanneer dit relatief koel was, kos gesoek. En soos die een
waterlosedag op die andergevolghet, hethulIedaaglikse bewegings so te se heeltemalopgehou.
Die bobbejane het eienaardige houdings
ingeneem,soos om wydsbeenenoopmondop
hul rfte te la, terwyl hulle vir buitengewone
lang tydperke - tot agt uur per dag- gems het.

(Folo: African WIldlife)

NIi tweewekevanontbering en steedsgeen
vooruitsigop waternie, het dit egterbegin lyk
of allesvrugteloos was. Hulle swak toestand
het hulle lewensbelangrike kossoek-sessies
begin belnvloed,
•
BrainenMauney het die eerste tekens van
die versplintering van die trop begin waarneem. Diemannetjie aan die bopunt van die
rangorde, wat in 'n onlangse geveg beseer is,
het waggelend weggeloop om te gaan sterf.
Twee ander volwasse mannetjies wat baie
agteruitgegaan het, het ook na 'n onbekende
bestemming weggedwaal.
Diekleintjies hetheeltemal opgehouspeel,
en toe die derde week sonder waterverbygegaan,
het ditgelykof dieeinde van die kleintroppie
bobbejanenaby was.
Maarkwart oor ses op 'n Vrydagaand het
die einde van die wag vir Brain, Mauney en
die bobbejane aangebreek. Die rivier het afgekom en die vloedwaters het in die rigting
van die trop gestroom.
'
Dieoorlewende bobbejanehet vinnig gereageer, Alma!kon skielik weer hardloop- tot by
die eerstewater vandie jaar wat soos 'n slang
oor die droe sand nader gekom het. Daardie
nag kon die bobbejane weer in die kloof gehoor word, en vroegdie volgende oggendhet
die kleingroepie oorlewendes met dieterugtog
begin, a! teen die vloeiende stroom op.
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Picas In keel man, en neem die voortou
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no aanleiding van die
t.:· .'";:>voorblad en pornografie- ' .
.", ...
ariikels in Vrye Weekblad ~/.~:{~.:::;y::'";,.
....You.said thatnn one had yet passed com- . -van··.J-f-ebruarie 1991-.-,-Di9-·--~::':'~:.:2';':~';;~J.~~ .
ment on either for or against the semi-nude
7::-::;::~"';."i-;~:-:':::"::::"::;:;;;".
...w.- Persomllw I am 'tein~~ _
week. p ~ onsn poor...." r~-"·-:,~-·"
i. .
ili~;it~re(Sinceill'f~i~~~k-:lik~)~tit---van-die6riewe-'--' '--'-,------r0:.~"· .'.-,.,"";daring remarksintheSunday Times (3February 1991)regard~gyourfr?ntpagespreadof
~:aris~bruaryISsue, I WIsh to add to your
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Februarie d4arom as eroties. Ek het lank na
haar gekyk: die heupe, die donker, die goue
vel. En weet u, ek het gewonder hoe lyk haar
gesig, Drtiserotiek,Die voortdurendeonvermoe. Die(onafgeslote)naakte werklikheid.
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--CciirotKmg ven Koop,Tcicf skryf:· .

......f-~',:;. In haar artikel oor pomografie slayf Pearlie
••..;:<: :.',<i "Joubert aar'""Iiomo@iew-amnweregeoiiiik
word ... kan lei tot (die) mishandeling van
diere. "
NOll wonder 'n mens walter diere sy in
gedagte het. Sweerlik nie die groterbeskermde
spesies soos die swart- of witrenosternie. En
watter spermwalvis (of selfs aard- of ystervark) metselfrespek sou hom of haar aan my
attensies steur. Ek bedoel, daar is daremperke
aan die mensse seksuele hubris.
(Briefverkort-Red) .

.; Verkoopbaar,
Salomle van Aardt van
Kemptonpark skryf:
Die debatoorpomografie blyaktueel.Watmy
geinteresseerhet indie pomografie-artikel in
Vrye Weekblad, wasdie argumentedaarvoor
en daarteen. Die tweeweerspreekmekaar in 'n
groot mate,
Byvoorbeeld: Dit kan goed wees, want dit
venninder seksuele aggressie; teenoordis sleg
want dit kan ander seksmisdade soos bestialiteit en pedofilie aanmoedig.
Tog dinkek die argumente daarvoor wen.
Ek dinkdieselfdegeld virgeweld. Ons is al
so gekondisioneer enafgestomp datelkeHIm,
boek, fotomeeren meer stukkend moet wees
om Inimpaktehe. Diemedia is ook somagtig:
daar hoefnet'n paarkeer oor 'n taboeberig te
word om ditaanvaarbaar te maak.
En omdat seks, naas die drang tot oorlewing die sterkste dryfveer agter menslike
handeling is, is dit somaklik om te verkoop.
(Briefverkort - Red)
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....~.~ Swartrenosfer?

~~~~~~~
does nothing for me or my perception of art.
to;:," ': .~
., -.
Mass productionmerely makes vile and dis- 'aggressie as 'n afwykendeseksuele ingesteldL·'~gusting so-calledformsof art accessible toall
heid onderbou, is pomografieas sosiale ver'
the MEN in the street.
skynsel myns insiens simptomatiesvan minI do notwant todiscusswhether thepicture
stens twee historiese strominge.
was art, eroticismorpornography.To eachhis
Dieeerste ishistories-moreel van aard, Die
own. What I would consider as a gigantic. fundamentele individualisme rig hom op die
statementwould be if your paper was the first
volslae morele selfbeskikking van elke mens.
to show in "artistic form" a full frontal erec- Dus dat elke mens, afgesien van die vermoe
tion.
om te handel en te li14t handelsoos wat hy/sy
That would have placed your paper one
ditgoeddink,hy/syookimmerinspraakhetin
step aheadofall thepornographic magazines.
antwoord op die vraag na wat orde beh66rt te
Give the women in the country an eyeful of
wees. Di~ fundamentele ingesteldheid is reeds
what a REAL man looks like. Then women
sedert Plato metreelmaat blootgele en ondercan compare whatthey've got with whatthey
myn. (V gl Kant se "Reinen Vemunft", Reishould have. Perhapsmost men do not match
degger se "Sein und Zeit" en meer resent,
lesers het gevra datons 'n foto van
up to theirpartner'sidealsand therefore donot
Alasdair MacIntyre se "After Virtue" in die
'n kaal man moet plaas..-tJler Isdlt...
wish to be compared
verband), Die oerdwalingvan die fundamenGo on, make a bold statement. Give us a
tele individualisme, naamlik dat sosiale in- .Mag en Pyn is twee kodes wat konsekwent
binnediekader van die pomografle raakgelees
front page spread of a man - if you havethe
teraksie 'n ou-ou leuen is, gaan vera! hier en
balls.
'
nou, in di6 tydsgewrigin die land maar mank '{raakgevoel?) word, en juis pomografie se
vermoeom di6 in 'n resiproke verhouding tot
aan erkenning.
mekaarte
laat staan, is myns insiensdiemees
Die tweedeis histories-ekonomies van aard.
Naakte werklikheid
Seks het baie metgeldgemeen.Daarommeen kommerwekkende trek van pornografie.
Pomografie propageer die totalenegering
Johann Beukes van Pretoria skryf:
ek dat pomografie moontlikook oor die boeg
vandieintelligente,
kompJekse interaksie tussen
Ek het die bydrae oor die verband tussen
van die kapitalisme gegooi kan word, juis
pomografieen erotiek/kuns(V rye Weekblad,
orodatdie kapitalisme diewisselwerking tussen mense, en verder buit dit ook die mens se
weerloosheid ten opsigtevan strukture - moreel
1 Februarie 1991) met groot belangstelling
mag en pyn met soveel sukseskon propageer.
.
en
ekonomies - en sodanige strukture se begelees. Di6 bydrae herbevestig u vermoe tot
En dit is presies wat ten grondslag van aIle
heptheidmet mag en pyn uit.
joemalistieke objektiwiteiten bogemiddelde pomografie Ie:die vermoeom te manipuleer,
Terloops, die onderslreidtussenerotieken
verslaggewing.
die vermoe om rits-rats te stimuleer, die verpomografie
is kompleks, en daarom is die
Net enkele aanvullende opmerkings indi6
moe om te gee, te neem en om aIle grense vir
leser of kyker dikwels aangewese op "gutverband: Afgesienvan die tradisionele argudie rasionele by wyse van orgasme te elimifeeling", soos wat die regsgeleerde inu artikel
mente teenpomografie,naamlik dat dit sterk neer, die vermoe om nuwe grense vir die
dit ook stet Ek beskou u voorblad van 1
seksistiese ondertone het, en sowel seksuele
rasionele by wyse van orgasme te' innoveer.
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DIE week was dit 20 jaar sedert PW Botha

wyk voor die aanslag na siellose plekke i
soos Manenberg, Bonteheuwel en Hanover- ,
ontwikkeling die stootskrapers Distrik Ses
park, waar hulle vandag nog met hoi nabinnegestuur het, hoofsaaklik om die onsatewoon.
versetlike kultuur van nie-rassisme aan
Daarmee saam het 'n kultuur ryk aan
die voet van Duiwelspiek uit die
die Kaapse tradisie en 'n belangrike toeapartheidstelsel en die geheue te ban.
riste-aantrekkingskrag vir ewig verdwyn,
Dit was vier jaar nadat die besige veel- , Daar word vertel dat in die dae van die
rassige woonbuurt tot blanke gebied
passasierskepe, toeriste reguit van diehawe
verklaar is, en vandag is dit enkele weke
afbergop is om te deel in die atmosfeer van'
voordat dit uiteindelik weer deel van 'n
smokkelhuise en kafees, en die interaksie
groepsgebiedlose Suid-Afrika sal word.
van kulture.
Die stootskrapers het meedoenlees korte
Sedertdien het Distrik Ses die ondermette gemaak van waardevolle, eeue-oue
werp van talle boeke en gedigte geword, 'n
en onvervangbare argitektoniese en kulsimbool van die struggle en word dit alterturele erfenisse,
wee bestempel as "die skandvlek van apartDie 66 000 inwoners het emosieloos geheid teenaan Tafelberg" . 008 ken dit slegs

I

as destydse minister van Gemeenskaps-
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saam besluit of ons 'n monument, 'n geaan die enkele fotografiese rekords, meesmeenskapsentrum of goedkoop behuising
tal aan die argitektuur.
daar gaan he," het hulle volgehou.
Van diemeer astwintig kerke en moskees,
Die Hands Off District Six-Committee
die skole, hospitale en eiesoortige wonings
(HODS), wat hom vir die doel beywer het,
staan nog net enkele kerkies op die kaal
bult, waarop sedertdien 'n onooglike kol- - beplan 'n herdenkipgsdiens in Maart wat
gepaard sal gaan .met die bekendsteIIing
lege, polisie-woonsteDe en die omstrede
van nog publikasies oor die gebied.
"yuppie-apartments" gebou is.
"Ons weierdat DistrikSes omskep word
Kapenaars praat van die "Verlore Stad
in 'n soort Alice in Wonderland om die
van Zonnebloem" soos dit deur die regeregering se vlagskip van 'n Nuwe Suidring herdoop is om seIfsdie naam te probeer
uitwis.
Afrika te word," het Anwar Nagiah van
HODS onlangs nog aan Vrye Weekblad
Die bevrydingsorganisasies het tot dusver
gese. "Buitendien kan die subkultuur wat
hulle ten sterkste verset teen aI die "grand
daar bestaan het, nooit weer herskep word
schemes" om Distrik Ses in ere te herstel.
nie,
"
"Nadat apartheid afgeskaf is, nadat die
groepsgebiede verdwynhet, dan kan almal
- CHRISTELLE TERREBLANCHE
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I wish for a miracle too merciless to mention
J
Diebulldozers, hulle' gakom
romtomtom
dom

wasons mos,
st6mmos
al die djare
Klaar gakom het hulle
enplat gadonner
alles Meso
, alles, alles
hyse, harte
die lot,
alles,
God!
- Soptllie,
Klim yt die klippe yt
op,
6p!
Djy dink siekerek is cynical?
God, pellie, ek is serious
soesdjy nie kan wiet nie
so serious
So djy moet my glo
oldou sound ek ridiculous
Klimyt die klippe yt
60p, ptllte,
Klimyt die klippe yt
6p
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ONE day I shall sit down andwrite
a book about my life. And the first
sentence of the book will be: "Call
Me Ismail".
The second one will be: "Oh,
.does that mean you arefrom Cape Town?"The
reply would be: "No, I was born and raised in
Johannesburg. I spent a few years in DistictSix
though, at about the time when most of the
people weremoved - between 1968 and 1973..."
The reason for this type of start to a possible
autobiography is not as much rooted in my
battle with a serious identity crisis as it is with
the stereotypes thatthiscountry, orrather, apartheid has produced.
Each time I meet a person for the first time
that person is at once confused and mildly
surprised, but terribly predictable.
First, because I look caucasian, but with a
name likeIsmaiL..? Then a so-called Malaythat
looks caucasian...?
Thereafter, well, if you are Malay, thenyou
have to be from Cape Town! Hence the rapid:
"Does that mean you are from Cape Town?"
That all people who are classified Malay "must
be from Cape Town" pervades the SouthAfrican psyche and is not unique to white people
only.
My coup de theatre is when I say that I am
black... as in, not white.Nevertheless, as I stood
there in the heart of what was Distict Six onthe
spot where my aunt's home - she cared for me
then - stood almost 20 years ago, I tried desperately to conjure images, perhaps memories of
the place, as I knew it.
Alas, the memories are gone. The mindhas
incredible resolve in erasing depressing memories. Plus, all that remained after the removals
was a lot of hitler emotions - and they usually
don't last very long either.
However, it is ideas that humans cling to.
The idea of uprooting a community is simultaneously perplexing or disturbing and a sourceof
benign amusement.
Surely agovernment that uproots itscommunities, perhaps the manifestation and locusofits
own identity, heritage and history, must be
I stupid and terribly fatalistic.
Anyway, in astrology it is believed thatthe.
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Hoe kan jy brag oor Kaapstad os
Distrik Ses nie meer doar is nie?
ISMAIL LAGARDIEN. politieke
korrespondent van The sewetcn,
onthou die vraag wat In vriend hom
gevra het terwyl die owerheld '
besig was om Distr!k ~es te sloop.
Hy skryf oor sy kinderjare in die
buurt wat die week 25 jaar gelede
gesterf het
constellation of stellar events has an influence
on the life and time of a human being - until
Marx came along and reorganised that idea.
He felt that it was the constellation of social
(secular) events that determined what course or
direction the lives of men and women took. And
what better a place to look up the events of any
day than in the print media. So, having chosen
the latter option, I wandereddown to the library
on the eve of the opening of parliament and
asked the librarian toshowme newspaperreport
from around the time I spent in District Six.
In an article in the ArgusofJanuary 26, 1972,
a reporter wrote a requiem for District Six.
"District Six", the picturesque home ofCape
Town's coloured (sic) people, for many, many
years, is dying. And like most deaths, it is a
painful, pathetic and extremely sad process.
"Warm animated life throbbing through the
narrow cobble-stoned streets, will soon be gone
as the curtain of the Group Areas Act falls on a
village - and an era - rich in heritage."
That is what the zeitgeist of the time was one of the utter despondency, degringolade and
death - the death of an era.
A few years after I had leftDistict Six, an old
friend (he playedfly-half andI played scrumhalf
for one ofDistrict Six'x better teams) said tome:
"Jy weet, oulsmail, watmy opvreet, is, hoe kan
'n mens van die Kaap praat and jy kan nie
District Six mention Die? Hoe kan jy brag van
die plek as District Six nie meer daar is Die?",

part of Cape Town as the castle the first settlers
built District Six had a culture that today, ironically, I find terribly patronising: that of the
"Coon Carnival".•.
From District Six you could see ships coming and going in the harbour. When the half-adozen mosques (or so, I forgot how many there
were then) sent out the call to Muslims to come
to prayer, it resonated across the bay area. '
Sometimes you could hear individualmuezzins from anywhere on the slopes of the moun, .,
tains... "That is Mogamat Salle from the Chappini street Mosque"... "That is Boeta Dulla,
from the Muir street mosque".
During the short summer evening a group of
us would sit on the corner of McGregor and
Upper-Constitution Streets and singor shoot the
But communities are remarkable, they mumoon.
tate during the times of stress and attack or
Many years after moving out of District Six
I visited the Muslim quarters of the old city of
dissection and dissolution and take on new
shapes and attitudes. The horror is the country
Jerusalem and it is here where I found similar
as whole, for after truncating its natural herifaces, and smells.
Everybody knew everyone else. Nobody was
tage, it is left with nothing but hatred, fear, anger
and bitterness.
ever without food or someone who cared for
And it is with these feelings that we enter the
them. At least in the circles I moved in this was
the case. District Six was in a bad way, physinew South Africa, it is with these feelings of
cally bad, if they saw it suitable for redevehorror that I stand here today, next to the Ellesmere Street Mosque from which the muezzin
lopement for whites, so too would it have been
today woke the neighbourhood for morning
for the indigenous people.
prayers.
Today there are rumours that nowhiteperson
This morning the muezzin's prayers fall on, will buypropetty there. 'They all think it haunted,"
diffident neighbours, indiffirentears. The people
an old lady , a former tenant, said to me this
who now live here, in what is now known as
week.
Zonnebloem and they will always remember
I wished for a moment there were ghosts.
It is almost passe to say that it will never be
that they got this beautiful view by default and
that.tens of thousands of people were displaced '. the same again, and it is a waste of time to
complain - protest is futile.
so THEY could get work early and lie in the
There may be few memories left in my mind
shades of the Mosques and that famous mountain. It is not just District Six that is an embarofdistrict Six. I may also cringe wheneverI hear
rasment. A couple of years ago, I visited afriend
whites speak of the Coon Carnival. And in the
archivestheremaybealotofstoriesaboutcrime
in Loader street on the slopes of Signal Hill
and violence in District Six. But as I stood, on
across the bay area from District Six.
When I told my dearfriend, who now lives in
the spot where our bedroom was, I kicked into
the dirt, and saw beuatiful terrace houses now'
Mitchells Plain, he laughed and said: "Did you
know my wife was bom and raised there, at
occupied by strangers, and heard the meuzzin
number 36 Loader street?"
call the faithful to sunset prayers and noises of
I visited number 26, and the new tenants are
the city and harbour...
trendy white yuppies... District Six was many
I wished for a miracle too merciless to menthings to its people. It had a history that was as
tion...

Proudou gabou
patheticpellie .
stil ou
djy fancy djy staan nog
one-way
djy fancy nog: one day, one day?
'Is wishful thinking daai
proud ougabou
patheticpillie
quiet ou
djy word gedemo/ish se ek vi djou!
Wat was djy?«
'n Cash-store?
'nKerk?
Ma daai was onec upon a time, pellie,
once upon a time...
Nou wiet ek nie exactly wdt is onse crime
rna ekendjy
is suppose' om te wiet crome doesn' pay!
So pellie,
dis geskryfen gesign en dfs 'n must
djy sal vanish hieso in 'n cloud ofdust!
Hoor djydieperepote vannie bulldozers?
Ek sil djou mis...
Nou sakdjou kop
Nou briekdjou hart
Ko lat ons hyl dan, rna nie te hard nie
oor mense wat mal is, ptllie,
soes djyval...
dja, mal, ptllie
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ie feit dat meer as 80 persent
van alle beskuldigdes in Suid.Afrikaanse howe nie verdedig
word nie,diefeit datdie meerderheid van die beskuldigdes
swartis en die feit dat swart Suid-Afrikaners
min vertrouein die integriteit vanonsregstelsel het, het nie niks metmekaar te doen nie,
In akademiese kringe word die punt gemaak dat die onverdedigde beskuldigde in
Suid-Afrikaemstigbenadeelwordwanthy/sy
verstaan sy regte nie tenvolle nie,weet in elk
gevalniehoeom hulle uitteoefen nieisverder
in 'nnadeligeposisie want diehofverrigtinge
vind plaas in 'n taal waannee hy/sy nievertroud
is nie,
Ongelukkig bied 'n waardering vir die
tekortkominge op teoretiese vlak geen aanduiding van die dringende behoefte aan hervonning op die gebied nie.Johanna se storie
kan ter illustrasie hiervandien..
Johanna is 'n 57-jarige vrou wat drie kindersen 'n kleinkind onderhou.
Sy leef haar lewe lankin 'n township en .
besithaar eie huis, Voordiegebeure wat hier
vertel word, is sy nooit skuldig bevind aan
enige oortre<ling nie - syis nog nooit in hegtenis
geneem nie, ooknie in die tyd vandiepaswette
nie.
Johannawas as verkoopsvrou in diens van
'n ketringwinkel totdat syontslaan is.Dit was
nadat veiligheidswagte 'n botteltjie kamferroomter waardevan R3,47 inhaarsale gevind

D

het.

Johanna is aan die polisie oorhandig,wat

die tyd was wat nodigwas om vas te stel of
Johanna enigevorige veroordelings gehad

Alles

het

vir In
botteltjie
room...

tt5
tt5

s.... "

~~r,
r'\ "'"

haarweervrygelaat het nadatsy gewaarsku is b.J:) ';:';."
om die volgende oggend in die plaaslike Q.)
Ianddroshof te verskyn.
.
~
'nWeeknadatsy in diehof verskynhet,het
ek instruksies vanhaarvakbond gekry omuit
JURIE DE WET
te vindwat in die hof gebeur het, omdat haar
seunaan die vakbond gerapporteerhet datsy
weke later en Johannais steedsaangehou - sy
ma in die tronkwas.
is tronk toe gestuuren geen borg gegee nie.
Ek het 'n lid vanmy personeel na die hof
Ek:het die aanklaergebelen gevra wat de
gestuur om meerhieromtrentuit tevind. Met
helgaan aan.Dieaanklaer- 'nbaie aangename
die deurgaan van die klagstaat en die hofrekord het dit geblyk dat Johanna skuldig jong vrou - was diep in die verleentheid.
gepleit het, en dat die landdros na ondervra- . Hoewel die staat geen beswaargehad het dar
Johanna op borg vrygelaat word nie, het die
ging tevrede was dat sy inderdaad skuldig
landdrosgeweieromdatsy,die aanklaer, hom
was. waarnadie saale vir vonnis uitgestet is.
kwaad gemaak het,
Op sigself is dit nie buitengewoon nie,
Die saak isvir ses wekeuitgestel_omdat dit
maardievolgende hofsittingwas 'n stukofses
~

Dit het 'n verdere drie dae geneem om
Johannaweer terug indie hof te kry - drie dae
isomtrentdie vinnigstewat diemasjinerievan
ons manjifieke gevangenisdepartement kan
beweegom 'n 57-jarigevrou 20kilometerver
van die tronk na die hof te bring.
Nadat ek met Johanna gekonsulteer het,
was ek tevrede dat synie skuldigaan diefstal
was nie.
Sy het gese sy het skuldiggepleitomdat 'n
polisieman aan haar gese het die feit dat die
room in haar sak gevindis, is diefstal,
Ek: het daarin geslaag om haar pleit van
skuldigna onskuldigveranderte kry. Die saak
hetvoor die hof gedienen Johannaisontslaan
dieoomblik toe die staat sy saale afgesluit het.
Dit beteken dat diesaak teenhaar so swak
was dat dit nie eens gestel is dat sy 'n oortreding begaan het nie.
Johanna was gelukkig.Syhetnetagt dae in
dietronkdeurgebring.Was synie 'nlidvan die
valebond, wat bereid was om 'n prokureur te
betaal nie, sou sy sesweke in die tronk deurgebring het, 'n kriminelerekordgehad het vir
'nmisdaad wat sy nooitbegaanhetnie, en sou
sy ongetwyfeld 'n swaar vonnis gekry het,
Alles vir 'n botteltjie room ter waarde van
R3,47.
(Jurie de Wet is die skuilnaam van 'nprokureur
wat hoofsaaklik in Suid-Afrlkaanse kriminele
howewerksaam is)
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andag bespreek ek na die bekVandag staan ons op die drumpel van 'n
ende teologiese standpunt wat deur nuwefase indiesosialegeskiedenisvan SuidAfrika ondermeer weensdiesteun war gegrond
dieBevrydingsteologie gehuldig
is op die opsievir die onderdruktes. Goed en
word- naamlik die opsievir die
wel,
armesen die onderdruktes.
Watek graagin die verband wiIbespreek,
Nousit onsmet 'n dilemma wat ons nie kan
is nie soseer die opsie self nie, Wat vir ons, en mag ignoreeras ons graag die vrugte van
die opsie wiI pluk nie. Na welke dilemma
veralin Suid-Afrika vandag, beIangriklyk, is
wat ons die dilemma van die opsie vir die
verwys ons?
armes en die onderdruktes sal noem.
Dit gaan hier om die ongelukkigefeit dat
die onderdruktes, swartmense, wat in die
Virdiegene watnie so goed onthou nieen
diegene watnognooitdaarvangehoorhetnie,
bevrydingstryd gewikkel is, vandag ideolo- : ~
sal ek kortliks die opsie beskryf.
gies en prakties diep verdeel is en dat somAlle bevrydingsteologiee hou vas aan die
mige kerke en hooggeplaaste kerkleiers 'n ~
idee,op grondvan'n bepaalde begripvandie
opsie binne 'n opsie wiIuitoefen.
~
heilsgeskiedenis, dat 'n mens met reg kan
In die verlede, veral in die tyd toe swart- ~
praat oor God se genadige bevtydingsvoorkeur
mense nog nie polities streng en duidelik in
aandiegene wat aandie onderkant of aandie
verskillende politieke bewegings georgani- ~
marges van dieS!llletewing"vcrIa:cr.·-':'-:--:--_·· seer wtllt1\1e ·wu'ttit-maidik~1t~sie ,if C---:---._":'.
Opgrond hiervan ~toog dreteoroC! dat~, "die onde~~'1~~_1l~;te!.C~8~~ ~ .., ' ....
opsIe watCibdgetteem1let; 00k 'n teOlaglese .. -mr1c"ttI'eef.--------------.-.~-~,.. ~
enetieseopsievirdieChristelikc gemeente en
Swartmense wasmeerrondomkwessies of C,,!)
indiwidu moet wees.
strydpunte georganiseer as nou. Deesdae is
Dit geld vir die Swart TeolClSie, Latynshulle georganiseer in bewegings en rondom
TAKATSO MOFOKENG
~ Bevrydingteologie, ASiatiese Tebepaalde leiersfigure om bepaaldestrydpunte
ologie en dieEuropese Politieke Teologie van
te beveg.
mensesoosJurgenMoltmann.JMetzenKarI
Wat die situasie vererger is dat politieke blanke teoloe wat hul politieke keuses en
Barth.
kompetisie nou tussenbeide gekom het. Die aktiwiteite teologiesmotiveeren verantwoord
een leieren sybeweging vanonderdruktes wi! het.
Baieteoloeen 'npaarkerke het, vera! indie
Daarom pas die vraag bier goed: hoe molaaste twinrig jaar,ge<!is dat ook hier in Suidander leiers enhulle bewegings ore aansit om
tiveer'n bevrydingsteoloogteologies 'n opsie
Afrika alle kerkedi6opsie moetvertaal inons
die sogenaamde morele h~ grond alleen te
vir 'n gedeelte van die onderdruktes binne 'n
plaaslikesituasie.·
betree en te beset.
As 'n mensdit bier moet toepas, het hullePolitieke .kenners s! dat dit 'n normale bree opsie vir alle onderdruktes?
Is dit moontlik om'n teologievandi6 opsie
vervolg, sal dit daarop neerkom dat diekerk
politieke spelisen oat dit teverwagte was dat
te ontwikkel?
swart politiekebewegingsdit sou speel.
diekantvan dieonderdruktes,'swartmense, in
Ons dink dat dit onmoontlik is om 'n waarhul stryd teen apartheid en sy onderbou en
Met kerke en teoloe is dit 'n ander saak.
dige teologie daarvoorte ontwikkel,
kapitalisme moetkies.
.Hulle het dieontwikkelinge blykbaar nie verwag
As ons gelyk het,dan moet 'n mens verder
Baie Christene het dit gedoen, terwyl baie
nie en is daarom onverhoeds betrap,
gaanen vra ofdie oorspronklike opsiedeurdie
Inhulverleentheid-ofmoettnmensditiets
anderdit op teologiese gronde verwerp het,
kerkeen teoloe, waamaons boverwyshet,nie
andersnoem- bet sommige kerke en kerldeiers
Hiergaan dit nie om di6 debat nie.
van die begin af 'n beperkteopsiewas en dat
'.Wat ons weI interesseer, is die dilemma
teruggetreeofteruggevlugnahulpreekstoele
wat ontstaan het en wat vimdag nog voOrt-' terwyl andere, om teologies onbegryplike in die afwesigheid van 'n teologie vir 'n beperkte opsie die bevrydingsteologie .gebestaan as 'n uitdaging vir diegene wat di6 redes,'nopsiebinne'nopsievoorgehoueneen
opsie wou uitoefen en daarvolgensgehandel
of twee leiersgesalfenhullebewegings as na- rieflikheidshalwe aangegryp is nie?
Asdie fout nie teologiesisnie dan moet dit
het,
sionale bevrydingsbewegings aangewys het.,
. Niemand kan vandag twyfel aan die psiBaie mense wat die saak uit 'n liberale eties wees, met anderwoorde,dit moet in die
. gologiese ondersteuning wat di6 opsie en die
perspektiefbekyk,salsedatdithulle vry staan implementeringvan daardie teologie Ie.
As dit die geval is, en ons hoop so, dan
verkondiging daarvanaandie strydteenapartom 'n persoonlikepolitiekekeuse te maak en
moet die bevrydingsteoloe die probleemin
heidverleen het nie.
daarvolgens te handel.
Ons sou metdi6 argument saamgaan asdit oenskou neem en plaaslikeetieseoplossings
Miljoene Quistene en 'n paar kerke is
daardeur moreelbevryom steun aandiestryd nie was dat die persone nie in die verlede as daarvoor soek,
teen apartheid te gee,' sonder om skuldig te
liberale teoloebekend gestaan het nie:
voel.
Hulle het bekendheidverwerf as swart en (Dr Ta1«lJso Mofokeng is verbonde aan Unisa)
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As die
wind so
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weal, S005

hynou
daar
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die"demokratiese" groepe. .
Die "FrisWillem" is natuurlik'nantwoord
opdie "Frikkie" waarmee daar in diegeledere
vandie witteenstanders naFW verwys word.
En "Frikkie" is alive and well in die deep
platteland waarna daar dikwels vroeerin die
politiekverwys is.
Tekensvan die onwilligheid om deel te M aan
wataandiegebeuris, vind
'n mens duidelik in die
deurblaai van plaaslike
koerantjies, in geselsies by
die kafee of die haarkapper en by advertensies
waarin die eksklusiwiteit
van blyplekkegroot_
prominensie geniet,
•
"Onshou die sleutel tot
ons eie toekoms. Dis ons
toekoms en ons sleutel,"
beweer 'n beeldsprakige
dame nou die dag by 'n
teegeleentheid met voortreflikekoeksisters.
Dat iemandhaar letterlik sou opvat, hetsy
waarskynlik nie gedink nie,maar kortdaarna
weierdie voorste sleutelmakerop diedorpom
'nsleuteltesny vir 'n swartprokureurwatmet
sy regspraktyk in die middedorp beginhet.
Ongelukkig het die "bekende sakeman en
lewenslange inwoner" van die dorp nie net
geweier om sy dienste te lewer nie (soos sy
goeie maar dom reg sou wees), maar het hy
ook'''n vroeer bekende maar tans aanvegbare

T

erwyl daar lustig koers gekies
wordna dienuwe Suid-Afrika,
metof sanderdienodigecliches,
word die weerstand daarteen
opvallender op reis deur die
platteland en by die inloer op geprekke in
daardie windstreke.
Kennis (vriende in die "struggle") vertel
hoe beangs swart sakelui na hulle belange
omsien en die seilespan nawatterbriesie daar
ook al in hulle kontrei mag waai'i l
Die duisende amptenare wat 'n bestaan
gevind het binne die strukture wat die
apartheidbestel geskep het,besef, magteloos,
datdaar inderdaad 'n werklikheid bestaan dat
hulle sonder werkgaan sitsoos daardie stIUkture
Ofvernietig ofburokratiesgevulsal wordmet
vriendevanuitdiegeledere van die "wenparty".
En in onstellende gesprekke met studente
wat hulle aan die universiteit kom inskryf,
komjy agter dat die oorwinnaar-sindroom so
benewelend inwerk dat hulle werklik glo dat
hulle met die swakstevakkombinasie moontlik, verseker is van 'n stewigeberoepwanneer
hulle die dag gaan klaarmaak,
In die opsig kort daar duidelik nog baie,
baie, baie ure se harde woorde van die kant
vandie realistieseen verantwoordelike leiers.
Omverwagtings so 'n bietjiete temper en die
patrone van die nuwe gemeenskap uit te spel.
Daarsonder loophulle diegevaarom telaat
te wag voordat hulle die perd wil inbreek, of
bestaan daar 'n moontlikheid dat al hoe meer
nuwe Suid-Afrikaners hulle vertroue in Fris
. Willem se span gaanplaaseerderas in eenvan
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"D

deel",

Amerika het van die regters verskaf, en
onder die misdade uiteengesit in artikel ses
van die statute van die tribunaal was "die
ongeregverdigbare vemietiging van stede, dorpe
.en gehuggies... vernietiging nie geregverdig
deur militere noodsaak nie".
Hiroshima en Nagasaki het di6 omskrywing baie goed gepas,
wie beoordeel
die oorwinnaars?
Die joemalis WilfredBurchett, wat toevir
die LondenseDaily Expressgewerk het, was
die eerste joemalis wat die vernietigde Hiroshima bereikhet, Hyhetdie bombardement as
'n "atomieseplaag" beskryf- waarop sy persakkreditasie deur die Amerikaanse militere
owerheid teruggetrekis.
Die New York Timesse hoofopskrif was:
"NO RADIOACTVITY IN IllROSHIMA

maar...

Vrye Weekbiad,"lS'Febroarie 1991

Een van die neteligste
kwessies in die
Golfoorlog is die van
militere sensuur. ANDREW
BEATTIE kyk terug na die
ontploffing van die eerste-atoombom, toe die
Amerikaanse pers en die
staat volgehou hetdot
daar geen radioaktiwiteit
in die rui"nes van
, Hiroshima was nie, en
toe Amerika die born
beskou het as sy wapen
om die wereld se
toekoms te bepaal
RUIN", waarindie "kategoriese" ontkennings
van "fallout" deur die owerneid aangehaal is.
Amper 'n halfeeu later sterf mense nog in
Japan weens die bestraling war deur "Little
Roy" en ''Fat Man" losgelaatis.
Ek noem di~ episode omdatek glo dit het
ietste doenmet diehuidigedebaroor "vryheid
van spraak en uitdrukking" te midde van die
huidige oorlog teen Irak. Die atoombom het
dieuiterste vorm van sensuurgeword.
Die 20e eeu het die koms van Nukespeak
gesien: die gebruik van gerusstellende, selfs
strelende taal wat.politici in staat stel om
hulself en die publiek te distansieer van die
grusaamhede vanchemiese en kem-oorIogvoering en moordbendes.
Met die geloof in die "absolute wapen" het
diebehoefte vir 'n "absolutevyand" ontstaan,
en 'n soort uitverkiesingsleer dat die goeie
ouens altyd Armageddon sal oorleef.
Nie so lank gelede nie het dievoormalige
president PW Botha van ''konsensus-joemalistiek" gepraat, Ek neem aan dat die Groot
Krokodll, of sy toespraakskrywer, op sy
onoorspronklike manier hom verlaat het op
diejargon van Lord Reith, die stigter van die
BBC.
Reith het gemeendat dierol van die media
versterk is deur "objektiwiteit", "nieeensydigheid" en "balans"- woordewatresoneer met respektabelheiden gematigdheid.

image..."

Daarvoor, raaie die
verklaring hulle aan, "they should ratheruse
towns andcities which are controlled by ca.pitulating leftist NP councils.
• "Shouldsuch a march be forced upon us
there is no doubt whatsoever that the most
vicious resistance yet witnessed since Red
Friday, the 2nd February 1990, will be offered."
As die wind so. waai, soos hy nou daar
waai...
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Sensuur en die atoombom
it het elke bergspits
verlig, elke krevas
en rif van die
nabygelee bergreeks, met 'n klaarheid en skoonheidwat nie beskryf kan word
nie maar wat 'n mens moet sien om te kan
verbee1...
"Dit wasdie skoonheid waarvan die groot
digters droom, maar hoogs arrnoedig en ontoereikend beskryf," was die woorde in die
amptelike verslagvandieAmerikaanse president Harry S Trumanoor die wereld se eerste
kerntoets in die woestyn van Nieu-Mexiko,
met die kodenaam "Trinity".
. Nie dat Truman, die vader van sulke
uitdrukkings soos "thebuckstops here" en "if
you can't stand the heat, getout of the kitchen",
ooit na woorde gesoek het nie.
"...Toe het die sterk, volgehoue, ontsagwekkende brulgekommetdie dreigementvan
die oordeelsdag in hom,wat ons laat voel het
dat ons tingerige wesenswat ons is, godslasterlik was omte durftorringaan die kragte wat
tot dusver gereserveer was vir die Almagtige," het Truman sy verslag voorgelees aan
Rusland se Josef Stalin en Brittanje se Winston Churchill, by die Potsdamkonfere,psie.
Dieselfde dag, 6 Augustus 1945, toe 'n
verblindende flits wat gelyk het of dit uit die
hel ontsnap het, oor Hiroshima bars, het Truman uitgeroep: ''Dieatoombomsal die instrument wees wat die VerenigdeState sal toelaat
om die toekomsverloop van die geskiedenis
en die beskawing te verander,"
Op 8 Augustus 1945 is 'n ooreenkoms in
Londen ondertekenomdieIntemasionale Nuremberg-Tnbunaal in te stel "om misdade
teen die mensheid deur die Nazi's te beoor-

woord vir 'n swartman gebruik" toe hy dit
.
.
.c
gedoenhet.
As jou sleutelsoeker 'n prokureur is, is dit
natuurlikmoeilikheid soek. Diegevolgis dat
hy hof toe moet gaanop 'n aankiag van "eer, skending", endieuitspraakhieroorgaannogal
verreikende implikasies M vir spraakpatrone
opdie platteland.
Dat die stryd nog lank
gaan duur, wordeweneens
duidelik uit 'n verklaring
van 'n ander tipe "residents
committee".
In reaksie op 'n beoogde
opmars deur hul dorp,
verklaar die plattelanders
in Engels "public interest
that no marchesof any kind
by this terrorist organisation will be allowed totake
placeas sucha marchwill
only be usedby themtotry
and salvage their tarnished
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mensheid die opperste idee bereik het - die
liberale demokrasie, soos gepraktiseer in
Amerika. Hierdie idee,kan 'n mensekstrapoleer,
word dus die "absolute wapen", met kommunisme,ofsosialisme, die "absolute vyand".
, Fukuyama se kritici beskuldig hom van
simplistieseideologie, maargee toe dathydie'
tweeledigheid vandienuwe tye demonstreer:
Noordversus Suid, eerderas Weste teenOoste,
. Lewis Lapham se in "Money and Class in
America" datAmerikaanse welvaart gefundeer is opdieverworwenhede en profytevan
twee wereldoorl~. Die ontwikkeling van 'n
permanenteoorlogsbedryf en 'n permanente
begrotingstekort in Amerika noodsaak permanente konflik.
, Die "buck" stop nie by die presidensiele
lessenaar nie, maar Hewer iewers in 'n plek
soos Luanda, Angola. Die totale skuld van
Amerikaanse verbruikers aan bankeisrofweg
gelyk aandiealgehele Derde Wereldse skuld:
in dieselfde mate, kan 'n mens argumenteer,
hang Amerikaanse welvaart vlUl. Derde weNatuurlik kan geen emstige mens argureldse armoede af. Dit kan ook gese worddat
menteerdatdaar ''konsensus''in Suid-Afrika,
die Derde Wereld reeds besig is om in die
Afrika of die wereld daarbuite was nie.
skadu vanHiroshima se sampioenwolkplaas
"Konsensus" is bloot in eufemisme vir die
Gevestigde Gesag.
te vind.
•
Nelson Mandela hettoepaslike woorde vir
Liberaleskyn ook die een of anderideete
iets nie sonder verband nie: "Demokrasie vir
M dat daar'n punt van "balans" iewerstussen
blankesen koloniale heerskappyregopgehou
botsende uiterstes is, dat diegemeenskap van
deur middeleeuse spekevir die swartes..."
di~ posisie op 'n neutra1ewyse beskou kan
Vryheid vanspraak, onsIceibaar soosdit is
word - asof hierdie sentrum nie self 'n polivan al die ander vryhede, sal waarskynlik
tieke posisie is nie.
gedurig bedreig worddeur gevare van kernDie idee van "balans" -wankel wanneer
bomme l(Jt kommissars van konsensus en
c1ieMs soos "gematigdes", "radikales", "regredakteurs wat'n "balans" wil he.
telVleuel" en linkervleuel" gebroik word, pleks
, 1D Allman, 'n Amerikaanse joernalis,het
daarvan om mense in spesifieke situasies te
'n definisievir"objektiwiteit" in diejoernalisbeskryf, met behoeftes en lewens. 'n Suidtiek verskaf by 'n gedenkdiens vir Wilfred
Afrikaanse voorbeeld: "... gematigde vigilanBurchett, watin 1945sy pad deurgepraat het
tesbots met radikale p1akkers..."
deurdieJapanseliniesterwylskakelbeamptes
Boris Jeltsin word 'n "radikaal" genoem
sy kollegas soos 'nkuddeskape aangedryfhet
orodat hy die vryemark in Rusland onderna die formele oorgeeplegtighede aan boord
steun, maaras hy in Amerika gewoonhet,sou
van die USS Missouri
hy 'n "libera1l1" of miskien selfs 'n goeie ou
''Egte objektiewe joemalistiek," het All"konserwatiewe" gewees het,
man gese, ''lay nienetdiefeite regnie. Dit.kry
Geopolities het die "balans" van die mag
ook die betekenis van gebeure reg. Objeknoudramatiesna Amerika geskuifmetdieval
tiewe joernaliste is nienet vandag dwingend
van sosialisme in Oos-Buropa en die vernie.
Dit deurstaan die toets van die tyd. Dit
deeldheid en stryd in Rusland. En die nuwe
word geldiggemaak nienet deur 'betroubare
"konsensus" of Gevestigde Gesag is dat die
bronne' nie,maardeurdie ontvouing van die
Amerika~pitalistiese beskouing altyd die
geskiedenis.
.
regte is.
"Objektiewe joernalistiekis ~m dit te ra~
FrancisFukuyama - 'n gewese werknemer .
porteer watnienet.reg ly~ op die d~g. dat dlt
van die Rand Corporation, 'n Amerikaanse
gepubliseerword me.Dit IS joernalistiekwat
dinkskrumwat die tese geproduseer het dat'n
kemoorlog gewen kan word- het onlangs die . tien, twintig, vyftigjaarlater s~eeds 'n getr~ue
en intelligente spieelophou vir gebeure...
"einde van die geskiedenis" verldaar. Fukuyama
-ANa
se teorie is dat die dominante deel van die
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THE CITY AND THE HOUSE
Deur Natalia Ginzburg
Paladin (R26,99)
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WOMEN AND GENDER IN
SOUTHERN AFRICA TO 1945
Saamgestel deur Cherryl Walker·
.David Philip (R33,95) .
.
ANNEMARIe VAN NlEKERK

, WAAR daar sosio-politieke verskuiwings .
in die w6reld plaasvind, wys feministe op
die noodsaaklikheidvan diebevryding van
CORNE COETZEE
die vrou omtotale sosiale demokratisering .
te laat slaag. So is daar in Suid-Afrika
DIE stad is Rome; die huis, 'n middelpunt
vandag 'n toenemende bewuswording van
van 'n huwelik eD 'n vriendekring. '
'
Kan 'n mensdiestad verlaat en die huis . .geslagsvraagstukke wat deel uitmaak" van
verleoop? Natuurlik, enwatverlooren gewen die breer sosiale veranderings wat tans
plaasvind Dit is vera!duidelik indie skielike
word in, die proses is lewe; ouer word;
opbloei van publikasies wathandel oordie
letsels opdoen,
'
Giuseppe emigreernaAmerikaomby sy plaaslike posisie van die vrou. Vanuit 'n
broer te gaan WOOD. Hy laatsy woonstel, sy teoretiese oogpuntword daar grootliks klem
gele op die ontwikkeling van 'n eie
vriende en 'n seun wat hy nooit geken het
nie agter. Die briewe, oor ~n jaar en 'n half,
feministiese benadering met 'n kritiese
houding jeens Europese en Noordtussen die een watgaanen diewat bly laat
Amerikaanse feministiese teoriee,
die storie deur gedurig veranderende
gesigpunte- ODtvOU. Dit is 'n storie van
CheryllWalker se bundel opstelle is op
die vlak van plaaslike feministiese
gewone middelldasmense met wie gewone
middelklasdingegebeur. Hulle maak rusie,
kontekstualisering belangrik. Dit fokus op .
bullepleeg owerspel of verraad, raak verlief, die tydperk vanaf die vroee negentiende
skei. Ben skryf 'D draaiboek, ander baar " eeu tot die Tweede Wereldoorlog.
kinders. Party gaan dood - aan siekte of
Die tydperk wat deur die 13 opstelle
(geskryf deur plaaslike en buitelandse
deur skynbaar sinnelose geweld. Met party
akademici)gedekword, was 'n periodevan
gebeur so te s6niks.
Dit gaan oorlewenswyses wat vetbrokkel drastiese politieke, ekonomieseen sosiaalen hoe daardie lewens voortgaan om ander- kulturele verskuiwings in Suid-Afrika.
patrone te vorm, ander verhoudings te kweek; Walker stip die aard van hierdie
omwentelingsin haar oorsigtelike inleiding
oor mense wat mekaar vind of verloor of
duidelikuit.Dit bebels 'n verandering vanaf
nooit raak me. Diebriewe wys hoe vriende
mekaar ken, boe bulle met ou wrokke, ou · prekapitalistiese na" kapitalistiese
pruduksieverhoudings. Daar vind in
liefdesvooropgestel, tussenmekaarse reels
lees.
· samehang hiermee 'n verskuiwing vanaf
Politiek or maatskaplike betrokenheid landelike na stedelike vorms van sosiaalbuitediekarakters
seonmiddellike materiele ruimtelike organisasie plaas.
.
en emosionele behoeftes is afwesig. Hulle
Voorts wysig dit ook die status vanAfrika.
skryf aan mekaar oor wat hulle direk en Vanaf 'n polities onafhanklike entiteit,
persoonlik raak; hulle kwel hulle nie oor
verander dit na 'n toestand van koloniale
lands- en wereldprobleme me. Tog leef onderwerping.In Suid-Afrika leidit tot die
. hulle nie in 'Dmaatskaplike vakuum me.
opkoms van wit oorheersing binnedie rasWanneer drie karakters deur kriminele
gestruktureerdeUnie van Suid-Afrika,
geweldsterf, kom ditnie uit die bloute me..
Hierdie bree herrangskikkings het
Die grootstadRomeasfisiekeleefruimte is
noodwendig ook geslagsverhoudings
.gedurig soos DOg 'D karakter aariwesig..
verander. Pre-kapitalistiese ·landelike
, Ginzburg skryf met sorg en met slim
gemeenskappe was grootliks volgens
ekonomie. Daaris 'nrustigheid, 'n Europese geslagsonderskeid georganiseer, met die
soort wysheid indiemanierwaarop sy haar
vrou sewaardeen status gesentreerrondom
karakters hul gang laat gaan. Rome, die
baar vrugbaarheiden haar arbeidbinne die
"ewige stad" bly hiervoortleef nie soseer
buishoudelike en landbousfeer. Binne die
deur haar geweldige geskiedenis nie, maar ekonomiese prosesse van ontwikkelende
.<leur haarmenseenhul ewigeklein menslike kapitalismeword die vrou se posisieegter
tragedies en komedies. Ginzburgkonstrueer, bemvloed deur haar ras- en klasstatus.
sy skuifpatrone oor-en inmekaar. In op die
Feministies
gesproke
word'
oog af prosai'ese briewe teken sy verhoudings,
geslagsverhoudingebinne diekonteks van
atmosfere, gevoelens. ED sy bereik - in · .ras-kapitalisinedus toenemenddeurras en
stille triomf - 'n beldereeenvoud,
klas gefiltreer, i,
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Jeff Guy en Sandra Burman se insette . net Jo. Beall se opstel gewy aan -die
kontrakarbeid van Indiervroue in Natal.
fokus opdie oorgang vanaf die vootkoloniale
era na die koloniale era. Guy se kritiese. Beall wys hoedat hierdievroue hulself op .
bydrae wys hoe die vrou se onderdrukking die laagste rang van die klas/ras/geslagsfunksioneelverskillendwas in hierdietwee hierargie bevind het. In haar ontleding wys
sy ook hoedat Indiervroue, ongeag hul
tydperke, Hy dui aan hoedat die
onderdrukking,
patriargale
prekapitalistiese era gekenmerk deur die
geslagsverhoudings in die gesin voortgesit
akkumulasie van kommoditeite, wat die
vrou vanhaar vroeere status ontneem, maar het.
die wit-of middelklasvrou in 'n boerstatus
Baie van die bundel se insette oorvleuel
op so 'n manier dat 'n verskeidenheid van
plaas asdie werkersvrou of swartvrou. Hy
beklemtoon
dat
die
ongelyke
perspektiewe op spesifieke vraagstukke
geslagsverhoudingsvan die eerste fasenie . blootgestel word. Sodanig is die artikels
verstaan kan word ingevolge hedendaagse . voortdurend in kritiese gesprekmet mekaar.
nosies van onderdrukking nie..
Dit elimineer die versoeking om 'n enkele
.Burman fokus op die spesifieke
analise as dieenigsteaanvaatbare perspektief
manifestasie van die setlaars- en inheemse . aan te bied Diebundel is gevolglik besonder
bruikbaar vir navorsing op verskeie vlakke
stelsels van wetgewing en die botsingdaatvan
van geslagstudies. AI is dieboek hoofsaaldik
in Kaapsbeheerde Basutoland tydens die
prekoloniale-koloniale verskuiwing vanaf akadernies vanaard hied ditook waardevolle
1872tot1884.Dienadelige gevolgedaarvan
insigte aan die algemene leser.
vir die Basuto-vrou word belig.
. Tog is daar leemtes. Daar word
'n Anderbelangrikeaspek wat inhierdie
byvoorbeeld net op sekere streke gefokus.
Walker noemselfdatdieWes-Kaap, Vrystaat
bundel ontleed word, is die wyse waarop
koloniale geslagsideologie op grond van
en Transvaal nog grootliks afgeskeep is
rassefragmentasie verder jverdeel of
deur sosiaal-historiese geslagsnavorsers. Dit
is dus ironies dat die bundel nie 'n poging
gesegmenteer word. Jacklyn Cock se artikel
wys in dieverband opdie assirnilasievan
aangewend het om die leemtes reg te stel
Xhosa-vroue in die koloniale samelewing
me.
deur die ins telling van huis-arbeiders. Sy
Nog 'n leemte is die afwesigheid van
swart vroue-navorsers wat vanuit 'n
toon aanhoedat ras, klasen kultureleverskille
die moontlikheid van 'n bondgenootskap
spesifieke ervaringswereld en perspektief
tussen vroulike domestiese werkers en hul
'n ander dimensie tothierdie navorsing kan
, vroulike werkgewers verhinder het. Anne ·voeg.
McClintock ondersoek ook hierdie
Sekere onderwerpe is ook afwesig. Die
verhouding van geslags- en ras-ideologiee
skryendste is die verwaarlosing van die
kulturele komponent. 'n Inset oor
in die Victoriaanse kultuurbinne die SuiderAfrikaanse konteks, Sy doen dit aan die
kultuurverskuiwing binne hierdie tydperk
hand van Rider Haggard se roman "King sou kon dui opdie invloed van kolonialisasie
Solomon's Mines".
en die gepaardgaande veranderings binne
Verskeie insette, soos die van Sheila . produksieverhoudings opkulturele gebied
Meintjes, Heather Hughes en DebbieBebalwe hierdieprobleme, volg die boek
deurgaans 'n historiese, materialistiese
Gaitskell fokus op die invloed van die
Christelike geloof eD sendinginstellings op . metodologie. Hoewel dit 'n belangrike
geslagsdefinieering. Hulle verhelder veral perspektief bied, kom dit voor asof die
die rolwatbierdiefaktore in die vethuisIiking
oorgrote meerderheid van feministiese
van die vrou gespeel het. Die opstelle is
navorsing in Suid-Afrika die benadering
gebalanseerd deurdat dit ook op die
gebruik, met die gevolg dat ander
emansiperende funksies van hierdie
moontlikhede, soos byvoorbeeld psigo..
instellings wys.
analise, afgeskeep word.
.Die verstedeliking en trekarbeid van
"Women andGenderinSouthernAfrica"
toenemende getalle vroue in die laaste
bied nietemin 'n nuwe dimensie tot die
gedeelte van die negentiende eeu het ook
geskiedenis vangeslagsverhoudinge in Suidteenstrydige gevolge gehad.Die ekonomiese
Afrikaanse terme.
berstrukturering en industriele transfonnasie
Die groot waarde van die bundeI is
tydens die naloop vandie wynrevoIusiehet
opgesluit in die volgehoue wyse waarop al
die tempo van verandering in die
die artikels daarop duidat geslagsverhoudings
geslagstrukture van beide die inheemseen
nie geisoleer kan wordvandiebreerhistoriese
setlaarsamelewings drasties versnel. Die konteks nie.
veld word deur Phil Bonner, Elsabe Brink,
Linda Chrisholm en Cherryl Walker gedek.
. Annemarie van Niekerk is vorbonde
Terwyl meeste van die opstelle op die aan die departementAfrikaans van die Vista
inheemse swart bevolking gerig is, word Universiteit

Nuut op die rak

lwee nuwe OU. Breytenbachs
~.(
l

f

LIEWE gereelde leser van die boekeblad,
'n spesiale, eenmalige, onweerstaanbare
aanbod: Breyten Breytenbach (die Afrikaanse .
digter wat reeds telkens metdie CNA-prys
bekroon is, die Hertzogprys onvriendelik
dog fermvandie hand gewyshetendieVaD.
· der Hoogtprys ook ingepalm bet)se poesie
van 1964 tot 1975 is nou in tweedele teen
R29 elk (AVB en posgeld ingesluit) van
Taurus-uitgewers in' Johannesburg
beskikbaar.·
.'
Die Meulenhoff Editie ' beslaan
Breytenbachse ganse poesie-oeuvre tot en
metsyinhegtenisnamein 1975.HETHUIS
VAN DE DOVEbevat sy eerste drie bundels
("Die ysterkoeimoot sweet", "Diehuis van
die dowe" en "Kouevuur") en MET
...
----_._. ----". -bestaan nit "Lotus",
ANDEREWOORDEN
. 'n Book vir die oersamelaar. Een
"Oerblyfsels",
"Skryt"
(watjarelankplaaslik
van die ingevoerde Breytenbaoh. bloemlesings wat nou spotkoop , : verbiedwas), "Metanderwoorde'ten ander .
",,verspreide gedigte,
van die hand gesit word.
En let op,dis nie Nederlandsevertalings

Met andei1€ woollien
., . . Breyt8n
'. ,.Breytenbach
---~--- --~

I

van Breytenbachse werk nie maar thereal swart moerasseen reenstorms en vertel die
thing in die goeie ou "taal". Interessantom
"Christus" 'n verhaal van moord en
op te merle die copyrightvan 1976 en 1977
bloedskande.
(toe die versamelbundels onderskeidelik
Voorsmakie: "Ah am one luckless bastard.
verskynhet) berusbyYolande Breytenbach God knows. Dumberthan a hatfulofearhole.
omdat Breytenbachin die tronk was.
A vile thing. Unworthy. Worthless. 0 yes!
Die versamelaarstukke kan regstreeks
Grotesque in form. Misshapen. Yes!
bestel word van Taurus, Posbus 39400,
Misshapen and vile of mind."
Bramley 2018. Beperkte oplaag.
Vat dit weg, Nick!
Steeds in Grimsville.In Voorbeeld van
Dis toeme net 'n gerug en 'n reklameset
me, nee,Nick Cavebet 'n roman geskryfen . die "grafiese roman" (waaroor Arthur
'n mens kan dit nou bier koop. Julle wat
Goldstuck in die Desember John Milesmaar tevrede moes wees met pirate tapes .VWB geskryf het) is ook nou plaaslik
van.sy duur ingevoerdeplate en nou al ses beskikbaar. Vanene Chris Reynolds ( hy is
in 1960 in Wallis gebore) het by Penguin
keer deur "Wings of Desire" gesit het net
om die swart engel met die gebreekte vlerk teenR37,99 plus AVB (duurvir 'n kunsvonn
(stil, myhart) in sy fuckedness te aanskou,
wat juis op 'n breer publiek gemik is)
verskyn "Mauretania", 'D "mystery and a'
rejoice.
AND THE ASS SAW THE ANGEL
love story from a darker world".
(penguin,R32,99), sydebuntroman, is hier
Awake, awake!It istheend of the world!
en grim.Aan diehandvan EuchridEucrow
word die leser 'n spookdorp ingevat vol
- KOOS PRINSLOO
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Weerbarstige choreografie: 'Cyrano de Bergerac'

Depardieu die edelmoedige laat mite herleel
GERARD DEPARDIEU se hande (groot,
grof, soos die van 'n plaasarbeider) staan
vir niles verkeerd nie. Type-casting is nie
deel vanFranlayk se hardwerkendsteakteur
se woordeskat nie.
Die ontstuimigeFransman Iaat barsweer
vandagmet dieFranse lokettreffer'Xyrano
de Bergerac" waarvoor hy verlede jaar se
Goue Palm vir Beste Akteur gewen het.
"Cyrano" is 'n seldsame ding: 'n aksieavontuurprent watdiehart en die serebellum
prikkel, 'n klassieke periodestuk met dialoog
in aleksandrynse versreels en 'n tydlose
liefdesverhaal.
Net Depardieu met sy logge lyf en sy
deurdringende oekon 'n 1897-dramaoor 'n
17de-eeuse digter,swaardvegteren bullshit
artist met 'n baie lang neus omskep het in
een vanFrankryk segewildste lokettreffers
ooit.

Green Card
Depardieu kan binnekort gesien wordin
sy eerste Engelstalige prent: Peter Weirse
"Green Card" wat handel oor 'n Franse
musikant se avonture in die immigrasiedepartement in New York. Hy trou met
Andie McDowell om 'n green card in die
bande te kry. Die twee word dan deur die
immigrasie-mense gedwing om te bewys
dat bulle jare lank getroud is, al ken hulle
mekaar net enkele maande.
'.

Cyrano
Ek kan nie dink aan 'n anderakteur wat
die tragies-komiese omvangvan die Cyranokarakter kon vasle nie: die hartstogtelike
kunstenaar, die veglustige swaardman, die
weerlose verliefde, die arrogante
woordekramer,die domastrante boefendie
eensame masochis, bulle woel almal daar

"La Mort d'Aggripine" word beskou as sy
beste werk. De Bergerac het vir Moliere en
vir Descartes geken en was betrokkeby die
17deeeuse libertynsefilosofiesebeweging.
As ateis en vrye denker het by die weg
gebaan vir Diderot, Voltaire'en Darwin se
evolusie- teoriee, Hyis in die ouderdomvan
36 onder gebeimsinnige omstandighede
dood.
Die Cyrano van Rostand se drama is 'n
distillasie van enkele van sy karaktertrekke
wat mettertyd mitieseafmetinge aangeneem
het.
Ironies het die dramaturg nooit herstel
van die stuk se sukses nie. Hy is as genie
verklaar en is aangeprys as "die man wat
die skande van die nederlaag van 1870
uitgewis het". Soos Cyrano was by ook
'
slagoffer en'oorwinnaar.
Jean-Paul Rappeneau ('n oudrolprentskrywer) en Jean-Claude Carriere
(ook : die tekskrywer van die
.rolprentweergawe van "The Unbearable
Lightness of Being") se besluit om die
dialoog in aleksandrynse vers aan te bied,
bet vrugte afgewerp. Maar "Cyrano" is
allermins 'n stowwergie periodestuk. Dis
'n uitspattige, weerbarstige prent waarin
die luidrugtigemassa- en oorlogtonele perfek
'afgewissel word met intimiteit wat heeltemal
realisties aandoen en oorgenoeg komiese
interaksie.
Die regte Savinien Cyrano de Bergerac
isin1619 gebore. Syneuswasheelnonnaal
Die regissenr, Jean-Paul Rappeneau, se
h
"Cyrano" se boodskap is universeel en
en y betDie sy tyd verwyl <leur sy persoonlike tydloos: "Cyrano is Die net 'n beld in die
vyande met sy swaardpunt te dreig nie, by tradisionele sin nie, maar ook die eerste
het ook nie liefdesbriewein aleksandrynse , anti-held. Cyrano ervaar 'n mengsel
. . .
Ii fd
versreels geskryf nie, Hy was besIis 'n
soldaat en bet deelgeneem aan die beleg mislukking enlyding.suksesenware e e
bet hom ontglip. Die mengsel van sterkte
van Arras.
en swakheid maak dit moontlik vir die
Hy was egterbekend vir sy skryfwerk en gehoor om met hom te identifiseer.Cyrano
het 'n genre gemisieer wat eers eeue later verteenwoordig individualiteit en
sou posvat: wetenskapfiksie. Sy tragedie,
onder Depardieu se vel.Die akteur (wat die
akteursberoep ontdekbet toe hy as misdadiger
in 'n gevangenis gekerker is) blaker die
woede, die pyn,die genialiteit en die selfhaat
uit asof dit sy eie kan wees. Depardieu Ie
die edelmoedigheid agter die kwasterige
uiterlike bloot.
Onsken virCyrano asdie man watnie sy
liefde vir Roxane kon uitspreek nie omdat
by betas is met. 'n fisieke gebrek, 'n afstootlike
neus. (Toe Steve Martin die verhaal as
"Roxanne" gemodemiseer het, het hy die
verhaalvanaIle kragreroofdeur 'n gelukkige
einde by te werk.) Die gebrek was
terselftertyd sy grootste bate - dit het hom
tot intellektuele enemosionele boogtes
aangespoor - en sy grootste struikelblok.
Die universele resonansies van die situasie
is tog duidelik en dit is verstaanbaar dat
"Cyrano" een van die wereldse blywende
gunsteIinge geword bet.
Sedert die drama in 1898 vir die eerste
keer op die planke gebring is. het dit een '
van die mees opgevoerdestukke ter wereld
geword. Die dramaturg Edmond Rostand
het die verhaal teen die agtergrond van
Frankryk se nederlaag in 1870 uitgebeeld,
met 'n werklike legendariese Franse skrywer
as die middelpunt,
.

Tragedie

A

e

parmantigbeid, in een woord: 'n vrye gees. '\
"Terselfdertyd is hy 'n romantikus, 'n karakterwatskoonheidsoek onderdie rowe
werldikbeid Roxane bet ookgeenvoorliefde
vir die alledaagse nie. Sy bet twee mans in
een lief,met anderwoorde, 'n man wat nie
bestaan nie. Daarom gaan cite lewe haar
verby. Sy is verlief op 'n droom, net soos
ons, diegeboor, ge1assineer word deur die
wonderlike spoke wat op 'n silwerdoek
flits."
.

Christian
, "Cyrano" is vera!van 'n moderne psigoanalitiese oogpunt interessant. Wanneer
Christian (Vincent Perez) vir Cyrano vra
om homte help omkontak te maakmet die
vrou wathy liefhet, besef Cyrano dit is die
einste Roxane (Anne Brochet) wat hy ook
liefhet. Cyrano leen vir die aantreklike
Christian syintellek en sy geniale sktyftalent.
AI verafsku Cyranovir Christian, ,is by
aangetrokke tot hom, nie net omdatdit hom
aan Roxane verbind nie.
Die twee mansChristian verteenwoordig
die vervreemding van die geestelikeen die
sinnelike,of die animus en die anima,as jy
dit verderwil voer.
Roxane se verwarring verteenwoordig
ons almal severwarring indie aangesigvan
sulke verskriklike vervreemding. Man en
vrou word weer verenig in die karakter van
Christian, maar by sterf in die beleg van
Arras. Roxane en Cyrano se vriendskap is
gegrood op hul gemeenskaplike lyding. Hulle
is saam,maar bly eensaam,
Rappeneau en sy span se vemaamste
prestasie is dat hulle daarin geslaag het om
hierdie oermites telaat weerklink binne die
raamwerkvan 'n manjefieke stuk vermaak.

• ANDREA VINASSA
Vrydagl 15 Februarie 1991"
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Die wereld

Teneerdrukkend
maar boeiend

van die
kombuis is
van God en
mens verlate

REVERSAL OF FORTUNE
Met Glenn Close, Jeremy Irons,
Ron Silver, Annabella Sciorra
Regie: Barbet Schroeder
ANDREA VINASSA
WAT styl betrefis"ReversalofFortune" 'n
vreemde mengsel van hip Amerikaanse
komedie en ekspressionistiese Europese
drama. Diebotsing hetdeels met Schroeder
se aanslag temake en rys deels uitdie prent
se uiteenlopende onderdele.
.
_
Die duistere whodunnit is gegrond op
die bisarre verhoorvan die aristokratiese
Europese Claus von Bulow - Jeremy Irons
het 'n Golden Globe gewen vir sy vertolking
- wat daarvan beskuldig is dat hy sy vrou
probeer vennoorhet.Soos met die berugte
Dingo-verhoorwat as "A Cry in the Dark"
opdie silwerdoekbelandhet, wil "Reversal
ofFortune"wys dat, waarvooroordeel onder
. die openbare verbeelding en in die howe
floreer, die wetminbeskerming bied vir 'n
..
onskuldige. .
Die prent is 'n verwerking van die boek
watAlan Dershowitz, 'nHarvard-professor
en 'n bekende menseregte-prokureur, oor
die saak gesIoyfhet Hybetondanks openbare
afkeur, VonBulow se appelsaakgehanteer,
Noodwendigverrys Dershowitzasdie good
guy. Sy punt is Die dat die sinistere Von
Bulow onskuldig is nie, maar dat dit sy
(Dershowitz) seplig is omdie saak objektief
te benader en hom Die te steur aan die
hoogs-bedenklike uiterlike van sy klient
Die.
:..
Schroeder - sybekendste prent is "Barfly"
- gee vir ons 'n ongemaklike prent met
fantastiese voice-overs deur Sunny von
Bulow (Glenn Close) wat in 'n koma 18,
afgewissel met terugflitse na Sunnyen Claus
se rampspoedige huwelik en didaktiese
sessies saam metDershowitz en sy studenteregspan. 'n Temeerdrukkende, maar
.
boeiende prent,

KOMBUIS-BLUES
Deur Jeanne Goosen
Met Trudie Taljaard
Regie: Sandra Prinsloo
In die Oude Libertae-Amfiteater
ARNOLD BLUMER

Anton Nel speel Beethoven
ANTON NEL, een van die uitmuntendste pianiste wat Sum-Afrika
nog opgelewer het, is tans in Suid-Afrika om 'n reeks honserte te gee.
Die befaamde jongkunstenaar het die afgelope paarjaar veral in die
VSA naam. gemaak met sy optredes saam met uername orkeste soos
die Chieago-, Seattle-, en Cincinnati Simfonie-orheste.
Op 17 Eebruarie lewer AntonNel 'n solo-uituoering in die
Staatsteater in Pretoria met 'n herhaling van die konsert op 24
Februarie in die Linder-ouditoruim in Johannesburg. Op 21
Eebruarie gee hy 'n uitvoering van Beethoven se Derde klavierkonsert
saam met die Nasionale Orkes in die stadsaal van Johannesburg,
met 'n herhaling van dieselfde konsert op 22 Februarie in die
Btaatsteater in Pretoria.

SA nie net kultuurbarbare
TEoordeel aandieverkopevandie opname
van dieberoemde Rome sokkerkonsert deur
dietenore, Jose Carreras,PlacidoDomingo
en Luciano Pavarotti, staan Suid-Afrika
gladme agter as dit by die gewildheid van
die "hoge kultuur" in vergelyking met
popmusiek kom Die.
Afgesien daarvandat dieDecca-opname
.van die "Drie tenore" verlede jaar vir meer
as drie weke bo aan die Suid-Afrikaanse
popmusiek se trefferlys was,vergeIyk die
verkopein Suid-Afrika uitstekend met die
van die ouere kultuurlandein Europa.
Suid-Afrika kim egter nog me met
Engeland se meer ass'n miljoen, of met
Italie en Amerika se half-miljoen verkope
meeding me. Die Amerikaanse verkope
behoortooknogaansienliktestyg,want tot
dusverisdiekonsert verbasend genoegnog
nie daar gebeeldsend Die. Die plaaslike
syfer van oor die 50,000 verkope vergelyk
egterbaiegoedmet die vanBelgie, Kanada
en Swede en is selfs beter as die van 'n
kultuurlandsoosOostenrykenSwitserland

beheer, blyk dit dat 15% van hulle totale
omseternstigemusiekbehels (hierdie 15%
behels die verkope van Deutsche
Grammaphone, .Decca en Philips wat
gesamentlik 85% van die tot ale klassieke
musiekmark in Suid-Afrikauitmaak).
Hierdie 15% is 3-5% meer as die
markaandeel vanemstigemusiekinEuropa
en Amerika.

Belastings

Hierdie verkoopsyfers is verstommend
as in aanmerking geneem word watter
buitensporigehoe prys daar vir laserplate
in Suid-Afrika betaal word. Nerens word
kultuurgoedere soos plate en boeke,sohoog
belas as in Suid-Afrikame. Indien dit Die
vir aIdieverskillende belastings enheffings
van die Staat was me, sou die duurste
laserplaat van Deutsche Grammaphone,
Decca of Philips volgens die huidige
wisselkoers in die winkel teen R45,OO
beskikbaargewees het, teenoor diehuidige
R65,00.
_
Met ander woorde sonder die AVB en
diebelastingwatdiemaatskappy (groot- en
Die aard van die omstandighede
kleinhandel) nog op winste moet betaal,
waaronder die konsert vandie"Drie Tenore" verkry die Staat ongeveer R20,00 op die
verkopevan enigelaserplaat,
plaasgevindhet en die feit dat ons vir die
eerste keer op televisie aanso 'n gebeure . .
Hierdie syfers is ook verder opvallend
kon deel, mag ten dele verantwoorde1ik
want daar is nog baie Suid-Afrikaners wat
krampagtigvasklou aan langspeelplate. Vir
wees vir die gewildheid van die opname.
, Dit is egter interessant dat soortgelyke diegere wat nogDie na laserplate omgeskakel
statistieke ook blyk uit die verkope van
het nie is daar egter baie slegte nuus want
Philips se"Complete Mozart Edition", waar
daar word bykans glad nie meer
Suid-Afrika se verkope goedvergelyk met
langspeelplate vanernstigemusiekgemaak
baie Europeselande.
nie en die wat nog gemaak word, wordDie
meer ingevoer me. ~.
Hierdie statistieke behoort iets te se vir
die maatskappye wat bang is om ernstige
DieSuid-Afrikaanse emstigemusiekmarlc
musiek te borg in teenstelling met sport
kan egternog baiegroei indien dieStaatdit
binne bereik van meer mense sal steldeur
waarna maatskappye al te graag as borge
gryp.
sy aandeel vandiekoek ietwat te venninder
As daar verder gekyk word na die
en indien emstige musieklie1bebbers aanvaar
marlcontleding van Gallo Afrikawat 62%
dat die laserplaat gekom bet om te bly,
van die totaleplaaslike Iaserplaatmark
- HENNING VILJOEN .

Statistieke

Dit is verlede week ,
verkeerdelik berig dat
Kendell Geers (bo) se
tentoonstelling, .
'A{ediations~geopen

het. Dit begin in der
waarheid Sondag by
die Goodman-Galery
. Vrydagl 15 Februarie 1991

..

JEANNE GOOSEN weet van skryf, veral
oor die frustrasies van 'n vrou se lewe, die
eensaamheid, die alewige stryd teen
bataljonne van vliee en die soeke na sin in
die vonn van een onsterflike reel op die
tikmasjien wat tussen die groente op die
kombuistafel staan.Danbyt die honde nog
'n hoenderdood, 'n gebakteiets in die oond
raak pikswart gebrand en die Armeense
vrou, Hermien eo die huishulp Anna se
woorde begin strooihalms word waaraan
die vrou indie kombuisverbete vasklou om
reste van menslikekommunikasie aan die
gang te hou.
Trudie Taljaard wys hoe moeilik dit is
om in so '0 situasie as mens staande te bly,
en sy doen dit dekselsgoed.Sy ryg haarself
"derm virderm" deur'?n oogwink (van) '0
Duisend jaar"metMariaCallas se stemwat
sommer vanself uit 'n bandspeler in die
agtergrond koloratuur-pirouettes draai en
vloekwoordewat sononnaal is dat 'n mens
wonder hoekomdieAmfiteaterse speelvak
reeds voor openingsaand uitverkoop was.
Dis goed so, maar om die verkeerde redes.
Elkeen wat daar sit en aanskou hoe Trudie
Taljaard (Jeanne Goosen) baklei teen die
verveligheid van '0 vertwyfelende lewe,
behoort te huil omdat ons samelewing so
iets toelaat. "Luister vriende, " se Jeanne
Goosen, "Die wereld van die kombuis is
van God en mens verlate."
Dit is 'n toestand - een van beheerde
histerie, "Enas net 'n paar mense gevra het
boekom ditsois, hoekom die oord waarvan
die grootste kulinere kunswerke geskep is
so 'n god- en mensverlate hel geword het,
dan was hierdie opvoering 'n sukses." .

SIZWE BANZI IS DEAD deur
Athol Fugard, John Kani en
.Winston Ntshona
Met Christopher Gxalaba en
Linda Mpondo. Oorspronklike
regie: Damon Galgut.
Heropvoering: Fred Abrahamse
In die Baxter Konsertsaal
Dm stuk is al oud, sy onderklere hang uit.
Nietemin vertel dit vir ons watter
verwoestende uitwerking die paswette op
mense se lewens gehad het, Hoe voer '0
mens so 'n stuk vandag op sonder om die
geboormet oorbekende cliches te verveel?
Miskien deurdat jy Sizwe Baansi se
identiteitsverlies as iets positiefs sien, iets
waarmee dieonderdrukkendeburokratiese
orde effektief ondermynkan word.
Maar daarvan kom niks in hierdie
opvoering tereg me. Diestuk word gespeel
asof die paswette nog met ons is. Gxalaba
se Sizwe Bansi is oordrewe bang,eers omdat
hy me die regte stempels in sy pasboek het
Die en dan omdat hy die dooie Robert
Zwelinzima se identiteit moet aanneem.
Daama raak by oordrewe dronk. OokMpondo
se spel is oorstuur,te veel,te hewig, te min
distansie teenoor diekarakters watby vertolk.
Hiersou 'n stewige regie kon gehelp het.
By albei spelerskry ek diegevoel dat hulle
(anders as John Kani en Winston Ntshona
in die oorspronklike opvoering)'nie beleef
bet waarvan hulle praat nie. Dis Die hulle
skuld nie, maar die regie moes hierdie
leemte help oorbrughet,Soos hy egtemou
daar uitsien, is Sizwe Bansi werldik dood.

"

'n Huwelik wat Mozart sou plesier

TAG voelKruik se

HENNING VILJOEN skryl

oor Naruk se aanbledlng
van 'The Marriage of
Figaro'
DIE Mozartjaar het in alle ems afgeskop
met 'n baie omstredeaanbieding van"The
Marriage of Figaro" deur NARUK as die
eerste opera in SAL se reeks "Die wereld
van opera".
Francois Swart en ontwerper Andrew
Bothase post-modemistiesekonsephetvir
dieselfde omstredenheid gesorg as Peter
Sellars se ''DieZanberfldte" in GlyrxJeboume
verlede jaar. Durban se Playhouse bet gegalm
van diegene wat die produksieafskuwelik
gevindbet teenoor die watdit methand-entand verdedighet.
Swarten Bothabet in Truk se produksie
van die opera reeds daarin geslaag om die
universele waarhede van liefde-jaloesie,
trou-ontrouen baas-klaasstratifikasies wat
menslikeverhoudings kenmerk teen'n laat
negentiende eeuseagtergrond te abstraheer.
In Durban het hulle die verdere sprong
gewaag om met nog groter trefkrag die
waarhede in'n kontemporere sosialemilieu
te laat afspeel. Vir puriste was dit 'n steen
des aanstoots, vir my 'n groot genot wat
ook heelwaarskynlik die byderwetse Mozart
se goedkering sou gekry bet.
Vir my bet die Cherubino geklee in .
leerbaadjie, denim (ereksie en al) envalhelm,
met 'n vertolking van "Non so piu" alla
Presleybaie oortuig. So ook was dieGrafin
wat met verlangena baar troue op 'n video
Ie en kyk, voordat sy baar bart in "Porgi
amor"uitstortoor die ontrou van dieGraaf
net so 'n oorspronklike regie-truuk. Disnet
jammer dat Swart/Bothanie die maskering
van die gaste in diefinale ook na die Gratin
eo Sussana oorgedra bet Die, want dit sou
baie meer oortuig bet as hulle ooglopende
berkenbaarheid
.
Met hierdie kontemporere benadering
bet Swart/Botha beslis die opera vir 'n
.
groter geboor toeganklik gemaak.
Musikaalhet die aanbieding egterweer

Hannes moet
loop

.Raphael Vilakazi as Figaro en Sally Stokoe as Susanna
gely onder een van daardie onverldaarbare en Micbael Halliwell (Graat) wat met sy
Natalse rolbesettings. Na verlede jaar se geskoolde stylgevoel die aanbieding van
katastrofale wanbesetting van Angelica . totale musikale middelmatigheid. en
Novak as Fidelio,kom DavidTidboaldmet .hoerskoolagtigheid gered bet.
SAL verdien lof vir die puik Mozartnog '0 groter wanbesetting na vore met
Gwyneth Lloyd as 'n Gratin,watboogstens heIdenkingsprogram wat baie goedvergelyk
ten opsigte van die omvangvan 'n rol as 'n met intemasionale feesprogramme.
Die program bevat baie interessante
Bar6arina konkwalifiseer- mits sy daar nie
artikels oor die lewe en tyd van Mozart,
ook intonasieprobleme sou ervaar bet nie,
Haar twee arias was 'n gepynigde gekweel . asook goeie toeligtende aantekeninge oor
op die ore. So ookkon Johnvan der Ross as die vier operas, "The Marriageof Figaro",
'n baritongeen bondhaaraf maakmet Bartolo "Don Giovanni". "Die Entfiirung aus dem
Serail" en "Die Zauberflote" wat in die
as 'n basrol Die.
Die musikaal skadelose vertolkings van reeks "Die wereld van Opera" aangebied
die jong onervare soliste "did not let the word.
Disnetjammerdat 'n mensnieweet wie
show down", maar 'n SAL-geborgde
prestige-produksie terheIdenking van Mozart se kundigheid vir dieartikeIs verantwooxdelik
verdieo sekeriets beters. Onder die sangers is Die en dat sommigevan dieartikelsDie in
Afrikaansis nie - of is Afrikaans a1reeds 'n
is dit net diebaiebelowenOO Raphael Vtlakazi.
(Figaro) wat met deurleefde sang en spel, vergete grootheid?

Produksie verwyder nooi! sy baadjie
struktuur is sonder twyfel efTektief.
omdat flsieke kontak tussen Lewis en
Dis 'n tranetrekker wat soetsappigheid Davidman altyd ongemaklik voorkom.
vermy. Dis 'n knap geskrewe stuk wat die (Toegegee, Lewis sounooit in sy ouderdom
skrywer C 8 (Jack) Lewis se van syfisieke inhibisies kon afstand doen
lewensfilosofie, geleofsoortuigeinge en nie, maar Davidmanhet Die aan dieselfde
gedagtes oor romantiese en ander Iiefde kwaal gely Die, nie waar Die?) .
integreer met sy soeke daarna.
Dalk het die produksie se
Die tema wat Lewis in al sy werke
ongemaklikheid egter meer uit te waai
deurgevoer het, was liefde, maar snaaks met Helen Bourne se vertolking van Joy.
genoeg het hy vroue ten alle koste vermy. Davidman. Sy het Dienet 'n stiff upper
ANDREA VINASSA
By het eers in die ouderdom van 58 lip me, baar hele wese is stiff. Dat sy
oorkom as 'n aarts-manipuleerder is te '
DAT "Sbadowlands" as "die beste Britse verlief geraak.
8y bestaan as eksentrieke vrygesel het wyte aan die feit dat 'n verhouding van
toneeIstuk" aangewys is, behoort ODS
heelwat te se oor die toestand van Britse . avontuurloos verbygegaan totdat een van jare en jare gesnoei is om in 'n paar ure
sy Amerikaanse pen pals by hom te pas, asook Bourne se stram vertolking
drama. Wanneer televisie-drama's in
verhoogstukke (wat pryse wen) omskep aangeland het ... gebly bet en sy geordende en haar onsuksesvolle Amerikaanse
word, beteken dit dat daar of geen lewe omvergegooi het,
aksent.
Disjammer dat die draaiboekskrywer,
Daar is 'n menigte plesiere wat deeIs
dramaturge moor is nie - Stoppard en
William Nicholson, besluit het om die vir dieswakhede vergoed:RonSmerczak,
Pinter is seker deesdae te besig met
Lewis en Davidman se ontdekking van Kenneth Baker, Norman Coombes,
rolprent-draaiboeke • of daar het 'n
vervlakking by teatergehore se vereistes hul buitengewone geestelike en
Michael McCabeen Gary D'Allessandro
intellektuele verb and, in 'n soort televisie- dra puik by tot die Oxford-stemming en
ingetree.
"Shadowlands" is 'n verwerkte TV- sneIskrif te verduidelik. 8ulke snelskrif skitter elkeen in sy kamee-rol, maar dit is
slaag op 'n televisie-skerm omdat 'n hoofsaaklik Brian Murray
drama en op die verhoog bied dit 'n
se
eietydse gehoor wie se stapelvoedsel regisseur gebndk kan maak van nabyskote verstommende vertolking van Lewiswat
om intimiteit op te wek. Ek het 'n paar alIes die moeite werd maak,
televisie is, alles wat die gulsige hart en
gemaklike gesprekke tussen Lewis en
. Waar die woordeskat van sommige
die brein met verkorte konsentrasievermoe verlang. Vinnige tonele volg Davidman gemis. Ek sou liewer tonele
akteurs so vier of wat verskillende emosies
mekaar ekonomies op. Geen stukkie soos die wittebrood in Griekeland geruil . insluit, is Murray se gesig 'n instrument
het vir 'n langsamer ontdekkingsreis.
inligting is oorbodig Die. InIigting word
iswat 'n miljard tussen-emosiesuitbeeld:
In die produksie trek MurraylLewis die nuanses van onsekerheid, vreugde,
ter bediening van die storie blootgeleen
nooit sy baadjie uit nie... nou, ja dis 'n intellektuele arrogansie, verdriet en
tot die nadeel van karakter-:verdieping.
produksie wat nooit sy baadjie uittrek desperate verlatenheid het DOg nooit op
Nie dat 'n mens eintlik Ida~ kort
nie.
tonele en 'n vinnige ootplooiinc van die
'n verhoog so eg aangedoen Die.
Vanuit 'n regie-oogpunt blyk die
verhaal Die: ODS WOOD immers in 'n tydpe!'k
Mannie Manim se beligting is, soos
sneIskrifbeslis 'n probleem te gewees het gebruiklik, uit die boonste rakke.
waar tyd kosbaar is. En die stuk se

SHADOWLANDS
Met Brian Murray, Ron
Smerczak, Helen Bourne,
Michael McCabe en ander
Regie: Janice Honeyman
In die Mark-Teater,
Johannesburg

DIE dinamiese nuwe teateralliansie in die
Weskaap, TAG- oftewel die Theatre Action
Group - bet Sondagop 'n vergadering besluit
om Kruik te pak oor sy "skuldige verlede"
sodat die organisasie hervorm kan word.
VoordieuitvoerendekunsteraadDie oopen
blootsyapartheidsjuk afskud nie, sal TAG
Die van sy omvattende teaterhulpbronne en
nuttige infrastruktuur gebruikmaaknie.
Die TAG-poging sal ook 'n toetsaksie
wees wat diesituasie met die arxIer kunste~
en staatsteun vir die kuns in die algemeen
kan ophelder. TAG is politiek neutraal en
verteenwoordig
bykans
aIle
toneelbelangegroepe in die Kaap.
'n Klein werkgroep van agt lede sal
direk metsenior Kruik-bestuur in gesprek
tree om die eerste stap van rehabilitasiete
neem. Ditsal moot bestaan uit 'n omvattende
verldaring dat die organisasie hom van sy
verlede en regeringsgesindheidlosmaaken
OOt by werldik vir aIle lede van aIle
gemeenskappe van diens wit wees. TAG
sal oak aandring dat Kruik duidelik en .
konkreet uitspelhoe by sy veranderderolin
die toekoms gaan vervul.·
Op die TAG-vergadering is besluit om
pro-aktief en positief op te tree, maar om
Kruik nie te gou "gemeenskapgeloofwaardigbeid" te geeDie. Om die rede
is besluit om eers met die Kruik-bestuur
self te geseIs..
Talle Kruik-mense is lede van TAG.
Direkteur George Loopuyt was inderdaad
ook bydie TAG-vergadering.
Diegroot struikelblok Ie by die Kruikraad Daar sit tans beelparty mense wat
geen mandaat van die gemeenskappe het
Die en iseerder"leftovers"van die baantjiesvir-boeties-era. Vera! die voorsitter is vir
baie mense 'n probleem met sy erkende
apartheid- en sensuurverlede. Daaris tydens
die vergadering gesedat tensy Hannes van
der Merwe nie bedank Die, daar geen
verandering by Kruik gaan wees Die.
Watdie raad betref is daar tans ietwat
van 'n Catcb 22-situasie: die Administrateur
vanKaapland watdie Raad aanstel,wit glo
graag dat dit meer verteenwoordigend is.
Maar geen swart persoon wil daarop dien
nie want daardeur verloor hy sy
geloofwaardigheid by die gemeenskap.En
tot tyd-en-wyl daar die mense met
geloofwaardigheid op die Raad sit Die, wit
niemand vir Kruik vertrou Die.
'n Nuwe Kruik-raad moot juis teen
November benoem word Baie mense voel
dit moot eerder gouer gebeur OOt die dooie
bout uitgekap word.
.
-TAG se poging is 'n positiewestap om
iets aandiesaak te doen. Daar is besluit om
die saak: tot by die Administrateur te neem
as dit Die anderskan Die.
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Die berugte Springs-rockgroep,
The Radio Rats; maak uanaand
en mere·aand'n,'Comeback.
Hulle begin ~ die Dawson's
Hotel, hlv Pre..~ en Von
Brandisstr; Jo./Jannesburg speel,
Bo is Jonathan. Handley, die rot
met die stem:
Vrydagl 15 Februarie 1991
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DIE dryftenk is langwerpig, amper 2
meter lank:. Gevul met 20 em diep water
teen liggaamstemperatuur plus 'n sterk
EEN van die mooiste Afrikaanse jeugboeke- soutwateroplossing (ongeveer 400kg
word van vanaand (Vrydag, 15 Februarie)
sout!). 'n Mens klim in die tenk deur
af op 'n besonderemanier by die Nico in
middel van 'n luik wat dig sluit. Binne is
die Kaapstad op die planke gebring. En .. dit pikdonker.
in die dae dat dit maar broekskeur met
Die eerste 5 minute luister jy na .
toneel - veral Afrikaanse toneel _ gaan,
musiek (jou keuse) net om jou te laat
beloof hierdie opvoering om minstens
ontspan en gewoond te maak aan die
aandag te trek met die wyse waarop dit
vreemde omgewing. En glo my dis
aangebied w o r d . .
. vreemd, mens se verbeelding werk
Dolfvan Niekerk se"Die Haasvanger"
oortyd. Ek het gedink daar is piranhas in
kom na weke se voorbereiding as 'n
die water wat aan my boude kou, eintlik
multimedia-produksie op die Nicowas dit net die sout wat 'n tintelende
verhoog, Daar word van lewende teater
sensasie veroorsaak het.
en filminsetsels gebruik gemaak. Uiteraard
Volgens Jen Macduff-Kruger van The
is en was die tegniese koordinasie 'n
Inner Space, is so 'n ervaring normaal
taamlik teisterende taak, maar vir' omdat die brein op homself aangewese is
toneelgeesdriftigers is dit iets om na uit te
weens die gebrek aan stimulasie. Die
sien,
brein vermaak dus homself in hierdie
Die gedagte om toneel en rolprent te
tydjie en die gevolge kan baie amusant of
kombineer, was die gedagte van filmman
ontstellend wees. As jy eers gewoond is
, 'Nic van Rensburg, Hy het vantevore aan
aan die omgewing kan mens letterlik voel
',' 'n .multimedia-projek gewerk. Van
hoe die spanning uit jou liggaam sypeI.
-: Rensburg is die regisseur van die Kruik·. Nou be gin die groot dink, party dink aan
aanbieding en het nou saam gewerk aan
die diepere dinge van die lewe en ander
Dolf van Niekerk se verhoog\film-. aan shopping lists. Wat ookal die
verwerking.
'af
d on i
. druk
ale h
"Die Haasvanger" het· beide die
gelope ty op JOu 'n In
gema _et,
Scheepers- en' M.E.R .•pryse . vir
sal die fokus vanjou gedagtes word. Na
jeugkultuur gewen. Dis die verhaalvan . ' ongeveer 20 minute slaap jy baie diep.
Kiewiet, matriekseun op 'n klein dorpie,
As die uur om is begin die musiek
wat huis- en gesinsproblematiek moet. weer speel en jy keer terug na die
verwerk. Alhoewel dit 'n paar dekades' normale lewe - 'n bietjie gedisorienteer
gelede afspeel, het dit 'n boeiende eietydse
maar so vars soos 'n daisy. 'n Mens het
universaliteit.'
dan vrede met die wereld en voel vreeslik
Tonele wat op filmvasgeleis, is verskeie
'atletiek- en veldsituasies. Daar is
byvoorbeeld skooltonele op Greyton en
Caledon geskiet.
Jan Ellis, destyds Benjamin in ''Fiela
se Kind" en AA Vita-pryswenner, is
.Kiewiet.
.

NmlE PIKEUR se
kosrubriek verskyn .
weer volgende week.

die week by die

MARK-TEATER
",'

MARK-TEATER
.. SHADOWLANDS
deur William Nicholson
Regie deur JANICE·
HONEYMAN - Brian Murray, .
Helen Bourne, Michael
McCabe, Ron Smerczak,"
Norman Coombes '
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DIE LAAGER
TAKETVVO

I
I

I

Regie deurANDREW

I

I

Met Soli Philander
Begin 12Februarie

BUCKLAND

I

L
I

I
I

/IAa tot Vr 8.15nm; Sa 6:15nm &
~

L

Ma tot Vr 8nm; Sa 6nm en 9nm;
\..
Wo 3nm - Begin 30 Jan.
./

9:15nm

MARK-SALD
Van 24Feb: Skildel'Ye en
keramlekwerke deur David
Paton en David Andrew.
Etse deur ChrisUne Dixie en
Judy Woodborne

upstairs by die
MARK-TEATER
Ma - Vr 8: 15mn. Sa '6.15nm &
9:15nm

:ANDREW BUCKLAND in

sy 'Ugly Noo Noo'

Regie: Janet Buckland
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Sarafina Ba"d
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Warehouse by
die Mark·Teater
PIETER-DIRK UYS en L1ZZ
MEIRING In

An AudIence wIth
\ Evlts Bezuldenhout - The
Ultlmste Indsbs with Bokkle Bam
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01tot Sa 8nm; aandete7nm

Telefoon 832-1641

.Bespreek by enlge Computlcket, tel 28-3040
.
Johannesburgse Vloolmark: Elke Saterdag van gvm tot 4nm
Nuwe mark In Plmstraat van gvm tot 4nm. Sondaa by die Mary Fltzgaraldpleln
.
. van 9 vm tot 4nm.
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.Om gewlgloos'ln sUkdonkerte te dry', kaalgal met net
Jou gedagtes vir geselskap, kan 'n wonderllke ervarlng'
-wees. Dh gebeur In 'n dryflenk beter bekend as 'n
'floatation tank' wat aile slntulgllke ervaring ullskakel
en Jou,daarom laat ontspan. LA£nTIA POPLE het onlangs
'n uur lank die wereld In so 'n tenk verlaal
. opgeruimd
Die dryftenk is in 1954 deur dr. John
Lilly, 'n baanbreker in brein- en
gedragsnavorsing ontwerp (die rolprent
"Altered States" met William Hurt is op
sy navorsing gegrond), Hy was van
mening dat die brein eenvoudig aan die
slaap sou raak as alle omgewingsinvloede
uitgeskakel word. Deur sy eksperimente
,in die tenk het hy besef dat die teendeel
eintlik waar is. Sodra die mens geisoleer
word van alle sintuiglike stimuli begin
die brein onathanklik op 'n hoer vlak
funksioneer.
Eers beleefdie brein 'n hongersnood
na stimulasie, as dit nie verskaf word ~e
sal die brein self stimulasie soek deur in
'n droomtoestand of meditasie oor te
gaan. Lilly beskryf die tenk as 'n "black
hole" in psige-fisiese ruimte of as

psigologiese vryval.
Volgens McDuff-Kruger word haar
dryftenk deur allerhande mense besoek
van bodybuilders tot digters, selfs 'n
gryse pensionaris kom getrou elke
maand, Party sielkundiges beveel dit aan
vir pasiente wat Iy aan depressie, fobies
of angsaanvalle. Terwyl sommige dokters
dit aanbeveelvir bloeddruk, kroniese '
pyne en vir die herstelproses na groot
operasies. Dit is vera! gewild onder
kunstenaars en skrywers wat beweer dat
dit.hul kreatiwiteit bevorder en hul denke

- verruim.
Lesers wat 'n bietjie wil peins of net
ontspan kan die volgende nommers
. skakeI.
Jen, van Inner Space: (011) 4357721
Paul: (011) 433 2810
Ursula: (024) 56 3356

To boo or not to boo
'TABOO OR NOT TABOO
With Lisa Melman, Keith Smith
and Jocelyn Broderick
At Ziggies Theatre Restaurant,
Norwood. Tel (011) 483-1211

IF you admire the slick, undemanding
glamour and glitz of our local TV musical'
revues and are looking for an evening of
harmless and well-presented entertainment,
then this production is for you.
On the other hand, if you expect to be
confronted with current taboos, as the title
and programme suggest, you will be
disappointed, as the show neither deals
, with them nor gets to grips with those
subjects most often "whispered about behind
closed doors".
Sex, drugs, marriage (!?) prostitution
and homosexuality are topics of discussion
which have long since come out of their
respective closets. I found I was waiting for
something discomforting, a little edgy and
with at least a medicine of personal
vulnerability. Instead, I felt that this was
cabaret with gender but no sex (with apologies
to Julie Andrews); an excuse for showcasing
the performers' talents.
These talents are in part, impressive.
The musical arrangements and direction
are of the higheststandanl with most numbers
taking themselves further than they need
go. As far as the performers are concerned'
however, it is mostly Lisa Melman who
achieves memorability. As the least
experienced of this trio, she manages to
imbue her characters with some variety and
depth.
Less canbe said for the characterisations
of Jocelyn Broderick, who is relatively
one-dimensional despite her impressive
credentials and equally admirable vocal
abilities, and Keith Smith who lacks the
ability to look sordid, a requirement I felt
was essential in ashow ofthis nature. Smith has both a good strong voice and the ability
to move but, these are neither exploited nor
developed, especiallyin terms ofthe insipid
choreography.
TIleshow has five sections,each designed
ostensibly to expose a different taboo. "One
Man's Pain" deals with deviance and
perversion, "Flying High" tackles drug abuse, '
"lllusion or Confusion" relates to
homosexuality, "The Institution" delves into
marriage and "One Man's Pleasure" looks
at prostitution.

Vrydogl 15 Februarie 1991
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Broderick, Melman en Smith

None of the sections develops in tenus
of motivation or even direction and the
choice of material becomes completely
arbitrary. Without this necessary cohesion
the pacing becomes monotonous, varying
only in changes of tempo. This is not assisted
by the costumes, which are too clean and
tailored, the lighting which is bland or the
make-up which is almost non-existent.
If we are dealing with fantasy the point
does not come across. We are given a series
of tried and tested (if dated) show numbers,
stoppers, highlights and finales. Once one
accepts this formula, one waits for the
traditional stuff, hot sex, cool strip, overthe-top drag, undercover drug abuse,
ingredients I would have thought vital in
carrying this kind of production off.
Instead, I got non-committal normality pale perversion, homely homosexuality,
dinky drug abuse and monotonous
matrimony.
'
Some numbers are taken out of context
(Smith's "Love for Sale") or reproduced
with a misplaced inaccuracy (Broderick's
"Sister") and if one has seen the original this is bound to be often the case - one looks
for a new interpretation which,'given the
clean-living veneer, is missing here.
The show, even from this viewpoint,
does have it's moments. Melman's "Then
You're Good to Mama" which combines a
cartoonish, Disneyesque mama with an Ethel
Merman-like delivery; Smith's "What do I
care?" shows a hint of sensitivity, and
Broderick's "Not GettingMarried" is most
suitably neurotic,
.
Is it worth seeing? I think so, if you
disregard the title. Although it is too slick to
be really sophisticated, the audience was
supportive. The question is not really "To
boo or not to boo", but the quality of your
applause.
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Meer as
nel'n
·skerp
tonu·
nodiu...

Tricky Dicky en die Eerste .
Minister
'N PRAGTlGE, soms baie vermaaklike,
maar deurgaans insiggewende profiel van
prof. Richard van der Ross van die
Uoiversiteit van Wes-Kaapland word
Woensdagaand om 10:20nm. op TV!
vertoon.
Hierin geselsprof. Vander Rossopenlik
oor apartheid ("Die verskriklikste van
apartheid was virmy dat my lewe gereel is
deurbordjies watanderrnense opgesithet...
Ek, het dikwels gevoel, gee my net 'n
'screwdriver', dan haal ek daai bordjies
at.."); oor die geheime(komiese) beplanning
van dieMalmesbury-Konvensie; sy eerste
onderhoud as 'njong man met diedestydse
eerste minister adv, John Vorster, 'n man
wat ditvir homweer eens duidelik gemaak
het datnetdie bruinmanselfsyeie beeldna
buite kanverbeter; die tyd wat hy onder die-.
studente bekeodwas as "Tricky Dicky" oor
sy gematigde politieke houding; en
uiteiodelik, oor die dag wat hy sy "siel
gevindhet", 19 September 1985.
Dieprofielis gemaak deur die regisseur
RobertaDurrant.

ELMARI RAUTENBACH
skryl oor TV

II
I
j

;

AMERIKAANSE "chat shows" of geselsprogramme, aktualiteitsprogramme, in
diepte-programme of besprekingsprogramme... AI die soorteprogramme heteen
gemene deler: die onderhoudvoerder,
Hy is die man wat die vrae stel, wat
meestalsy eie gasteaanwys, die onderwerp
kies, bepaal in watter rigting die gesprek
gestuur moet word; kortom, hy maak of
breek die program.
In Amerika is die1V-gashere dieeintlike
sterre van die onderskeie netwerke. Dink
maar aanTed Koppel, Johnny Carson, David
Letterman, BarbaraWalters en JoanRivers.
Hier te lande het ons nog nie iemand
gevind van hulle kaliber nie. Baie het al
probeer. En jammerlik gefaal. Ons noem
nie name nie.
Een het gedeeltelikgeslaag. Pieter-Dirk
Uys se eerste "Evita Bezuidenhout"geselsprogramop M-Net was hoogs
vermaaklik en 'n enorme sukses. Maardie
program was gemikop 'n vakansiegehoor,
met foefies net waar jy kyk. Toe begindie
reeks en "Evita" gesels met Rian Malan en
John Kani, en die gesprek word emstig, en
skielik lyk die rokenpruik belaglik. Enwat
'n verskriklikejammerte, want Uys hetnie
net 'n skerp tongDie, maar ook 'n vlymskerp
kop.
.
Deesdae het 008 twee (nuusgegronde
programme uitgesluit) geselsprogramme op
TV: M-Net se "The John Berks Show" en
TV4 se "At home with Patrick Mynhardtl
Patrick Mynhardt tuis", .
In eersgenoemde het ODS 'n .bekende
radioman as aanbieder, berug vir sy
arrogansie, bruuskheid met gaste wat
deelgeneem het aan sy radioprogram en
omstrede onderwerpe. Mynhardt is op sy
beurt 'n bekende akteur, teatraal, roemhom
op hoebaie, hoevinnig en hoe deurmekaar
hy praat, en is op voomaamterme met
minstens die helfte van Suid-Afrika. Maar
maak dit hulle goeieTV-gashere? En hulle
programme goeden 'n sukses?
Verlede Donderdagaand se "The John
Berks Show" het as onderwerp gehaddie
beheptheid - aldan nie - van die mensmet
sy selfbeeld. Dit het vrae ingesluit soos
word daar gediskrimineer teen vet mense,
word verlceerdelik vasgekyk teen dieuiterlike
en die intellek geignoreer, en watter rol
speel die media in die voorhou van die
sogenaamde perfekte rolmodel.
Dit was toeva1lig ook die program waarin
008 bekendste nudis, Beau Brummel,sonder
enige motivering en klaarblyklik net om
die seosasie daarvanvan al sy klere ontslae
geraak het en met net 'n klein, groen
elektroniese vyeblaartjie verskaf deur MNet voordie gehoorYerbygeparadeer het...
Berkshet al die regte gebare gemaak: en
al die regte geluide. Hy was kragtig en
oenskynlik volkome in beheer van die
ontwikkeling vandie debar.Maar geleidelik
het 'n mens beginagterkomdit is eintlikdie
gehoor wat die inisiatief neem. En nou
praat ons nie van die mense wat - duidelik
voorgesedeurdie regisseur - opgestaanhet,
hulleself voorgestel en hul menings gelug
het Die, menings wat dikwels niks te doen
gehad het met wat vooraf gese is nie.
Wat loshande vir die meeste verrnaak

Eerste veeltallge

vermaakreeks

Sondagaand 9.04nm wys 'Silk Stockings' met Fred Astaire op TV4
gesorg bet, wasdie persoonlike vonke tussen
twee van diedeelnemers: tydskrifredakteurs
Jane Raphaely en Suzie Jordan, met
tussenbeide 'n blitsige veelseggeode gebaar
van ontwerper Peter Soldates. 'n Goeie
TV-gasheer sou hier 'n kans raakgesien het
en die twee vroue subtielgelei (aangehits?
Dink maar aanJoanRivers se geselsprogram
vroeer op M-Net) om meer te se oor hul
onderskeie standpunte. Maar Berks het net
daar van onderwerp verander...
Ter verdediging sal Berks miskien se sy
program is "aktueel" en Die "vermaak" Die.
V erkeerd, Vetis Die aktueel Die. Alarmstelsels
en die doodstraf is net aktueel as dit aan '0
aktuele onderwerp gekoppel word.
Daarbeneweos is Berksseprogramformaat
veel eerder die van '0 meningsprogram as
ondersoekende joemalistiek - al wil die
programonderwerpe ons laasgeooemde laat
.
glo.
Hierteenoor is Mynhardt se program
suiwer ingestel op verrnaak. Eo met '0
onderwerp soos "Fobieseobygelowe",hoe
anders? ODs hetdie program laat Sondagaand
op videoband sit en kyk. .
Aanvanklik was daar 'n paar snaakse
staaltjies vanZack du Plessis. (Is hy nou '0'
mede-aanbieder? Want hy was ook op die
loodsprogramen s6 ookdie spesialeinsetsel
van "Nuustak", waarln Zack ViI is.) Maar
geleidelik hetdie gepraatal hoe eeotoniger
en die opmerkings alhoeverveliger geword
en het jy begio wonder of die kioders al
slaap en wat moetjy more doen eo skielik
ruk Mimi Coertse se skril giggel jou weer
terug tot die werklikheid
Mynhardt se 0, so hartlike "Hallo, my
skattebol!" mettweeklapsoene weerskante
van Alvon Collisonseorehet vireen siniese
oomblik se belangstelling gesorg, maar
daama was dit weer praat, praat, praat, met
Mynhardtteenhonderd woordeperminuut,
elke derde een Engels (of Afrikaans, na
gelang van die taal waarmee hy begin het)
en net bier en daar '0 vae verwysing na die
oorspronklike ooderwerp.
0000, die program is glo veronderstel
om '0 gesellige voorkamerlruier voor te
stel, maar as die mure Die van laaghout eo
karton is nie en die gesprekvervelig kan jy
rninstens opstaan, jouself verskoon eo
genadiglik vertrek na die stilte van jou eie
voorkamer, Hier, nou ja, jy skakel net die
TV af eo gaan slaap.•. wat liefste manlief
oopmood gedoen het nog lank v66r die
helfte van "Patrick tuis",
'n Voorstel: wat van Suzie Jordan en

Jane Raphaely saam op '0 geselsprogram
oor die etiek van vroue-tydskrifjoemalistiek
met asaanbiederPieter-DirkUys.NieEvita
nie. Pieter-Dirk Uys met sy eie skerp toog,
ewe skerp kop en s6nder 'n pruik...

BHC-program oor Mej

Rusland
IN Mei 1989 het Rusland sy heel eerste
skoonheidswedstryd aangebied, 'n unieke

geleentheidwatboonopdaardieselfdeaand
in sy geheel op Russiese TV uitgesaai is.
Die man wat verantwoordelik was vir die
program, die bekrooode BBC-regisseur
Richard Denton, bet egterDie net 'n aandroken-blinkertjies-program gemaak nie, maar
wyergekyk: nadie Russiesevrousesiening
en evaluering van haar sogenaamde "gelyke
regte" in die Russiese gemeenskap van die
afgelope 70 jaar.
"Inside Story - Miss USSR", wat
Maandagaand om 8nm. op M-Netvertooo
word,plaas ook die soeklig opdie welvaart
van twee van die deelnemers, die chaos wat
gevolg het nadat 'n belangrikeborg op die
laaste nippertjie sy borgskap onttrek het,
die voorbereidings vir die finale aand, en
die drome en ideale van die onderskeie
deelnemers.
. Net hierv66r word nog 'n program met
'0 Russiese tema op M-Netvertoon: "Across
the Soviet Union" om 7om., waarin die
hedendaagse Rusland aan die kyker
voorgestel word.
.

TV Of Dlek, wat was
eerste? .
IN die geval, beslis die tliek. "Bagdad
Cafe", wat Dinsdagaand op M-Net in 6:3Omn.
ooptydbegin,isgegroodopdieongelooflik
suksesvolle fliek metdieselfdenaamen het
Whoopi Goldberg in die rol van die
iesegrimmige kafee- en motel-eienaar,
Brenda, en Jean Stapleton as die ronde
Duitse vreemdeling, Jasmine, wat haar in
die verslonsde woestyngemeenskap tuis
maak.
'n Bekeode gesig uit die fliekis Monica
Calhoun, wat Brenda sevryerige tienerdogter
speel. Cleavon Little is Sal, Brenda se man
wat maar altyd op pad iewers heen is, eo
ScottLawrence haartalentrykeseun,Junie.

DIT is ook Roberta Durrant wat sorg vir
TV2/3/4 se eerste werklik veelrassige,
belangrik: veeltalige 1V-vermaakprogram.
Vanaand om 8:llnm. word "Going up" op
die drieledige kaoaal vertoon, 'n
loodsprogram met die moontlikheid van 'n
reeks lateras diepubliek se reaksie gunstig
is. In die program, wat oorwegend Eogels
is, word swart tale ook gehoor. Engelse
onderskrifte word dan gebruik.
"Going up" is die verhaal van ene Jabu
Cebekhulu, 'n middeljarige bode, klerk en
teaboy by 'n ouwereldse prokureursfmna
in Johannesburg, wat eers tot sy reg kom as
hy in dieshebeenop die boonste vloer van
die kantoorblok is en sy regswysheid ten'
toon kanstel.
.
Diehoofrolle wordvertolk deurJoeMafela
en RexGamer. Eersgeooemde is diebekende
Stumovandie ewe bekende TV-reeks "It's
good, it's nice".
.

HOOGTEPUNTE
Vanaand:
* "BloodFeud" om 9:04nm. opTV4, 'n
verhaal van wraak met Sophia Loren en
Giancarlo Giannini in die hoofrolle.
* "The Rosary Murders" om 11:350m.
opM-Net,'nmoord-ondersoekmetDonald
Sutherland as '0 priester met 'n dilemma.
More:
* Sonderenigetwyfellngmar Bergman
se "Face to Face"om 11:25nm. opTVl, 'n
morbiede verhaal oor die geestelike
agteruitgang van 'n jong onderwyseres,"
gespeeldeur Liv Ullman. Dit is oorgeklank
in Engels.
-.
.
* "BillyJoel in Russia" om 7om. op MNet, met net daama "The Innocent of
Hollywood"om Snm. oorkioders in flieks,
Sondag: .
* "SilkStockings" om 9:04nm. op TV4
vir lietbebbers van Fred Astaire se
danspassies.
*'0Oorgeklankte Franse mini-reeksoor
'n vroulike argeoloog se stryd teen 'n spul
bose.oIiebaronne: "Woestynrose" om
2:50nm. op TV!.
Maandag:
* "MajorDad"om 7nm. op TV!, steeds
baie snaaks.
.
* Dietwee Russiese programme op MNet..· .
Dinsdag: .. ' ..... ., _ .
* Die begin van 'n tweede reeks van
"Die swartwoudkliniek" om 7:05nm. op
TV!.
.
Woensdag:
* DieRichard van der Ross-profiel om
10:20nm. op TV1.~
Donderdag: .- .
* Die Grammy-prysuitdeling om 80m.
. -:
'.
opM-Net.
* Die begin van n6g 'n mini-reeks oor die lewevan Elvis: "Elvis" om 9:04nm. op
TV4, die keer met Kurt Russell in die
naamrol. Lyk belowend.
Vrydagl 15 Februarie 1991
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Vrye Weekblad plaas graag brlewe waf nie die wet oortree of lasterlik
is nie, mits die korrespondent se naam en volledige.adres bygevoeg
word as 'n skuilnaam gebruik word. Briewe korter as 200 woorde sal
voorkeur geniet, en die redakteur behou die reg voor om briewe te
verkort. Skryf aan: Vrye Weekblad Briewe, Posbus 177, Newtown 2113.
Of bel met jou mening no (011) 836-2151.
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Die skermutselings tussen die polisie en die ANC se
marshals,die marshaIs endiemenseen diemarshaIsen
die pers buite dieRandse HooggeregshofwaarWinnie
Mandela en vier ander verskyn op aanklagte van
menseroof en aanranding, laat 'n slegte smaak,
Want dit wi!al hoe meervoorkomof die marshals
die nuwepolisiemag Is- sonderopleiding.Ampersoos
kitskonstabels, Endithetons sekerlik nie nodig nie.
Veraldie vyandigheid watdie matshals teenoor die .
pers toon, is kommerwekkend Miskienmoet dieANCleierskapdie rolvandiepersbysuIkegeleenthede aan
die marshals verduidelik. Die pel'sis daarom miljoene
mense in te lig oorgebeure indie openbare belang.
Die polisie, endus diemarshals, se werk is eintlikom die media sewerkmaklikerte maak, want hulle
vervul'n openbarefunksie.
Orde moet natuurlik gehandhaafword. Endie beveiliging van Mandela en-ander leiersfigure in die
ANC is belangrik.
\
As die ooreenkoms tussen die polisie en die A.~C
marshals is dat dit diemarshals se werk is omdit by
geleenthede soosdi6te doen,dan moet die ANC sy
marshalsbehoorlik oplei,
Anders moet die polisie ingryp en die werk self
doen.
Visioner
In elk geval, dieANC-marshals se optredeby die
Carel IV Boshoffvan Vredeplaas
Hooggeregshof-soosbyandergeleenthede indiever- . skryf:
lede -Iaat 'n menswonder of ons nie maar eenklomp.
-.Dit was met verbasing dat ek in Vrye
boelies vir 'n ander gaan verruil wanneer die Nuwe
Weekblad (11 Januarie 1991) dieafgesaagde
Suid-Afrika aanbreek nie.
(enooglopend onbillike) verwysing na dr

Waarls die TV-gidse
P Snyders van Greenhaven skryf:
Ek gaan nieweer inteken nie; ek gaan nie
eens Vrye Weekblad bydiewinkels koop
nie - nievoordat u "Die week se TV"
temgplaas nie.
Dis nogaljammer. Vrye Weekblad is
die beste koerantin die hele land
_. (Ons hoorwat jy st.Hout/rye Weekblad
dop hier teen eindeMaart - daar wag 'n
paar verrassings - Red)
Vrye Weekblad, 15 Februdrie ,1991,'/
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DITlyk asofoom CarelBoshoff die
Nuwe Jerusalem gesien het na sy
aankoop van die spookdorpie Orania in die Noord-Kaap.
Brolloks respekteer oom Carel
se opregtheid en geesdrif vir die
idee van 'n staat waarinnet Afrikaners mag bly. Heelwat meer rea-'
listies as die KP of die AWB of die
Boerestaatparty wat sommer die hele
land of die hele Transvaal en Vrystaat wil M.
. _Maar 'nmens kan daremnie help
om die absurde daarvan ook in te
sien nie, En dit bly darem maar 'n
rassistiese pypdroom.
: Die "skakellandtussenAfrikaen
Azania?" 'nLand met syeie lugmag?
Kinders in Afrika wat nooit swartmense sien nie? Uitvoerders van
kundigheidna Suid-Afrika? Ag nee,
wat.
; Eerder 'n soort kultuurpark, 'n
soort Boere-wildernisgebied. 'n
Boere-Disneyland waarbuitelandse
toeriste kan kom kyk na die quaint
mensiesuit dieverlede. (Solank: hulle
net nie oorbly as hulle swart is nie.)
* Die Afrikaner het tog meer waardigheid as dit.

Orania, bienia, blues.

BROLLOKS EN
BIITERGAL
hoekom sy oupa altyd pleks van
"Gesondheid" se as hy 'n glas Klipdriflig, gese het: God straf Engeland.

Dagse weer eens
Met die Winnie-saak in die Randse
Hooggeregshof loop George Bizos,
Winnie se advokaat en ook Nelson
en sy ou kamerade se advokaatvan
'n kwarteeu gelede, die eerste keer
weer vir Walter Sisulu in die hof
raak sedert daardie dae.
* "Hallo, Walter," se Bizos. "Ihaven't seen you in court for years!"

Rooi voal
Die rooi kop en bors van die kleurryke voeltjie in die regering se vredeadvertensie op TV issimboliesvan
die prominente posisie van die
kommuniste in Suid-Afrika, se
. Andries Treurnichtdie ander dag in
die Parlement.
Anne regses. Die enigste mense
wat nog dink Joe Slovo en sy
kameraadjies kan die res van ons
bedreig.
"Is dit die boodskap war ons die
wereld in wil stuur?" vra Andries
toe retories.
* Is die KP se naakte rassisme en
wangedrag in die Parlement die
boodskap wat ons die wereld wil
instuur, Andries?

En Castro s'n
Fidel Castro, se 'n nuwe boek oor
die Kubaanse veteraan-diktator, haal

Die
regter is
gelukkig
nog nie
ontvoer
nie...

Jim Morin In MIami Herald
nie sy sigaar uit sy mond uit nie en
trekooknie sy skoene uit ashy seks
hetnie.
(Brolloks het lankal verrnoed
. sigaarrokers sien hul rookgoed eerder as falliese simbole.)
Dit het Brolloks skielik laat
wonder oor die sekslewe van ons
eie Groot Orator. Trek hy ooit sy
kamaste uit? Is sy kondome ook
kakiekleurig? Sing hy 0 Boereplaas
as hy klaar is?
* Gehoor vandie vrou wat dieBoereCastro die ander dag omhels het en
toe gevra het: Is dit 'n half-jack in
jou sak of is jy net bly om my te
sien?

VRINDE, Moeder glimlag waansinnig in haar baard: Die saak teen
haarstaanopdie punt om tedisintegreer.
Te midde van toyi-toyi en tamboerslag en bunny-chow op die
grasperke en power to the people
verdwyn dieDramatis Personae so
stil-stil dat jy skaars opmerk dat die
hofleeggeloop het.
Mede beskuldigdes bet lanka1 die
• hasepad gekies en ontvoering was
toesulkepret dat dit sommer op die
getuiesook beoefen word. Bgebertus kan darem berig dat die regter
nognieontvoer is nie,maar kom tyd
komraad, jy kan nie die ganseRome
binne 'n dag ontvoer nie.
Intussenverklaardie koeksistergilde metnadruk dat hulledie treurige
inmenging met die regsproses net
mooiniks tedoone gehad het, maar
wie moet hulle nou glo?
. SegOswald. in filosofiese luim,
diegeregtigheid is soos 'n oopgranaat:
Nie net moet daar pitte wees nie,
maarjy mootkan sien dat daarpitte
is. Poeitogja, ui t die mond van die
tuinier. Die werkers sal voorwaar
die aarde beerwe.
SegMeeder, they are wellcome
to it, maar laat hulle tog net nie die
regering beerwe nie. Moeder is 'n
intellectual.
.

Regskoste
Intussen, geliefdes, mag die- volk
nie weetwieMoeder se regskostes
gaanbetaal nie.
. SegMiesies Klaagvoort sy moet
nou reeds die Apteker van Pretoria

VryeWeekblad•. ,15 Februarie 1991 .

Die Kakie-gevaar .

Street, Jean Rook van die InternaS6 skryf die Kaapse weekkoerant
No friends of Harry
tionalExpress, hetBittergal die laaste - South oordieboere-betoging van 'n
Die DP-koukus het die ander dag
paar weke erg geiiTiteer met haar
paarwekegelede in Pretoria: .
die hoed omgestuur virbydraesam
Brits-arrogante, kolonialistiese twak
"Whata trektoe the city it turned
vir Harry Schwarz 'n presentjie te
wat sy op TV, oor die radio en in
outto be!Boere being bundled into
gee noudat hy ambassadeur word.
haar .blaadjie vir expatriates
Mello Yellows, whites behaving like
En toe weier vier LP'som 'n sent te
kwytgeraak het.
blacks and ignoring all the restricgee.
Vera!oor GatshaButhelezi wat
tions placedon their protest march,
*Ook seker die dat Harry syvriende die Nuwe Messias is. Sy't arnper one Botha arresting another, one
elders gaan soek het,
geklink soos Lord Oom Piet, of is
VanSchalkwyk resisting arrest by
another - thiswas the stuff of a new
dit nouSirLourensvander Post, die
Boere-Soutie van Londen met die
Arthur Murray dance: die brooderNuwe boikot
snaakse vriendjies, watoak die ander
twis!"
Ons soek nou 'n nuwe soort boikot
. dag vir ons te vertelle het Gatsha is
*
Ditwas so lekker, se die koerant,
inSuid-Afrika,meenBittergaLHou
die Grootste Staatsman wat Suiddatdit 'njaarlikse geleentheidgaan
party mense hier weg.
Afrika nog gesien het.·
.
word onder die banier: "Let's twis
Die kastige First Lady of Fleet
* Nou kan Bittergalbegin verstaan again, like we did last January!"

semiljoene help betaal,after all sou
die ou spul in die parlement so
ontwykend gewees hetas daar niks
was om weg te steeknie?
In die Nuwe Zuid-Afrika moet
die hoge siele tog eerlikerprobeer
wees, al moet dit uiters moeilik
wees na al die vet en arrogante en
korrupte jare.
. Sub judice se voet,
Iedergeval, dit is genoeg om die
Apteker temoet betaal,julle kentog
•die koste van aptekers deesdae en
nou moet daar nog na Moeder se
kostes omgesien word.
Ken die demokrasie dan goon
perke nie? Seg Oswald, wag maar
vir die nuwe regering om aan bewind te loom, ons gaan nog vir
Womandela se regskostes oak betaaL And why not?

New Age-sfraf

HOE RYM
DITDAN?

Karoo-gedierte
Vrinde, tekens van lewe is in die
Karoo ontdek, en dit is 'n hele gebeur-

a

~M.

EGBERTUS
KLAAGVOORT

Diehowe spookdieafgelope dae by .
Praat van 'n middeleeuse daad,
die niksvermoedende volk.
Afgesien van die sirkusrondom .- Maar die straf is new age.
die ontvoeringsaak is daar nog die
hartroerende verhaal van die groepie
Rasinspekteurs
onskuldige wit seunswathawelose
Dit
is mooi om te sien dat die
mense vir die pret opfoeter.
Groepsgebiedewet
so vasberade
Met hokkiestokke en nuckletoegepas word, ek meen te se hy
dusters en verestoffers. Tot hulle
staan immers op die wetboek.
een dood slaan, 'n trotse prestasie,
Die afgelope jaar, op die
en aandie debietkant dieverlies
aanloopbaan
van die Nuwe Zuidnet een hokkiestok. Wat sou hul
Afrika, is 1 546 oortreders deur
straf wees?
Hopelik 'n bietjie meergepas as. inspekteurs besoekom hulle te terroriseer. Inspekteurs van ras, 1 ask
die RSOO en R200 boetes deur 'n
you.
Natalse regter opgele aan twee
Ongelukkig het 1 500 van die
witmans wat 'n swartbroer in kookwabooswigte
gebly waar hulle was,
tergedompel het sodathy dood is.

van

.skrik toe nie vir koue pampoennie.
VraOswald besorgd wat gaan dan
vandie stomme inspekteurs word.
MadamDe Klerk se man het die
hele ding halfgebak, seker by die
koeksistergilde geleef"

tenis.
Hetglodievlaktes bewandellank
voor die ontstaan van die mens, enhet sowat 200 miljoen jaar gelede
uitgesterf.Die dierasie het halfregop geloop en. haar kos verskeur,
maar die tande was Die eitlik te
waffers nie. .
ArgeolcX! meendat sy in dIyfsand
vasgeval het uit gulsigheid om nog
Inlekkemytjie te bekom. Klink dit
nieal te veelna Maeder nie?

Vlok selees
Van intellectuals gepraat, Breeder
Vlok se flou antwoorde oor die
destydse beletsel van Jan van Eck
om townships te besoek is nie net
lagwekkend nie, maar plain embarrassing.
En van embarrasment gepraat:
Mister VIole, die volk cringe wanneer jy so vroom aan die polisiepatrollies deelneem, daar waar dieTVkameras so geil groei, al was die
meeste polisie-figure soldate,
Houbyjoulees, broeder.houjou
besig met die fabrisering van slim
antwoorde en los die polisiewerk
virdie weermag.

..
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Hler verskyn
verkorte
resensles van
die beste
vermaak. Waar
geen voorletters
verskyn nle, het
ons nog nle kens
gekryomdle
betrokke stuk fe
resenseer nle.

DANtE PIETERSE • DP
JAN KONTERDANS • JK
. ANDREA VINASSA· AV
PETER GOLDSMtD • PG
RANDY LE ROUX ~RR
CYRANO DEBERGERACSien bladsy 21.
GOODFELLAS - 'n Nuwe
Martin Scorsese-prent Is
allyd 'n event. Syjong-

.ste, ook

-'ry$Oslol~glese

traldaatsoOs~Mean

Streets", is gegrond' op
Nicholas Pileggi' se bl. ografle . van 'n : New
Yorkse gangster. As·
Henry Hili stof Ray Uotta
vir Robert de Niro ult.
Lorraine Bracco skitter
as 'n verdrukte mobvrou. Vol brlljante tegnlese truuks, intense
emosionele tonele en
galgehumor. - AV

THE KRAYS - 'n Brltse
rampokkerprent
gegrond op 'n ware
verhaal wat soos: 'n
psigo-analis soek na die

Robert De Nrro. RayLiotta(2-19)

Robert De Niro, Ray Liotta (2-19)

DAILY· WOO. 230.515.800, 1030

DAILY 1000.230.515.800.1030

TRACK 29 - Ole offbeatrilier het nog nle hler In
die Transvaal gOOraai
nle, maar dit word deural die rolprenttydskrifte
aanbeveel. Met Gary
.Oldman en Theresa
Russell. In die Oscar In
Kaapstad.
KORCZAK - Holruggery
soos die "Holoccust>

tema Is,isAndrej WQjda
se .swart-en-wit hul·deblyk aan 'n Poolse
klnderdokter wat'n
weeshuls vol klnders nc
die
Nozl's
se
doodskampe vergesel
het. 'n uitsonderlike
prent. Wajda sa vernaamste prestasle is die

b e h e er s d h e l d
waarmee hy die hoogs
vlambare onderwerp
hanteer. - AV
THE MUSIC TEACHER •
Die. asembenemende
Franse periodestuk Is.
·Romanties In die ware
sin van die woord. Die

Steve Martin, Rick Morams (A)
DAILY. 9 45,12.15,230,515,745.1000

IMPULSE

MY BLUE HEAVEN

Theresa Russell,Jeff Fahey (2-18)

Steve Martin, Rick MoranlS (A)
DAILY 9.45,12.15, 230,515, 745, 1000

WILD ORCHID

redes.vlr . die Kraytweelingse ,psigotiese
optrede. Stillis.tles imposant met goeie vertoikings deur Spandau
Ballet se Kemp-broers.•
AV
.

MY BLUE HEAVEN

MEMPHIS BELLE
Matthew Modme. EncStoltz (2-10)
DAILY 945,1215,230,5.15,745,10.00

DAILY. 945,1215,230,5.15,7.45.1000

WILD ORCHID

Mickey Rourke,JacquelineBisset (2-19)
DAILY 945.1215,2.30,515.745,1000

c

Mickey Rourke. Jacquelme Bisset (2-19)
DAILY· 945. 12.15, 230,5.15,7 45,10 00

QUICKCMANGE QUICK CHANGE
Bill Murray. Geena Davis (2-14)
DAILY 945, 12'15,2.30,515, H5. 1000

GHOST

Btl! Murray. Geena Davis (2-14)
DAILY. 945,1215,230,515,745,1000

GHOST

BIHMurray, Geena Davis (2-14)
DAILY' 9 45.1215.230,515,745,1000

BIll Murray, Geena Davis (2-14)
DAILY' 9 45.1215,230.515,7 45,10 00

GOODFELLAS

WILD ORCHID

Robert De Nso. Ray Liotta (2-19)
DAILY' 1000.230.5.15,8.00,1030

IMPULSE

Theresa Russell, Jeff Fahey(2-18)
DAILY 945.12.15, 230,515,7,45,1000

DEATH WARRANT
Jean-Claude Van Damme (2-18)
DAILY' 9 45. 12.15.2.30,515, 745, 10 00

WILD ORCHID

Mickey Rourke, Jacqueline Bisset (2-19)
DAILY 945.1215,2.30,515,745,1000

Ahauntmg love story (2~14)
PartnckSwayze, DerruMoore
DAllY 930. 1200,230, 5 15, 7.45, 10.15

WILD ORCHID

Mickey Rourke, Jacqueline Bisset (2-19)
DAlLY, 945.1215,230,515,745,1000

PROBLEM CHILD
John Ritter, Michael Oliver (A)
.
DAILY. 945.1215,230,515,7 45,10.00

IMPULSE
Theresa Russell, Jeff Fahey (2-18)
DAILY' 9 45.12.15. 2.30.515,745,1000

QUICK CHANGE
Heart-StoppingActron (2-19)
DannyGlover, Garey Busey
.
DAILY'945.1215,230,515.745,1000

MY BLUE HEAVEN

GOODFELLAS

Sieve Martin, Rick Morams (A)
DAilY: 9 451215,230.515.745 1000

CnmeThrrller (2-19)
RobertDe Nno.Ray Liotta
D'AILY. 1000, 2.30. 5.15. 8 00,1030

MY BLUE HEAVEN
Steve Martin, RIck Moranls (A)
DAILY 945,1215,230,515,745,1000

MY BLUE HEAVEN

Haanous Comedy
SteveMartin, Rick Morams (A)
DAILY 945,1215.230,515. 745.1000

THE KRAYS
Martin Kemp, Billie Whitelaw (2-18)
DAILY 930, 1200,230,515,745.10 15

Three Men and a
Little Lady

DARKMAN

Comedy Drama
(Al
TomSelleck, Ted Danson
. DAILY 945.1215.2,0,515.745,1000

HOME ALONE
FamIIA\:'t.I~

The No'1 Smash Hit
{A}
MacauleyCulkin.Joe Pesct
DAILY 9451215,230,515.7.45,1000

Robert De Nso. Ray Liotta (2-19)
DAILY 1000.230,515,8.00,1030

WILD ORCHID

MEMPHIS BELLE
Matthew Modine. Enc Stoltz (2·10)
DAILY 945, 1215.230,515.745, 1000

NU METRO 1·2
ALBERTON
. 907·2362

PREDATOR 2
Danny Glover.Garey Busey (2-19)
DAILY 945,1215,2.30.515,745.10 00

f----==-:=-::-::c~=-=,..:..;..::....-I

IMPULSE

Adult SexDrama
MickeyRourke. Jacqueline Bisset
No 2-19(PFoofof age may be requned)
DAILY 945, 12.15.230,515,7 45, 1000

Theresa Russell, Jeff Fahey (2-18)

ROCKY V

S Ivester Stallon~ Talla Shire 2-10

NOMERC.Y
QUICK CHANGE f-"':'::::=::';::::':::":::::':":=:::':::~~-I
, Bill Murray, Geena Davis (2-14)
DAilY 9 45.12.15,230,515 745.1000

POSTCARDS FROM THE EDGE
Drame (2-16)
MerylStreep.ShirleyMacLame
DAILY 9451215.230.515,745,1000

Bill Murray, Geena DaVIS (2-14)
DAILY 945, 12 15. 2 30. 515,745,1000

WILD ORCHID
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset .
No 2·19(Proof of age may be requredl
DAILY 945.1215.230,5.15,745,1000

MY BLUE HEAVEN

Bill Murray. Geena DaVIS (2-14)
DAILY 945,1215.230.515.745.1000

WILD ORCHID
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset
No 2-19(Proolof age may be required)
DAILY 945.1215,230.515,745.1000

DELTA FORCE 2

Steve Martin, Rick Morams (A)
DAILY 945,1215,230,515,745,1000

GHOST

Partnck Swayze, Derm Moore (2-14)
DAILY 9301200,2.30.515.745.1015

IMPULSE
Theresa Russell, Jeff Fahey (2-18)
DAILY 945,1215,230,515.745,1000

DARKMANLlarn Neeson, Frances McDormand (2"16)
DAILY 945.1215,230.515,745.1000

Robert De Ntro. Ray Liotta (2-19)
DAILY' WOO" 230,515, 800, 1030

POSTCARDS FROM THE EDGE
Meryl Sueep. Shirley Macl.aine (2-16)
DAILY 945,1215,230.515,745.1000

WILD ORCHID
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset
No 2·19(Proof of age may be reqUIred)
DAILY.945.1215.230,515,745,1000

Richard Gere. Kim Basinger (2-18)

MEMPHIS BELLE

LEBA KLERKSDORP (018) 24564

QUICK CHANGE
Bill Murray, Geena DaVIS (2+14)
DAILY' 945,1215,230,515,745, 1000

POSTCARDS FROM THE EDGE
Meryl Streep, Shirley MacLame (2-16)
DAILY 945.1215,230.515,7 45, 1000

DELTA· FORCE 2

QUICK CHANGE
Bill Murray, Geena DaVIS (2-14)
DAILY, 9 45,1215.2.30.515,745, 1000

PREDATOR 2
Danny Glover, Garey Busey (2-19)
DAILY 945.1215,2.30.515,745. 1000

WILD ORCHID
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset
No 2-19(Proof of age may be required)
DAILY 945,1215,230.515,745, 1000

· GOODFELLAS

ROCKY V
Sylvester Stallone, Tal18 Shire (2-10)
DAILY·945,1215.230.515745,1000

DARKMAN

PREDATOR
Arnold Schwarzenegger (4-18) .

DEATH WARRANT

Bill Murray, Geena DaVIS (2-14)
DAILY 945,1215,230,515.745, 1000

Jean-Claude Van.Damme (2-18)

GOODFELLAS
•

I ..

Robert De Nrc. Ray Liotta (2-19)
DAILY 1000.230 515,800.10.30

••

MON,SAT 945, 1215,nO, 5.15, 745, 1000
SUN 12152455157451000

ROCKY V

PREDATOR 2

DB~~~~1,o~ir15~~r~, ~U1S;Y7 J~:1~)00

A Pulsating Drama
Sylvester Stallone, Taha Shire (2-10)
DAILY 945,1215.230,515,7.45.1000

S Ivester Stallone. Taua Shire 2-10)

.DARKMAN

Uam Neeson, Frances McDormand (2-14)

MEMPHIS BELLE'

Sean Connery, Dustm Hoffman (2-18)

PRESUMED INNOCENT
Thriller, (2-18)
HamsonFord, Brian Dennehy
DAILY.930 1200. 230, 515. 745,1015

Problem
Child'

GHOST

Family Comedy
(A)
John Ritter, Michael Ohver
DAILY 945,1215.230,515.745,1000

TOTAL RECALL

(2·191

PLUS

DELTA FORCE 2
Chuck Noms (2-16)
MON-FRI930.200.730SAT 1100.330,800

Matthew Moome, Eric Stoltz (2-10)

NOWSHDWING:-ArnoldSchwarzeriegger

>\.'~

GHOST

Robert De Niro. Ray LIotta (2-19)
DAILY, 1000.2.30,515,800,1030

QUICK CHANGE QUICK CHANGE

skeppingsgees en die'
THREE MEN AND A UTILE
LADY _. Veerligte - verdood, albal verster met
kant. 'n Mlddeljarige
maak... Ted Danson
(getroude) musiekonmeek dit miskien die
derwyser besef die nut- . moeite werd. - AV
teloosheid van sy lIefde
•
vir sy talentvolle long
'OnafhanklikEii
sangstudent. Hy nool 'n
straatsanger en deelrolprenfteaters
tydse mlsdadlger na sy
huls weer hy sy
JOHANNESBURG
. '!
natuurlike sangtalent
ontwikkel. Sy op die oog
MINI CINE - Pretorkisat wrede metodes Isten
traat
49. Hlllbrow. (011)
einde lonend wanneer
642-8915: .
, "
die twee studente hulle
Vandag en more: "A
by 'j, scingwedstrYd In
. WOMAN IN FLAMES. Ie
vyandige geselskap
Sondag: CRY FREEDOM
bevlnd.-AV
om7nm.
Maantot Woens: PET
CHAMBRE A PART SEMATARY.
Michel Blanc. die akteur
Vertonings is om 3.00.
wie se mesmeriserende
6.00 en 9.00.
teenwoordigheld In
'Monsieur Hire" die
SEVEN ARTS - Grantlaan.
deurslag gegee het,
Norwood. (011) 483speel 'n Fransman wat
1680
eensaamheid
sy
THE MUSIC TEACHER
probeer oplos deur verdaagliks 2.00. 6.00.8.00,
lief te raak op 'n
10.00.
bealdskone 'con-artlst", Martin skryf sy ol-:
KAAPSTAD
leenheid daaraan toe
dathy 'n Fransman in
LABIA- Oranjestraat 68.
Londen isen wanneer 'n
(021) 245927
vreemde
Franse
'n Keur van films o.a.
egpaar hulle opdring,
One
deadly summer.
leer Martin dat emosies
When the whales came,
al te wispelturlg kan
a Love Story, Love me
wees. Seksuele obgently, Bel gerus hulle is
sessle, verraad en
vriendelike mense .
.vervreemding word met
deemisuitgebeeld. - AV

;

..

DAMNED RIVER
Steven Snellen (2-16)

PLUS

PREDATOR 2
Danny Glover, Garey Busey (2-19)"
MON,FRf ~ 30.200,7 30 SAT 11 00,330,800

DELTA FORCE 2 .
Chuck Noms (2-16)
DAILY.9 45,1215 230.515,745. 1000

IMPULSE
Theresa Russell, Jeff Fahey (2-18)'
DAILY 945,1215,230,515,7 45. 1000

.WILD ORCHID
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset
No 2-19(Proof of age may be requneo)
DAILY 945.12.15,230,515,745.1000,

POSTCARDS FROM THE EDGE
Meryl Streep. Shirley Mact.ame (2-16)
DAILY 945, 1215, 2~. 5'15. 7 45.10.00

Truk se 'GheHo'ls In die Alexander-Teater
op die planke. Danny Keogh en Dale
Cutts speel die hoofrolle
JOHANNESBURG
Alexanderteater. Stiemenstraat 36, Braamfontein.
(01l) 720-7009: GHETIO van Joshua Sobol.
Windybrow: Kringe in 'n bos met Louisvan Niekerk.
Markteater. Breestraat, Newtown. (011) 832-1641:
Markteater: SHADOWLANDS 'n ware Ilefdesverhaal.
Warehouse: AN AUDIENCE WITH EVITA BEZUIDENHOUT.
Upstairs: UGLY NOO NOO. Andrew Buckland..
Laager: TAKE TWO, Andrew Buckland.
Alhambrateater. Sivewrightlaan. Docmfontein. "(011)
402-7726: LEND ME A TENOR.
Leonard Rayne-teater: JO'BURG FOLLIES II.
Andre Huguenet-teater. Kapteijnstraat 14, Hillbrow.
(011) 402-6174: Agatha Christie se ALIBI.
Ziggies teater-restaurant. Ascot-Hotel. Grant Ave,
Norwood. (011) 483-1211. TABOO OR NOT TABOO
Vertonings Dinsdag tot Sondag om 9nm. .
Village Manor Theatre, Maudestraat Sandown. THE
.COLOURS OF LOVE, Daniele Pascal sing Piaf en BreI.
PRETORIA
staatsteater, Kerkstraat. (012) 322-1665:
ANTON NEL. Sondag om 15.30..
DEAR MRSSTEVN met Wilna Snyman
MUSIC OF THE NIGHTWeeksdae om 8nm en Saterdag'
6nm&9nm.
Il BARBIERE 01 SIVIGUA,begin 16 Februarie.
The Sound Stage. Constantia Park, Ou Pretoria-pad
240. Midrand. (011) 305-1845: PUMP BOYS AND DINETTES,

KAAPSTAD
Nico Maian. DF Malanstraat, middestad. (021) 215470:
BALLET BOUTIQUE.Phillis Spira en Eduard Greyling,
7 BRIDES FOR SEVEN BROTHERS; '1'1 vrolike musiekbly'- .

spel,
DIE HAASVANGER 'n rnultlrnedlo-produksle.
Baxter, Hoofweg, Rosebank. (021) 685-7880:
Studio: LET'S DO IT. 'n Herdenking van Cole Porter se
musiek.
Konsertsaal: SlZWE BANSIIS DEAD, 'n Toneelstuk ocr
die onmenslikheid van Apartheid. Eindig vanaand.
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GIDSE/29
Kaapstad
1~~~~~~~E~~~TAU:yO~~1

NOW SHOWING

NlC»'VIES

ROLPRENTE

STER-KINEKOR .
15 FEBRUARIE - 21 FEBRUARIE
VROEEBESPREKINGS BY COMPUTICKET
NAVRAE (0111331-9991- ALMAL WELKOM

PRETORIA :.
COMPUTICKET
NAVRAE (012) 322"7460

LET WEL: ALLE ROLPRENTEVERANDER VRYDAE

NOORD

5ENTRAAL··

CONCESSION PRICES STUDENTS AND
SCHOLARS AT ALL PERFORMANCES

.:»

005

.

WES

PRETORIA

SANDTON CITY t.9_',,"783·4430/1

0"9111s: 10.00. 2.30.515.800. 1030 am
GOODFELLAS
(H9)
MARliN SCORSCESE SE SKOKKENOE WARE'
VrRllAAL VAN DIE MMIA'

ADVANCE BOOKING AT COMPUTICKET
(ENQUIRIES (021) Zl-47151

O"glil' fO DO. 12.IS.2.30. 5.30. 7-'5.fO ISnm
PREDATOR2
(2·19)
OAlII'IY GLOVER IN OlE SI'ANNINGVOLI FAKSIE
DRAMA'

VOLGENDEAANBIEDING
·22F'b- THE RUTANGA TAPES 'AI

Tyger Valley Eentra. Bellville Tel. 948-6110

DAILY: 9.'5 arn. 11.00.2.00.' 15.6 30.9.00pm
MERYL SPRHP 0 ~H1RLEY MACLANE
POSTCARDS FROM
EDGE IMlKENICNOLSFI1M

~~~~~~~~"'*~THE

Co-slarrin OennisOuaid - Oulslandln Drama 2·16

OAILY.9 45.m. 11.00.115.515.1.45.10 OOp"
GLENNCLOSE 0 JEREMY IRONS
REVERSAlOFFORTUNE
A SAGA OF MONEY AND MYSTERY (2·13)
SMUROAY ONLY 9.'\ ''';;1 00.and1 4S P"
Blue Route Centre. TE1.75·3030
ALuNE
(All)
OhiLY 9 45'm. II 00.1.15.515.1.'5.10 OOpm FRI'94S-.-m,I1iiO:145:5i5.800,lO.15pm
o DANNY GLOVER 0
SAT' 5 '5. 800 .nd10 15pmONLY
PREDATOR 2
0 STEVENSEAGALo
HE'SCOMINGTOTOWNWITHAFEW MARKED FOR DEATH
DAYS TOKILL
2·19 DYNAMIC ACTION THRILLER 218
0~;R~~5s'r~~;pO~ Is~0,n~l5yt~cU~t OAILY ~ 30 am. 1115. 300.600.: OOpm

VOLGENDE AANBIEDINGS
22Feb- DANCES WITH WOLVES 12·111
22F'b- THE RUTANGA TAPES lA,
ONOEROAK PARKERING BESKIKBIAR
BY VoORSTE INGANG NA KINE CEN1RE
;

.

Co-slaHin OermisOu31d - Oulslandm Or~m3 216
:
OAllY: 9 ~5 am. 12.00. '2 30.5 15,7.45,10 00 p.n
GLENN CLOSE. JEREMY IRONS Sanlam Centre, Parow Tel. 92·5126

REVERSAL OF
~R~~s~~u::i;:.5,~~O~~~:.; ;~.8\O~,~~:::
FORTUNE
0 ANDR,WMcCARTHY e :
ASAGAOF MONEY ANO MYSTERY 11·13) WEEKEND AT BERNIE'S
sTA1HUREDAlYIQT'Ts'--L"r!NMolEIORO ~M,;o;,AoINDLY WILD HILARIOUS COMEDY
2·14

C

.

WEEKEND AT BERNIE'S (2-14)
NLAGWEKKEIIOE PRU KOM(OIE_'_ _ .
MARKED FOR DEATH
(218)
S,'lfireh 1000.1215
THE lITTLE MERMAID

0"9Ii~'

1000.12.15130.530 745.1000 nm
POSTCARDS FROM THE EDGE 12·16)
!lLR'11 " map EI, SHIIILEY MAcLAm IN Olf
HOOG AANGFSKREWf KOMEOlf ORAMAI

..

NA4 NMMMN·VRY SAT HELf OAG

HOME

eOSTCARDS FROM GOODFDENL.LAS
I HE EDGE IMIKENICHOIHIIM AWARD WINNINGTHRILLER (219)

:

PREDATOR2
IISI'Al4111NGVOLLf AKSIE DRAMA'
---WEEKEND AT BERNIE'S

(A)

12·19)

WEEKEND AT BERNIE'S
NlAGWEKKENDE PRE I KOMEOIE'

(2-14)

MARKED FOR DEATH

(2·181

O"glil, 10BO. 2 JO. 1.<5 ,m
THREE MEN & A LITTLE lADY
0"911'5'12.15.5.30.10.00'm
TROOP BEVERLY HIllS

(A)
(A)

0"glll'.10.00. 12 15.230.530.145. lG.OO ,m
PREDATOR2
(2.19)
OAIINYGLOVfRINOIESfWiimiGVOlLE
AKSIE ORAM~A'
_
GHOST

(2·14)

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

,;

VEILIGE PARKERING RESKIKRAAR 101 NA
lAAl VERTONINGS

(2·141

• t-

O"gllks: 1000.11.15.230.530. 7.45.10 00 nm

VOLGENDE AANBIEDINGS
m'b-OANCES WITH WOLVES 11111
1M3I-THE GOOFATHER 3

VOLGENDE AANBIEDING
meb- THE RUTANGA TAPES ('1

M",·Oon '1000. 12 15.2 3o.s30. 145nm
VII 5.1 TO 00.1115.230.5.30.7.45.1000 nm
WEEKENO AT BERNIE'S (2-14)
NIAGWfKKfNOE PRE I KOM(OIE'

O"gllk, 10 00. 1215. 2.30. 530. 7'5. 1000 nm
PREDATOR 2
(2.19)
O,NNY GIOVfR III OlE srATWINGVOLIE
AKSIE ORAC.IA'

DEATH WARRANT
S,I 16Fell 10 UO. 17 15
SHORT CIRCUIT

ROCKY V

POSTCARDS FROM THEEDGE (2·16) 11Irt"l""""'''"'~''1'"'!'''''''
_ _ _ _ _.'::-:-=c"--_ _-j MERYl
Sinrrr EN SHIRLEY MACI AlliE IN DIE •
MARKED FOR DEATH
(2·1B)
HULLE HE! OlE VERKIEROEMAII BAlE. BAlE
KWAAO GFMMKI

HOOG AANGESKRfWE KOI.IIIIIE ORMIA'
------------MEMPHIS BEllE

t--:-,.,..,-==:-:-::-:::=::-::-:-~~~~~~~ph

1000 'Ill

MOH·IHURS 9 4Slm, 1215.245.545.R15,pm

1--0!..A!CiLY~9=--'~5.!..;m~.ll!..;I~5.~1 ~'5~.5~A~5.8~1~5.~IO~'5~p~m fRIISAI9:5~~~~~ ~~i,sv~~ ~.10.15pm

(2·18) WEEKEND AT BERNIE'S

VOLGENDE AANBIEDING
8 Mar - THE ROOKIE

2

o SHELLY LONG 0
PREDATOR
TROOP BEVERLY HILLS HE'SCDMINGTOTOWNWITHAFEW
Fun and lau hm lor Ever one All DAYS TO KILL
DAilY: 9 10 am. 12 15,300,6 00. gOO pnt

(2-181

O..gllls: 10.00.12 IS. 2.30 ,m
THREEMEN & A LITTLE lADY (A)
~ EASTGATE 1·8. ~
.
622·3617/8" ~ 0"gliks:5.JO.145. 100 nm
TROOP BEVERL Y HillS
(A)
Oaaglils: TO.00.1215.230. 530.7.45.10.15 nm
----------POSTCARDS FROM THEEDGE (2·16) O"glll"1000.2 30/515.8.60.1030 ,m
MfRYI smm EN SHIRLEY MAr,IAINE IN DIE
GOOOFEllAS
12·19)
IIOOG MNGESKREWE KOMEDIE ORAMA'
VOLGENDE AANBIEDING
PREDATOR 2
(2·19)
22feb-DANCES WITH WOlVES"121
OANNY GLUVFR IN nlf,PANNINr,VOLLE
AKSIE DRAMA'

MARKED FOR DEATH
S,'16 Fpll 1000 vm
BIG TROUBLE IN lITTlE CHINA

lIIltrt~m!till. O"gliks' 1000. 12.15. 2.30. 530,m

(2.19)

•

o RDBERT DE NERO.

HOME ALONE
0"glll.-7.45. 10 00 nm
DEATH WARRANT

GOODFELLAS
AWARD WINNING THRILLER 2·19
SATUROAY OtlLY 9 45am, 1215~nd 230 pm

SPARKLING COMEDY
MON·THURS· 4 30lnd9 OOpm
HOME ALONE
0 MATTHEW MOOINE 0
IDEAL HOLIDAY ENTERTAINMENT
IAII) MEMPHIS BELLE
fRI 9 4S;;';:1115:230. 5 is:74s~ 00pm AN EXf!1~ROIN.A~!~Q~E..LJ!I!L (2·10)
SAl.5 15.7 45and 10 00 pmOtllY

DAllY: 2 00 and 6 <15 pmONlY

o MATTHEW MODINE •

0

JESSICA LANGE

0

MEMPHIS BELLE
MUSIC BOX
AN EXTRMnOINARY AOVENIURE 11·10} ACHAllENGING MYSTERYORAMA PG 2·10
DAilY 200.445.1 OU>nd915pm
MERYL SPRFfP 0 SHIDIEY MACLANE
POSTCARDS FROM
THE EDGE IMIKE NICHOLS FilM

MAIN ROAD. TEL 7610131

DflllY.9 4Sam. 1200,2.15.515,7 4S,1000 pm Co s!~rl!~~~f!.".!!~~~~~~~~iQr~~(2161
• SATUROl\Yal10 30amAHO 12.1SpmONlY
o DANNY GLOVER 0

HONEY I SHRUNK THE KIDS(All)
PREDATOR 2
HE'SCOMINGTOTOWNWITITAFEW
DAYS TOKILL
2·19
DAilY. 9 '5'm.ll 00.100.415.6.30.9 OOpm TEL (02231,.'64
MON·FRJ. 2.00. 4.15. 530.8'Spm
MERYl SPRHP 0 SIiIOIEY MACIANE
SATURDAY' 1000.m.2 00.415.6 30.845pm
• DANNY GLOVER 0
POSTCARDS FROM

VOLGENDE AANBIEDING
8Mar-AWAKENINGS IVV1·101
ONOEROAK PARKERING BESKIK8MR

tAl
M", 0,. 1000. 12 15.1.JB. 5JO. 7 <5 Am
Vry'S'1: TO 00. 11.15.230.5 JO. 7.<5.10.00 nm
PREDATOR 2
(2-19)
DAWN 1,1 OVfR I~ DIE SrAIININGVOI LE AKSIE

SUID

nnAMAI

GHOST

0"gl,~s'10 00.1115. 2 JO.5 JO 7'5.1000 nm
POSTCARDS FRDMTHEEDGE (2·16)
I.JERYL STREEP EN SHIRLEY MACLAIlIE IN OlE
HOOG MNGESKREWE KOI,:EOIE DRAMA'

Fun and laughinJll9r Eve!X.Qne (ALL) SAT: 10.00 am. 1.15,01.00,6.45,9 30 prn

OAlly:1115.515.ndlO.15pm0 ROBERTDENERO 0
o STEVENSEAGAl.
GOODFELLAS
FOR DEATH AWARDWINNINGTIIRILLER 219
DYNAMIC ACTION THRILLER (218) DAILY: '.30 .nd6 JOp"ONLY
o DENNISOUAIO 0

MARKED

FORESHORE. TEL. 25·3052
FRI'10.30.m.2 30.515.800.10 15pm
SAT: 9 'S am. 11 00.1.30.515.800.1015 ptn
MOU·TIIURS·10 30.m.2 30.530.nd830pm
GLENN CLOSE 0 JEREMY IRONS
REVERSAL O F

,

0"gllll:9.45. 12.15.230.530. B00.10 Jn,.
STANNO TUTTI BENE
IA)
IEVERYBODY'S FINE)
()TAlIAANSE OIALOOG - Eng.l" bysl""')

..

DEBERGERAC H'9hly Attl"med (0000)

.

.;:

:

0"9'lk"10 00. 1115. 2.30. S .10. 145. 10 00 nm
POSTCAROS FRDMTHEEDGE (216)
O"glll, 1000.1115.2 J0,5 30. 1 '5. 10 00 nm
POSTCARDS FROM THEEDGE (2·16) NIIOOG AMIGESKHfWE KOMfDlE O"AMI'
MERYl SimiI' fNSHllll EY MAcl AIIII IN Oil
MARKED FOR DEATH
12·18)
HOOI; MNI;ESKp.rWE KOM[OIE DRAMA'

MARKED FOR OEATH
---HOME ALONE
Sal 16feb 1000vIll
LIKE FATHER, LIKE SON

COME SEE THE PARADISE

AN ALAN PARKER FILM
(2·16)
DAILY: ,- 30 and 9'15~
Themostcontruvenlattnmrou'lt seethisy~3r
RIVER'S EDGE

iiiiiiiiiiiii~~i~illiliiill~~~~I!11111

ChrisJl~'l~!£y!!-:-O..!!JlE.!l!!2I!.P.!.!..._t2·21)

* SATUROAYeI10.00ernONlY.

THE SOUND OF MUSIC
FORTUNE
ASAGA OfMONEY ANO MYSIERY 12·13)
OAILY: 9 30am.1115.3.00.600. Q00pm
• GERARD DEPARDIEU 0
CYRANOflenchwllhEnqliSh$UHlln

VAAL 6

POTCH

2

THE EDGE AMIKENICH01SFIlM P R E D A T O R
CI)·sl~rrI09D~nnisOuJld - Oulst3ndlngOf3ma!'116j HE'SCOMINGlOTOWNWITHAFEW
2·19
DAilY 9 'S.m. 11.110.1 30,53o.B 00.1015 pm DAYS TOKILL
MON·FRI 1.00.00.6.'5.900 pm
• ANDREW McCARTHY 0
SATURDAY. 2 00.4.30.6'5.9 DO pm
WEEKEND AT
o ST EVEN SEAGAL 0
BERNIE'S
MARKED FOR DEATH
WILD HILARIOUS COMEDY
2·14 DYNA-'~I~~~r:!D!R..!1.-L.!'!:!_(2·16)
OAllY 9.45 am. 230 and 7A5 pm ONLY
* SATURDAY.ll1.00amONLY *
o SHELLY lONG 0
WHO FRAMED ROGER RABBIT
TROOP BEVERLY HilLS MON·FAJ. 1.15.400.6.45.9 311 pm

(2·14)

DRIVE-INS
*
NIGHTLY AT 8.30 pm

POSTCARDS FROM THEEDGE
PEGGY SUE GOT MARRIEO
"

OM,~~:E

BfLMmEAVmiilil'~

* R12.00 perCo\ Combl Oll.O.V. fOl2Fllm' *

III all.AKSIE·

'i1l1.ER'

DEATH WARRANT

I

I

I

I

II'

I'

~

II

OAIINY GLOVER IN DIE SPAlililllGVULLE AKSIE
RILlFR' MOn 011 NIE MISLOOP Nlft •

MERYL SPREEP 0 SHIRLEY MAClAlIE
0 DANNY GLOVER 0
POSTCARDS FROM P R E D A T O R
THE EDGE AMIKENICH01SFIlM ~.fis~?J~~rTOTOWNWlTliA~~~

2

Co·sl~ffln DennJsOU~ld -·Outslandm Orama 2·16

PREDATOR 2

GOODFELLAS

STEVEN SEAGAL ISIERUG IN AKSlf 114 DIE
SPAillllNGVOllE DRAMA'

MARKED FOR DEATH (2·T8)
SIDEOUT
,

.t:

THE EDGEAMIKENICHOlSFI1M

• JAMES WOODS 0
FIGHTING JUSTICE
OAIlY~9J~~';;~~~Et~~~I~~9.00 pm POWER PACKEDDRAMA
(216)
. I •

;

MAIN ROAD. TEL.6866649

CYRANOFrenCh'ft'llhEngli5hSUb.lillU

•I

DEBERGERAC Hi hi Accl.;m,d 00·00
DAILY: 9 45.m. 1115.2.30.5 15.1 45.10 15pm
_ MARCELLO MASTROIANNT-

STEVENSEAGAL

•

2.16)

-

ole HARDER-
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ALMOST ANANGEL

(A)

DAYS DFTHUNDER

(A)

0

STANNO TUTTI BENE MARKED FOR DEATH
EVERYBOOY'S FINE willi sub·hUe, AIL DYNAMIC ACTION THRILLER 12·16)
DAILY. 9.45am, 11 20.230.515.7 '5,1015pm
- - - PUlS-OANIELAUTEMIL 0 FIR MINE RICHAROS
• BRUCEWILLIS 0
ROMUALO & JULIETTE DIE HARD 2

FRENCU WIlli FNGllSH SUB·Tl1lfS

I.·

PftUI CROCOOII EOUNOE[ HOGAN ISIERUG
IrlDIE AKSIEKO"EOIP
I' •

0

(2-13)

I,

S'iLVESIERS1ALLO'll:S IfRUG 1:4 OlE
SPANNIIIGVOllE AKSIE DRAMA' MOnOilNIE
MISLOOP NIE'
(Z-lD)
ROCKY 5
(VV2-10)
BIROON A WIRE

AWARD WINNING THRillER (219) to·sllltlflgOennisOu3ld - OUllllndlflgOr~m~(216)
---PUIS-I

(2·19)
(Z-121

NAVY SEALS

---PUlS--)

DAilY: 9.45.m.12.00.11S.5 30.8 00.10 15 pm
CIIARLIE SHEEN 0 MICHAEl BIEHN
GLENNCLOSE 0 JEREMY IRONS NAVY SEALS
REVERSAL O F
ADVENTURE
(212)
FORTUNE
ASAGA OfMONEY AND MYSTERY 12-13}
. :, .* SATuRDAYO19.45am&12.00noon
OLIVER & CO. All
MERYLSPRHP. SIIIRIEY MACIANE
DAILY: ~3~~";i~~i5D~ ~E~~O': 00prn POSTCARDS FROM

\

(2·18)
(2-1B)

REVENGE

[IJ\llY.9.4S~m,12.00,2.00.415,6.30,gOOpm

(2·161
(A)
·'1

I'

.lEAll·CLAUDE VAN

:

MAIN ROAD, TEL.61·7979

I

IIOOr.·MIIGESKREV/E KOMWIE DRAMA
W.\<EfR
OP CARRIE FISHER SE
MERYlS1REEPENSHIRLEYMACLAIIIEI11DIE
BlI,SVER1QPER SUEK'

SYLVESTER STALLONE!

TOM SElLECK (MAGNUMI

TOM SELLECK (MAGNUM)

ImljnERlIKE OUBREL VIR DIE Hm f IMlliE'

ROCKY5

THREE MEN &A

'4)

THREE MEN& ALITTLE LADY

THE NEVER ENDING STORY2

IAI

GREMLINS2
(VV2·81
Vrv22: Patrick Swayze i. GHOST

(2·10,
OAYSOFTHUNOER
IAI
Vry 12:PRllBLEM ClULD AlMIlST All ANGEL

urm LADY

Plus Walt OI~IICV Sf!

LADY & THE TRAMP

tAl

rlusWall Olsney se
TREASURE ISLAND

IAI

WMSEI.LECK TEO OANSOlI s STEVE
GUml16ERG IN DIE LAGWEKKENDE FAMILIE
KOMEDlfi

IAI

TURNER & HOOCH

THREE MEN &A LITTLE LADY

(A)

(A)

,}

,

J

"

'I

•

I

J

•

'i

i

J'"

•Om 'n aduertensie in hierdie kolomme te plaas, bel
vir Peppy of Cathy (011) 836-2151, [aks (011) 8385901, of skryf aan Kleinadvertensies, Posbus 177,
Newtown 2113. Die spertyd vir kleinadverlensies is
5 nm op die Dinsdag voor publikasie. PERSOONLIK

DIENSTE.

African Language: An
Introductory Zulu language and culture
course will be commencing on Tuesday
DltlykvlrdleBieskoppa . 26th February 1991 at
teen Apartheid of Plat . 7pm to 8:30pm for 12
consecutive evenings.
Skletsadleetprobleme
maar voortduur. Hou .Venue to be Parktown.
All welcome. Call 483poephol houl
1572 and askforVlvfor
more details.
Ole Takhare vir Vrede
sa example Is the sd100I
of mankind en nle 'n .
advertensleveldt09 nla .

Teen slegs R40
(AVB uitgesluit) '.
salons u •
kleinadvertensie
.
vier
...
opeenvolgende
weke in Vrye
Weekblad plaas.
Skakel Louwrins
by 836-2151
NOU en plaas
jOl!.advertensle.
(Slegs 25 woorde
of minder)

. \

The future Is yours
through education
DRESSMAKING & DESIGN
BE QUALIFIED TO START
YOUR OWN BUSINESS
ENQUIRIES
CITY DRESSMAKING &
DESIGN SCHOOL.
7th Floor Charleston
House
161 Commissioner
Street (between Von
Wlelllgh and Delvers
Street)
Johannesburg 2OOl.
Tel (011) 29-4116/7

CITY COLlEGE
7th Roor Charleston
House, 161 CommisBEDREWE VERWER
sionerStreet(between
Hulse. woonstelle, kanDelvers and Von Wleltore.Ul.tstekende
Ugh Street.) Johanverwyslngs. V1rverdere
nesburg 2001 .
. InIgflng skakel (011) 728• Computer courses
4678 (Vrydae,Soterdae
• Secretarial courses
en Sondae) of. skakel
• English
(011) 787-7734 (Moan• Enrolments
dae)
accepted
throughout the yeer . . TIK- EN VERTMLWERK
• Accommodation
Bel louise by (012) 46available
.6577
.
• Freejob placement
advice given
DIENSPUG ADVlE$DIENS
ENROL NOW
Vir gratis en ona1hanTEL: (011) 29-4116/7
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kllke advles op enlge
navrae oor dlenspllg,
skakel:
Durban- (031)301-5663
Richard (w)
P1etermarltzbug - (0331)
944079 Mark (h)
Kaapstad - (021) 689·
1194 (5:30nm tot
7:3Onm)
Grahamstad - (0461)
26067 Rudl (h)
of gaan no die Metodlstekerk. Prltchard"street 79 op Dlnsdae .
vanaf 4:30nm tot

7:00nm .

POWA (People
Opposing Women
Abuse) Is 'n on- <;
demeuning- en
Inllgtlngsdlens vir
mlshandelde en
verkragte vroue.
.Ons bled ook
werkwlnkels en
opleidlngsprogramme aan oor
geweldfeen
vroue. Vir verdere
Inllgtlng skakel
(Ollt642-4345
VISUAL ART COURSES
learning to see. Eye
traIning to look at
shape, form. colour,
dImension translated
Into drawing. palntlng.
sculpture and crafts.
Classes available day
and evenings for chlldren and adUts. Phone
Maggie van Wezel at
614-7297 afterSpm
The InstiMe For Phllosophlcal Practical and
Teaching offers the
opportunity to gain
perspective on exlsten1Ia1 etIsas and problems
Inliving. Formore Information phone (011) 6483079

GEBEURE
FAMILY MENTAL
HEALTH IS PRICELESS
this Isthe theme for
the MARCH IS MENTAL

,

HEALTH MONTH
campaign,
culminating In the

MENTAL HEALTH
MONTH CONFERENCE,
on2&4 March 1991
(7h30 - 16hOO); at
Koinonia, 115 Derby
Rd,Judith's Paarl,
Johannesburg.
The aIm of this
~ campaign Is to create
public awareness 01
the paramount
Importance of the
emollonal and social
well-being of families,
the buildIng blocks 01
socIety, and the role
'amllles play In the
development
heallhy IndMduals
and there'ore a
healthy nation. We
would like as many
'amllles and couples
as possible to attend
the workshop.
ENQUIRIES: Uz Norman
lor louise Eatock at
7~5-5800 (Tel) or 7255853 (Fax) or wrtte to
th~ National Council

0'

'or Mental Health, PO

B rSS7, JHB 2000 .

\SPECIAL
SCREENINGS OF
. THE ¢IVIL RIGHTS
. MOVEMENT
'EYES0NTHE
PRIZE' \
During February
the US Information
Service will
present in honour
of Dr Martin Luther
King, Jr's Birthday

and AfricanAmerican History
Month, a 14-part
video series
entitled 'Eyes On
The Prize'. This
award-winning
series examines
the American Civil
Rights Movement,
, and the impact
the millions of
whites and blacks
struggling to
effect change
had around the
world.
These programs
will be screened
on Wednesdays
at 13:00 in the USIS
auditorium.
FEBRUARY 13:
MISSISSIPPI: Is this
America (19621964)
You are invited to
bring your tokeaway lunches to
theUSIS
auditorium on the
3rd floor of the
Afican Ufe Centre,
111 Commissioner
street,
Johannesburg.
Information: 29-

3451

MARK
PHAMBIU BOOKS:
Huge selection of
Academic Titles .
22Plein Street
Tel: (011) 29-4944
WANTED:
Secondhond.Lett Wing Books

In good condition.
Phamblllis buying
. Open:
Mon-FrI9h0D-17h30
Saturday 9hOD-13hOO
SU~days 13hCKr17hOO

r------.,

I STET
I STET
:
STET
ILees die
Ijongste Stet

I
I
:
1
I

Iwant In voil I
I.
lin d'Ie h and'lSI1
Ibeter as
I
Itwee in die I
1
I

ibos.

I

IBestel by:
I
IStet, Posbus I
139400,
I
:Bramley 2081:
10

- _ - ..

Handgeweefde
dhurries
(gestreepte
katoensakke) en
silwerjuweliersware
van Nepal, Indie en
Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel:

(011) 880-3566

Tarlef: R15 vir
25woorde of
'ngedeelte
daarvan

"
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Driekampse ystermanne roes nie
·1

.....

~

Hazel Woodward
"Maggies, maar die Oubaas is
kwaad!" se een van die driekampatlete en wys met sy duim
lugwaarts, waar die weer besonder oorverdowend raak,
Hyis waarskynlik reg, en niemand is eintlik verbaas nie, Se
nou jy iower 'n skouspelagtlge
storm op en die driekamp-ouens
lag hom af? Dis genoeg om
enigiemand vies te maak,
Of dit nou reen, hael of sneeu,
hulle 6efen. Hulle is ystermanne
wat nie roes nie.
Ek dag nog altyd padbardlopers
is vreemd, maar langs driekampatlete lyk hulle amper normaal.
Alleswat 'n mens van bardlopers
kan se, geld ook vir driekampatlete; net in 'ri baie erger graad,
Hul obsessie met self.foltering kan
raak met die woord "bisteries"
beskryfword.
Dit sal my nie verbaas as ek
hoor hulle is wesens van 'n ander
planeet nie.
Die eerste teken dat alles nie
pluis is nie, is die feit dat die geringste teken van openbare naaktheid jou vir ewig in onguns by 'n
drlekamp-beampte sal laat verval.
Gedeeltelik geklee is nie goed
genoegnie. Geen "jogger't-broe-

Transvaal se Tony Turner,dIe SA Meesters drlekampkamploen, grynslag manles terwyl hy
die reen by Emmerentladam trotseer
kies vir hulle nie, dankie. Nee,
hulle hardloop die maratbon in
'0 Bermuda-spanbroek, Waarom
aodersasom vreemdegroen vinne
te verbloem?
Hul gesigte is darem gewoon-'
Hk 'n gesonde rooi kleur (wel,
gesond vir 'n beet) en dis heel-

temalteverstane. Enigeen wat 'n
tyd lank boude-ln-dle-lug op 'n
trapfiets moet ry, het rede om te .
bloos.Hullemoeteenvoudigweet
hoe simpel bulle lyk.
Nee, se bulle, dis die fietsryreels wat die bloed na hul gesigte
laat opstoot.

Absurd is nie die woord nie;
bier ry jy voor, of jy staan 'n
goeie kans om gedlskwallflseer
te word. In fietsryisdit gebruiklm
om voordeel ult die jaer voor
jou se glystroom te trek. Drlekampatiete isveels te tough biervoor, As jy agter iemand ry en

'n beampte sien jou, is jou doppie geklink•
. In driekamp-kompetisies is
die kuns dus om te sorg dat jy
ander jaers vermy, wat in 'n
wedren met 200 deelnemers
nogal tricky kan wees.
Ek het 'n paar driekampatlete onlangs onverboeds betrap en gesien hul gesigte word
.wei groen wanneer daar nie 'n
TV·kamera naby is nie. Ditwas
toe die kano-afdeling van 'n
driekampop Barberspan beslis
moes word, en die deelnemers
gesien het hoe boog die branderswas•.
Een van die toeskouers het
tevrede opgemerk: "Ja! Dis Barberspan soos ek born ken," toe
hy sien boe 'n hele paar kano's
hul beste nabootsing van 'n
duikboot doen.
As 'n mens na 'n groep driekampatlete kyk, Iyk bulle deur
die bank te oud om aan enige
sportsoort deel te neem, wat nog
te se die strafste sportsoort wat
'n mens kan kry-,Kyk maar vir Nick Bester en
seIfs Rockley Montgommery.
Oor die muur as jy my vra.
Later vind jy darem uit dis net
na atloop van 'n strawwe drle- .
kamp dat hulle so afgerem lyk.
Ek is nietemin oortuig dat elke
driekamp 'n bele paar jaar by
hul ouderdomme voeg.
Tony Turner, wat vanjaar
die Suid-Afrfkaanse drlekampkampioen in die afdeling
vir meesters is, rneen dis normaal omjou Iiggaarn so te folter.
"Nadat ek die Comrades vier
.. keer voltooi bet, bet ek gevoel
dis tyd vir 'n nuwe uitdaging.
Die Ysterman-reeks was 'n
natuurlike keuse."
Natuurlik.

Wathet julie ouens teen arme Fulton?
NIEMAND hou van Fulton Allem
nie, se hy. Daarom is hy nou klaar
met Suid-Afrikaanse gholf, en is hy
verlede week vort Amerika toe.
"Om die een of ander rede hou
die publiek en die ander spelers
hier Die van my nie. Hul houding
maak dit vir my onmoonlik om my
spel hier te geniet," hethy voor sy
vertrek san 'n dagblad gese.
Waarom hou niemand van Fulton nie? Sy gedrag op die baan (by
het onlangs uit woede'n paar stokke
in die water gegooi en by 'n ander
geleentheid oak sy toerusting met
mening verniel) kan tog niemand
hinder nie, of hoe?
Natuurlik het Allem dit ookteen
die persmanne, wat volgens hom
nie 'n kans laat verbygaan om hom
by te kom nie.
'n Kollega wat met Allem 'n
onderhoud moes voer nadat hy twee
jaar gelede die toemooi om $1
milj oen by Sun Citygewen bet, het
die volgende staaltjie feyertel:
Toe hy soos afgespreek om
negeuur by die A1Iems Be luuksewoning naby Midrand aan1dop, slaap
die gholf-sternog. Die verslaggewer

is nie ingenooi nie, maar aangese
om buite te wag terwyl Allem stort
en aantrek,
Tydens 'n bra pynlike onderhoud
watgevolg het, het Allem 'n gholftydskrifdeurgeblaai en hom glo net
by enkele geleenthede verwerdig

hulle dan ook geld kan wen. "Wanneerek speel, wen ek amper altyd."
Noudat hynie meer bier is om lig
op die saakte werp nie, salons seker
nooituitvind waarom niemand van
, hom hou Die.

TInus Horn
i

j
'n Regstreekse ulfsendlng
van die belangrlke
rugbywedsfryd tussen
Engeland en Skotland In die
Vyf-Nasle-reeks
(m6remlddag om 16h30) Is
die hoogtepunt van die
SAUK 58 naweek-sport.
Engeland Is nog
onoorwonne, terwyl
Skotland reeds teen
Frankryk verloor het en
geen verdere terugslae kan
bekostlg nle.
M-NET SUPERSPORT wys
m6re die kragrnetfng teen
lerland en Wallis. Albel
spanne soek nag hul eerste
oorwfnnlngs In die reeks.
Sondagmlddag word die
sokkerwedstryd tussen
Liverpool en Everton In die
reeks om die FA Cup
regstreeks ultgesaal.
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omoptekyk.
as jy weet daaris $1 miljoen op die
'n Miljoen dollarisvir die meeste . spel, was sy bitsige antwoord:
.. "Lykditvirjouofekgeldnodig
van ons nogal'n aardigebedraggie,
maar Fulton, 'n rykmanskind, was . het?"
Onlangs het hy weer gesa die
nie eintlik beYndruk nie.
Toe hy gevra is hoe dit voel om
ander spelers in die Sonskynreeks
met 'n sethou na die putjie aan te Ie
sal bly wees as hy loop, omdat

~
1

Die,
week se
TV-Sport '
Ole week se volledlge sportprogramrooster Is:
SAUK:
Vrydag, 15 FebnJarle:
TSS, 14h30:GOOlf: Swazi Sun Classic. 17hOO: krleke!: B&H wedstryd
tussen TransvaalenOVSInBloemfontein
TV1, .18h30: Gillette World Sport
Special.
.
TV4, 20h35: Power Mania(4)
saterdag, 16 Febl\larte

TSS13hOO: Motorwedrenne vanaf
Mldvaal.
lV1, 12hOO-1756: Junior Sport;
MotolWedrenne vanaf Mldvaal;
Seil)agvaart (BOC-wedvaart:)ongste nuus); Perdewedrenne vanaf
Milnerton; GOOIf: SwaziSun Classic; Rugby: Engeland teen Skotlandvanaf Twickenham.
Sondag, 17Febl\larle
TSS 13hOO: Junior Sport (heruitsending)
Maandag,18 Februarle:
lV1, 21hOO: Krieket-sage: episode 12. Atletlek vansfBloemfontein.
Dlnsdag, 19Febl\larfe:
TSS 21hOO: Golf: PGA-re9ks vir
vroue. SwemvanafMldmar.
Woensdag, 20 Februarle:
TSS16h10en21hOO: Krieket B&H
wedstrydNatal v Grens
Donderdag,21 Februarfe
TSS 14hOO: Rolbal: SA Meesters.

I!

21 hOO: Snoeker en motorsport
~

J

MoNET:
Vrydag, 15 Febnaarte:
World of National Panasonlc
Saterdag, 16Februarle:
15hOO: Gholf:Bob Hope Crysler
Classic. 16hOO: Motorsport News
16h30: Regstreeks: Rugby: lerland
teen Wallisvanaf Cardiff Anns
Park. 23hOO: Regstreeks: Bolts.
vanaf Newcastle, Engeland:Pierre
Coetzer teenKen Lakusta.
Sondag, 17Februarle
14hOO: World of National

j.,
!

Pa~~17hOO:Sokke~

-:

regstreeks:Uverpool teen Everton
(FA Cup,~e ronde). 18h45:
Spor1Sfire;;:22h15: ATP·teMis
vanaf BruSseL
Dlnsda9,19'Februarle:
22hOO: Nashua sa Britse
sokkerhoogtepume en Road to .
Wembley

i
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i
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ugbyk.rag?

Droom ons oor on
,
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SPORTGEESDRIFTIGES inSuidAfrika maak 'n fout as hulle dink
Ole
ons kan ons oornag voorberei op
ons hertoetrede totdie intemasionale
sportmoratorium
rugbyarena.
Dit gaan baie sweet kos omdie
Is vinnig besig
roes van jare se isol asie weg te
omte
skaafen asdie All Black-rugbytoer
wat vir volgende jaar beplanword,
verkrummel en
weI plaasvind , loop Suid-Afrika
beslisdiegevaar om sy onoorwonne
die refrein
rekord in tuis-reekse teen Nieu- .
nWanneer ons
Seeland te verloor. .
Dit beteken egter nie dat Suidweertoetse
Afrika niemeer 'n rugbykrag isnie.
speel ... II word 01
Te oordeelna die mid delmatigheid
van die Vyf-Nasie-rugbyreeks wat
hoe meer in
tansin die Noordelike halfrond beslis
word, sal die Springbokke - of wat
rugbykringe
hulle ookal vorentoe genoemgaan
gehoor. Onstopword-enigevan die betrokkelande
in 'n toetsreeks klop.
spelers slyp
Die AllBlacks is 'n anderstorie.
Terwyl Suid-Afrika se top-spelers
reeds hul fa nde
week na week teen dieselfde teenvir die All Black ,
standers in provinsiale wedstryde
op die veld moes draf, het die All
die Wallabies en
Blackshulle teen ander toetsspanne
geslyp tot op 'n punt waar hulle
nag b . m r.
onoorwinlikgelykhet, metmeeras
M a ar hoe h
vyftig agtereenvolgende toetsoorwinnings.
jare se isola i
Hulle is die aura kwyt met hul
nederlaag teen Australie in diederde
die 9 alf an
en laaste toets in verlede jaar se
on p I
ra a '1
reeks om die Bledisloe-beker, maar
om nou al te wil se hul rugby is op
TlNUSHOR
die afdraande pad, is vergesog. Hul posisie as die wereld se
wond r of In
voorsterugbyland bly onaangeraak,
rugby-toet r
I
al speel hulle nie met dieselfde
selfvenoue as, s! maar, agtien
fe n di All
maande gelede nie.
(Interne spanpolitiek is glo hul
Bla ck
probleem, 'n Meningsverskiltussen
dalk na di
die afrigter, Alex W ylie, en die
oud-kaptein,Buck Shelford,het tot
port oik t I
Shelford se weg lating gelei, wat
beslis 'nnadelige uitwerkingopdie
loot terugverlang
span se eenheid gehad het).
nie
Die reeks om die Wereldbeker
later vanjaar salons 'n uitstekende
kans bied om te sien hoe sake aan
die intemasionalefront staan. Maar
in die stadium lyk dit byna na 'n
uitgemaakte saak. dat die Webbgeskiedenis sal die manne uit die
Ellis-beker in Kiwiland gaan bly.
land van die silwervaring as gunstelinge hierheen kom.
'n Mens sou seker kon s! 1986
se Springbokspan het, aan internasion ale standaarde gemee t, ook
maar bra min toetservaring gehad
en kon nogtans 'n toetsreeks teen
die Nieu-Seelandse Kavaliers - 'n
volle All Black-spanmetdie uitsonDit sal natuurlikdie belangstelling
dering van John Kirwan - met 3-1
in 'n reeks teen Suid-Afrika verwen.
groot. 'nMens kan daarop rekendat
Wat die reeksoorwinning nog
dit as 'n reeks om die wereldkroon
merkwaardiger maak, is dat Nieubeskou sal word, wat effe onregverSeeland sedert 1986 nog net een
dig teenoor ons spelers sal wees.
toets verloorhet,
Om uit die woestyn te stap en
Maar moenie vergeet dat dit In
diemagtigste rugbyland in diewereld
baie, baie spesiale Springbokspan
te onuroon, is effe vee Igevra.
was wat die Kavaliers geklop het
Dit sal geenpartytjie virdie All
nie. Hoe vervang jyvirNaas Botha,
Blacks wees nie; die Springbokke
Carel en Michael du Plessis, Johan
word nie maklik in 'n tuisreeks geklop
Heunis en Danie Gerber?
nie. Maar vir die eerste keer in die

goeie skrumtegnieke is ~ bitter
maar min sprake," meen-h~ .
Dis nie net praatjies nie. die
Noord-Transvaalse voorry wat so
in verlede jaar se Curriebeker-eind stryd deur Lawton-hulle verniel is,
, sou stellig net so in 'n Springbokspan
ingestap he t.
Die reeks van twee toetse teen 'n
intemasionale span twee jaar gelede was die eerste teken dat ons
dalkonseie kragindie afdeling van
die spel erg oorskat. 'n Saamgeflanste internasionale voorry, wat
nooit tevore saam inIn skrum gesak
het nie, was meer as opgewasse
teen die Bokke.

t

i

Ii

I

' l-

i

""
~

'.

i

~
~

Ter versagting moet 'n mens
byvoeg dat die Bokke self in die
skrurns gekortwiek is deurdat Jan
Lock hom kort nadatdie span aangekondig is, moosonttrek en deur
groot Flip van der Merwe, wat al
beter daegesienhet, vervang moes
word.
Maar 'n span wat hom as die
wereld se beste wil bewys , moet
sekerlik ge noeg diepte he om 'n
besering of twee te verwerk, of hoe?
Ons voorste lynstaanman, Adolf
Malan, het ookn ie waffers vertoon
nie en sy slotmaar. Niel Hugo, het
nog swakker gevaar.
Die vaste spel, wat deur die jare
Suid-Arika se sterk punt was, lyk
dus nie heeltemal so goed as wa t
ons onsself graag wysmaak nie en
sal die seisoenaandagrnoet gen iet.
Dit sal nie In slegte idee te wees
om vanjaar weer 'n sp an vir 'n interne toer Ie kies nie, Dis geenplaasvervanger vir toetsrugby nie, m aar
sal onsdarem die kans bied om ons
voorste spelers in 'n eenheid saam
te snoer.

Die All Blacks is amper iets S005
die Blau Bulle op steroiaes
(Naas, Michael en Danie speel
natuurlik nog, en sal seker nie nou
aanuittreedink nie , maar hulle kan
nouliks vandag in dieselfde lig as
.destyds gesien word).
Daar is 'n hele klomp opwindende jong spelers op die horison,
maarons gaan nog lank wag voor
onsweer so'n briljante groep agterspelers in een span saam sien.
Nieu-Seeland se vertoningslys
sou 'nmens ampe r kon laat glo dat
jy hiermet 'n superspan vol geniale
spelers te doen het, maar die waarheid lyk anders.
Hulle speel patroonmatig,en doen
dit deksels goed. Amper iets soos

die Blou Bulle op steroides.
Om hulle te klop, moet jy hul
patroon ontwrig, sooswat Natal in
verlede jaar se Curriebeker-ein dstryd met die Noorde gemaak het.
Die beste manier om ditte vermag,
is om hulle in die vaste spel op die
agtervoet te dwing.
Ons vergelyk graagSuid-Afrika
se skrumwerk met die van NieuSeeland, maar die oud-Australiese
haker, Tom Lawton, wat Natal
verlede jaar tot 'n Cuniebeker-triornf
help skrum het, meenons leef in 'n
gekkeparadys.
"Daar is baie kraginSuid-Afrika
se provinsiale voorrye, maar van

In Suid-Afrika bestaan daar in

die stadium bynanieso iets soos af-

rigting van die nasionale span nie.
In Nieu-Seeland en Australie sou
s6 'n stand van sake ondenkb aar
weesen onsmoetso gou as moontlik daaraan begin werk,
In Man soos Lawton se kenni s
van toetsrugby het Natal se agttal
onherkenbaar verander en dit sal
nie kwaad doen omvan ander oorsese deskundiges seraad gebruik te
maaknie.
As ons die All Blacks wil klop ,
het ons al die hulp bodig wat ons
kankry.
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